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Tagt- og Forbedringshusets Brand
i A a r e t  1 8 1 7 .

Dnsdageftermiddag dm 2öde Ju n i 1817 tilkjendegav 
Klokkernes Klemten J ld ls s ,  og snart udbredte det 
Rygte sig, at Fangerne i Straffeanstalten paa Chri- 
stianshavn havde gjort Opstand, antcendt Bygnrngen, 
og at eudeel vare undkomne. E n  stör Deel af S t a 
den var udfat for Fare, idet en Bygn ing  af saa stört 
Omfang og beliggende i Noerheden af Laboratoriet 
stod i Lue. M a n  frygtede sor de Excesser, en Hob 
af flcre hundrede Forbiydere künde degaae; thi da 
de havde begyndt med Mordbrand, künde man vente, 
at de vilde vove det Aderste. Stadens Jndvaanere 
dleve satte i en stör Skroek, og denne forsgedes, da 
man horte Kanon- og Gevcrrflud i Gaderne af det 
Militaire, der strax ilede til for at forhindre Fänger 
nes.ordere Udbrud. Desuagtet unbkom adflistige af 
de groveste Forbrydere, og nagtet Brandfolkenes A n - 
stramgelser afbrcendte en betydelig Deel af Sliftelsens 
Lygninger.

Danftc «ort>n>tert. t
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D en Plan, at undvige fra Straffeanstalten, havde 
allerede loenge voeret paatamkt og omtalt blandt F än 
gern«. Flere Gange havde deels heldige, deels uhel- 
dige Forssg paa Udbmd fundet Sted. M n  ikke alle 
kunne ansees som Folger heraf eller stode i Forbin- 
delse med d e n a l m i n d e l i g e P l a n a t  undvige. Det 
var for det Meste Anflag, som fattedes og udfortes 
af en Enkelt eller nogle Enkelte.

Ded Kroningsfesten den 3lte J u li  1815 fandt 
det forste tumultuariske Optrin Sted. Fangerne 
havde loenge mumlet om, at der vilde flee Uroligheder 
ved Kroningsfesten eller og ved Reformationssesten, 
saafremt der ingen Benaadning fandt Sted. hvilket 
man ikke troede vilde blive Tilfoeldet, eftersom en. 
ny Direktion var -leven indsat.

Ded Kroningsfesten undveg vel endeel Fänger, 
men et almindeligt Forsog paa at soette alle eller 
den storste Deel af Fangerne i Frihed, eller til at 
odelcrgge StiftelsenS Bygninger, fandt ikke Sted. 
Endeel Fänger forssgte imidlertid at arbeide for 
denn« Hensigt.

I  Foraaret 1817 var der igjen nogle Faa,  der 
ligesom ved Kroningsfesten blot sogte at redde sig 
selv. D isse Enkeltes Udbrud forstyrrede dog ikke de 
Sammenrotlede i deres Forsoet at gjore et almindeligt 
Udbrud.

Uden at der var gjort nogen egentlig Bestemmelse 
o m , hvorledes et saadant Udbrud flulde flee, vare 
dog endeel Redflaber og andre M id ier, der künde 
lette Flugten, sorberedte. A lt  bette flete af Forbry- 
derne i det egentlige Rasphuus, ligesom det ogsaa
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vare bisse, der udtamkte Udforelsesmaaden. Forst 
senere bleve Fangeme i Straffeanstaltens andre B y g -  
ninger deelagtige den. Knipler, tildannede af det 
leverede Raspetrce, havde Flere gjcmt til eget Brug. 
E n  as Fangerne havde endogsaa tilberedt et heelt 
Korraad. J e n s  F r e d e r i k  F o l a n d  havde syet 
nogle Huer af gamle Klcedningssthkker, der vare 
svcrrtede og kantede med blaae Snore, hvilke Han 
bavde faaet af Strompevcrverne. Den  Sam m e havde 
ogsaa forfcrrdiget en Mcengde Trcesabler, overstrogne 
med Blyant, og vilde have gjort endeel Gevcerer af 
Trce, dersom de ovrige Fänger havde troet, at det 
var fornodent. A lt  bette skulde tjene til at indjage 
Skrcrk i dem, der vilde hindre deres F lugt, da de 
Undvigende derved i Morket vilde faae Udseende af 
en Trop Bevcrbneve. Deels herfor og deels for at kunne 
blive ukjendelige, svcrrtede F o l a n d  siden ikke alene 
sine egne men ogsaa mange Andres Klcrder; ligeledes 
befluttede Han tilligemed Flere, naar Tumulten be- 
gyndte, at male Ansigterne sorte.

Forst havde man lagt den Plan, at komme gjen- 
nem M iner ud paa Gaden. Rasphuusfangen M o r 
ten J o h a n  F r e d e r i k s e n  havde givet Anledning 
til denne ved at fortcrlle sine Kammerater Baron 
Tr enck s  Historie. Det Eventyrlige i denne samt 
der heldige Udfald Trenck var saa ncrr red at 
opnaae, vandt almindelig Interesse. I  Foraaret 
1817, kort efterat de ovenmeldte enkelie Fänger vare 
undvegne, blev tet derfor aftalt meüem famtlige 
Rasphuusfangcr, med Undtagelse af fire, hvoraf de

l*
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Io ansaaes som Forrcedrre l  „Spioner"), at stafft sig 

Udgang, saaledes at Fo l an d s k u l de  begynde fra sit 
Aflukke. eller, som det ogsaa kaldes, N u m m e r  i 
Rasperikt at grave en M ine  under Jorden ind i 
Sproitehuset saa dyb, at der i Gaarden künde kjore 
en Vogn over samme, uden at M inen künde mcertes 
eller Steenbroen synke*).

*) Den  egentlige Tugt- eller Rasphuusgaard omfluttedes 

dengang til  ̂ S id er (ü l Torvet eg to Gader) af en stör, 3 

Elager hei Bygn ing ; til den fjerde as Forbedringshuusbyg- 

ningen. I  Midten as denne Gaard stod Rasphuset, en lav, 
grundmuret B y g n in g  uden Äjcelder og med Jordsundamenter. 

Den var ved en G ang afdeelt i to Räder Celler; i hver af 

disse vare ordentligviis to Fänger indsluttede. Her havde 
de deres RaSpe-Matennlier og Jnstrumenter samt Sovebrix 

og lukkedes knn ud- i sornedent ALrinde og til Bevcegelse. 

P a a  Lostet var et stört Snedkervcerksted for Fänger. Ligefor 

denne Bygn ing var en Po rt, Mellemporten kaldet, der gik 
igjennem Forbedringshuset over en lille GaardöpladS til Syge -  

huset og dets P lads. T i l  denne stedte igjen en anden stör 
Plads, omgiven af nogle Bygninger, der kaldtes F r i s p i n -  

der i e t ,  og tjente deels til Bo liger for Officianterne, deelö 

afbenyttedes til Opholdssted for de qvindelige Forbedrings- 

huusfanger. Denne udgjer den bagefte Deel af den hele 

Qvadrat. I  Gaarden, ligefor den nordlige Ende as Rasp

huset, var V a g t h u s e t  og et hoit Plankevcerk, opreist mellem 

dette og den indre G a a rd , for at forhindre Communication 

med de fra Byen indkommende Personer. I  den störe B y g -  
nittg til Torvet var Tugthuset; under den sondre F l- i  til 

Gaarden Rasperi-Myllen, omkring hvilken atter var et G it 

ter, og omtrent ovenover samme Skomagersalen. I  Forhuset 

til Stranden var Comptoiret, og under dette, men ogsaa i 

Kjcelderen under Forbedringshuset, var Cachotten eller Fceng- 

slet. Saavel i Tugt- som i Forbedringshuset vare adskillige
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F o l a n d  begyndte ogsaa bette Arbeide og fort
satte bet i sjorten Dage. Hertil brugte Han en lille 
blikbeflagen Skovl, til hvilken en af de andre Rasp- 
huusfanger havde fkaffet Ham Blikket. Jorden, som 
Han optog, blev paa Gaardtourene transvorteret i 
Poser til de andre Rasphuusfanger. Noget ai J o r 
den sigtedes da af bisse fiin og blandedes i Farve- 
trcret; endeel Henkastedes i Latrinerne eller spredtes 
omkring i Gaarden eller andre Steder. F o l a n d * )

störe Afdelinger („ Sa le "),  i hvilke et betydeligt Antal Fänger 

arbeidede. Disse Sa le  benoevnedes efter Befljceftigelsen, som 

den dreves, s. Ex. Spindesal, Mastinsal (hvor der iscer ar- 

beidedes med Manufactur-Mafliner), Skomager-, Skrceder-, 

Vcerkplukker-Sal osv. Dorene mellem disse vare aflukkede, 

og Underbetjente havde Opsyn med een eller flere efter S t o r 

relsen. I  nogle af disse Sa le  vare smaa Aflukker, i hvilke 

enten farlige eller til Adskillelse fra Andre dornte Forbrydere 

bleve indespcerrede; dog künde Communication med de ovrige 

Fänger ikke let forebygges. Paa  Lofterne over Bygningerne 
opbevaredes de raae Materialier, der flulde forarbeides, og 

paa Tugthusets overste Loft henlagdes det opplukkede Vcerk. 

Paa andre Lofter vare Sovesteder for Fangerne, hvor de om 

Aftenen indelukkedes. Efter Localets Beskasfenhed sov flere 

eller fcerre i samme Afdeling. E t P a r  Gange ugentlig luk- 

kedes Fangerne ud i Gaarden, for at erholde fornoden B e -  

vcegelse. Endfljondt ogsaa her under Opsyn, künde det dog 

vanskeligt undgaaes, at jo flere ellers afsondrede Fänger paa 

disse „ G a a r d t o u r e " ,  saavelsom paa Sovelofterne, fandt 

Leilighed til at meddele hverändre deres Hensigter.

*) Denne Fange, endfljondt liden af Vcext og ikke stcerk 

bvgget, Var bekjendt som en af de rafleste og flittigste Raspere. 

Nagtet ovenmeldte Hans private Befljceftigelse var Han dog 

noesten altid istand til for Stiftelsen at forarbeide mere end
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var saa forsigtig aldrig selv at blande Jord i det 
Farvetrce, Han havde raspet, for at der ikke flulde 
flee Visitation i Hans Nummer. T il denne P lan s  
videre Udfsrelse flulde de vorige Rasphuusfanger, 
naar M inen  var fcrrdig, flaffe sig Adgang til F o -  
l a n d s  Nummer ved liguende Gange under Jorden. 
Naar de vare komne til Sproitehuset, meente de at 
komme ud paa Gaden ved en af Rasphuusfanaen 
J e n s  R i s b y e  forfcrrdiget Nogle til den yderste Port, 
hvilken Nogle Fangen R a s m u s  J e n s e n  O l s e n  
alt havde provet og fundet. at den passede. Denne 
P la n  gik imidlertid ikke i Opsyldelse; thi da F o -  
l a n d  havde gravet saa dhbt som en M an d s  halve 
Heide, blev Han kjed deraf og fik ogsaa fra sine 
Kammerater Underretning om, at der var aftalt en 
ny Plan. To andre Rasphuusfanger, nemlig G o t -  
f r i e d B s h m s t e d  o g H a n s L a r s e n S t o k k e b e k ,  
havde ogsaa begyndt en lignende M ine  fra deres 
fcrüeds Nummer, men denne kom ikke Heller til Fuld- 
kommenhed.

Ester den nye Astale flulde de nu ved falfle 
Nogler bane sig Bei til Sproitehuset. D isse Nogler 
bleve forfcerdigede af R i s b y e .  Enhver af Rasp-

det Ham paalagte Oläinürium. Han var iovrigt et af de 

Born, som de i Sonderjylland saa hyppigt omvankende, saa- 

kaldte Natmcendsfolk oste scrtte fra sig til Opfostring, og blev, 

som scedvanligt er med slige B o rn , ikke Heller lcenge i rolig 

S t illin g ,  men vankede alt fra sin Barndom om med andre 

Landstrygere og Forbrvdere, af hvis Tvvesprog Han endnu 

erindrede og opgav adfkillige Udtryk.
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shuusfangerne maatte contribuere til Betaling herfor, 
da bemeldte Fange ikke agtede selv at undvige*). 
D e  nodvendige Redflaber havde Han loenge havt. 
nemlig en F iil, som Han havde saaet paa Snedker- 
vcerkstedet over Rasphuset, en.Uhrsjcrr, som Han havde 
hobt af en Tugthuusfange, og Jernblik, som Han 
havde udbrcrkket af sit Rasperi-Nummer. Dette havde 
Han alt forhen asbenyttet til en Nsgle  til Mellem- 
porten, som var bestilt af Fangen R a s m u s  O l s en ,  
der havde isinde alene med en anden Fange at und
vige. Med disse Redflaber sorfcrrdigede Han nu en 
N sgle  til Laasene for Rasperi-Nummerne, der pas- 
sede til alle undtagen een, hvilken ogsaa under Tu- 
multens Begyndelse maatte opbrydes; een til M e l- 
lemporten og een, som forhen er omtalt, til Sproite- 

huset.
Udforelsen af denne P lan  var bestemt til ncrste 

Sondag  Asten efter den 25de Jun i, og dette, efter 
Fleres Forklaring, sordi de da fik Wrter og Heste- 
kjod, hvilket sidste de vilde gjemme og bruge til at 
lokke Hunden med, som var i Rasperi - Gaarden. 
Denne vilde de nemlig enten käste i Locumet eller 
llaae ihjcl med de tillavede Knipler. At dette imid- 
lertid ikke var den eneste Bestemmelse for Kniplerne, 
hvilket nogle Deponenter foregave, men at idetmindste

*) D a  der i Stiftelsen gaves Naturalforpleining og det 

ikke tillodes Fangerne at vcere i Besiddelse af Penge, prceste- 
redes denne Betaling ved Afregningstegn, som de, der havde 

afleveret Overarbeide, modtoge, og for hvilke de künde erholde 
Extra-Fodemidler.
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Enkelte havde langt alvorligere Hensigter dermed^ 
sees af en Ordstrid, der fandt Sted mellem P e t e r  
C a r l  K r a u s e * )  og R a s m u s  Z e u s e n  O l s e n .  
Den  Sidste paastod, idet Han fremviste en lang Kniv, 
som Han havde tilbyttet sig af S l a g l i l l e ,  at den 
var bedre og sikkrere end en Knippel, hvorimod 
K r a u s e  paastod, at Hans . Todtenwecker "  var 
bedre og sor en haandfast Karl mere brugbar til 
Foegtning. Vcrgterne vilde de binde og loegge ned 
i Kjcrlderen. O m  at scrtte J ld  paa Bygningen 
synes der i Begyndelsen ikke at have voeret Tale.

Naar Fangerne saaledes vare komne ud paa G a 
den. flulde de holde sig samlcde, derester Paa Vand- 
renderne over Gravene ved Vestervold söge at komme 
ud af Staden og derpaa begive sig til den sydlige 
Strandkant af Sjcrlland, saasom ved Flaflekroen, 
hvor de vilde bemcrgtige sig det forste Fartoi, de 
stodte paa, og dermed styre til Ros tock.  Proviant 
vcntede de at finde i Skibet; i modsat Tilfcrlde vilde 
de gaae iland med Jollen og stjale det Fornodne. 
Sam m e D a g ,  de forlode Anstalten, vilde de ogsaa 
forsyne sig saa godt de künde fra Spekhskeren i 
Stiftelsen. Hvorledes der flulde forholdes med de 
Folk, som mutigen vare ombord paa det rovede 
Sk ib ,  blev ikke omtalt. M o r t e n  F r e d e r i k s e n  
flal ogsaa have ovet sig i at tegne Vaaden, formo-

*) Demie K r a u s e  var sormedelst voldsomme Jndbrnd 
og Tyverier i det Holsteenske indsat i Strafseanstalten, meu 

havde forhen rimeligviis vcrret Medlem af en eller anden 

Roverbande i Tydskland.
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dentlig for at kunne forfcrrdige Passer i fomodent 
Tils«lde*). Aarsagen til at Tumulten udbrod fire 
Dag» ferend det efter denne P lan  var bestemt var, 
at man srygtede for at blive forraadt Tillige havd« 
Rasphuusfangerne faaet en Seddel fra Forbedrings- 
huset, hvori de underrettedes om, at Forbedrings- 
huusfangen A n d r e a s  D a v i d i e n  E g g e r s  skulde 
kaldes for Directionen den 25de om Eftermiddagen, 
sordi Han havde vcrret studs mod Jnspecteuren. og 
opfordredes til at vcrre behjcrlpelige i at desrie Ham, 
om Han flulde straffes, men dersom hverkm Han 
eller nogen Anden dlev straffet, maatte de samm« 
Asten forme sig for at komme ud. hvilkct dog 
maatte ivcerkscettes inden Forbedringshuusfangerne 
kom paa Soveloftet; thi da var der for mange 
Laase at opbryde. Samme Seddel indeholdt isv - 
rigt. at der kun var Faa paa Fordedringsbuset, som 
vilde deeltage; thi de Ovrige künde man itte ind- 
lade stg med, af Frygt for at rvbes. Denne S e d 
del circulerede dlandt Rasphuusfangerne. og nu 
dlev det bestemt, at den tagte P lan  til ausvrte Tid 
flulde scettes i Udfo-relse.

*) Fangen M o r t e n  F r e d e r i k s e n s  mcerkvoerdige Lev

net, Udbrud fta Rasphuset og Hans Flugt fra Danmark, flere 

Aars Militairtjeneste som Bagtmester i Preussen og Sverrig, 

Tilbagekomst til Danmark, hvor Han efter forfljellige Indbrud  

og Tyverier blev for Livstid indsat i Fangetaaruet i Cita- 

dellet og gjorde forfljellige Forseg paa at bryde ud, vil felge 

efter denne Sk ildring af Tugthusets Brand.
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Fsrend at en Tumult af saadant Omfang künde 
udbryde, maatte naturiigviis mange Underhandlinger 
blandt Fangerne i de forfljellige Asdelinger have 
fundet Sted. D isse stete paa forfljellige Maader. 
I  Almindeligbed brugtes strevne Sedler, isaer mel- 
lem Forbedringshuusfangeme indbyrdes, eller fra 
disse til Rapshuussangerne. Papiret hertil toge 
nogle Fänger, som gik i de iMtiftelsen oprettede 
Svndagsfloler, af deres Skrivebsger; istedetfor Blcek 
bmgtes Skomagersvcrrte. hvormed de forsynes fra 
Skomagersalen. Disse Sedler bleve, isar naar man 
frygtede, de künde opsnappes, strevne med Ciffre, 
som nogle Enkelte indbyrdes kjendte, eller i Sprog, 
som M a n  vidste, at de. der fik dem i Hcrnderne, ei 
künde forstaae, Saaledes forklarer en Tugthuus- 
sange, C a r l  J u l i u s  R o m m e l ,  at have seet P e t e r  
O b e l  N i e l s e n  i samme Straffeanstalt flrive S e d 
ler, som Han udtrykker sig i det r o ma n s  ke Sprog"). 

Sedlerne bleve transporlerede paa forstjellige Maader. *)

*) Denne Fange befandtes viykelig at have nogen Kund

flab om det i flere europceifle Lande iblandt Tyve, Rovere 

og Vagabonder brugelige Sp ro g  ( C o c h e m e r - S p r o g e t ) .  

Politimester, Justitsraad C h r i s t e n s e n  i Kiel og D r.  P h i -  

s ter  i Heidelberg have meddeelt Brudstykker af bette Sprog, 
hvilke de have samlet af Jnqvisiter fta forfljellige Lande. 

Denne O b e l  N i e l s e n  var isvrigt en Kjpbenhavner af Fod- 
sel, der neppe havde vceret udenfor Staden; men selv midt 

iblandt den egentlige Stok af Kjebenhavns Tyve hores Ord, 

hentede fra bette S p ro g , hvilket rimeligviis ved omvankende 

Forbrydere har forplantet sig til disse, fra dets egentlige Hjem 

i fjerne Egne.
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Hvor Arbeidssalene stodte til Hinanden, behovede de 
blot ester et givet S ig n a l at stikkes igjennem D o r-  
sprcrkkerne. Undertiden bleve de, med en lille Steen 
indsvobt i en Klud, Henkastede til et vist Sted. 
Nogle bleve pustede igjennem Pusteror eller hule 
Stokke. Paa  Gaardtnrene künde Fangerne let 
bibringe Hinanden Sedler. Ved de Fänger, som 
havde Forretninger paa Salene, f. Ex. Overfljcrreme, 
ved dem, der bragte Band eller de Ting, som flulde 
forarbeides, bleve mange transporterede. Hvad der 
bidrog meget til, at denne Comunication ei blev op- 
oaget, var, ar den alt lange havde fundet Sted om 
ligegyldige og ubetydelige Gjenstande, isardeleshcd 
havde Kjcerlighedsbilletter til de kvintelige Fänger 
varet meget almindelige. B landt de mcerkeligste, 

i  Commissionen frcmlagte Sedler, der giver meest 
Oplysning, dcels om Tumultens Hensigt, deels om 
Udtryksmaaden i deslige Brevvexlinger, fotjene fol
gende at ansores:

Nogle Dage forend Tumulten var der ovenfra 
nedkastet en Seddel til J o  Han C a r l s e n  i R a - 
sperie-Mollen, af det Jndhold: ,.nu flulde de kjore 
i stareth med fire Heste, Äudfl og Tjener.-

E t B rev , r a  Rasphuussangeme til Forbedrings- 
huusfangerne tod saaledes: „Troe Medbrodre og 
paalidelige Kammerater! Rasphuset og Tugthuset 
have formet stg, for i Asten Kl. 8 at gjore et Ud- 
faid, og forvente, at I .  som Aarsfanger og troe 
Kammerater, ville mode i Mellemporten, hvor I  da 
ogsaa flal finde troe og paalidelige Kammerater. 
D og  maae I  til Efterretning for Tugthuset ved det
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ommeldte Klokkesttt udstikke en Kjep, med et hvidt 
Klcrde paa." ^

E t lignende fra Tugthuset til Rasphuset var saa- 
lydende: „Ulykkelige Medsanger! vi have erfaret, at 
I  have befluttet at gjsre et Udbrud, og I  kan ved 
denne Leilighed stole paa Fangerne i Tugthuset. 
V i  have to Gange viist os, og vi skulle tredie Gang 
gjsre fyldest. Jfald  G ud  ikke vil hjcrlpe os, flal 
Fanden , vcere vor Medhjerlper. Dersom Directionen 
flulde saae N y s  om Affairen. og Nogen af dem 
stulde komme herop. flal de blivc omringede." I  
et Brev fra T r a p  til E g g e r s  hedder det. at Rasp- 
huusfangerne havde isinde at scrtte sig i Fnhed. og 
„der vilde Intet vcere i Veien, da Han havde hvcr- 
vet en Armee til Heft og Fods."

Foruden Sedler vare Tcgn og iscrr Finger- 
sproget det almindelige Middel til Meddelelse. For- 
blommede Ord Hortes der oste i den sidste Tid sor 
Tumulten. Saaledes blev der. nogle Dage for den 
udbrod, as E g g e r s  og J a c o b s e n  oste raabt ud 
fra Forbedringshuset til Rasphuset: „Det er godt 
Dyrehaugs-Beir idag! hvor gjelder Reisen?" hvilket 
flulde anspore til at begynde Urolighederne saasnart 
muligt, da de fleste as Stadens Jndvaanere nu vare 
ude af Porten. Dette har nok ogiaa givet Anled- 
ning til. at Dagen blev bestemt til en Sondag.

Paa  Sovelostet havde Forbedringshuusfangerne 
iscer Leilighed til Aftaler, der dog flete med den 
storste Forsigtighed, sor at de, man ei vilde have 
til Deeltagere, ikke flulde saae N y s  derom. Den 
samme Leilighed fandt Sted paa Sygestuen. Der-
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for havde ogsaa N i e l s  O l s e n * )  nogle Dage for 
Tumultens Udbrud anmodet Liegen om. at maatle 
blive indlagt der. Dette havde denn« ferst ncrgtet, 
da den paafludre Sygdom  tun var ubetydelig. 
M en  da N i e l s  O l s e n  indstcendig havde gjentaget 
sit Forlangende, var det fleet. Sygestuevcegter F lech- 
ne r forklarede.at Han havde bemerket, at Fangerne 
altid samlede sig om N i e l s  O l s e n ,  men skilte fig 
ad naar Han kom ti l, vg Han künde derfor ikke er- 
are, hvad der talcdes om. Herfra gjorde N i e l s  

O l s e n  ogfaa idelige Tcgn lil Zugthuusfmentimmeme, 
og raadte til dem om Aftenen fra et aabent V in - 
due. Jblandt Andet Harde Han ogsaa ideligt raabt 
til et af' Fruentimmerne: „ D u  gamle Äjcerring! 
D u  maa dog lvcrkte Skjorten m in!"

D a  F l echne r  moerkede dette, fik Han hos Lcrgen 
bevirket, at N i e l s  O l s e n  den 2s de blev fort til- 
bage til Rasphuset. Ogsaa O v e  C h r i s t i a n  D a l -

*) N i e l s  O l s e n ,  forhen en norfl M a tro s, var et al- 

deles raat, eenfoldigt, af Naturen ikke ondskabsfuldt Mennefle, 

men af et voldsomt og hestigt Gernyt, og som gjerne vilde 

vise sine ualmindelige physiske Krcefter. Han var fra Begyn- 
delsen kun flyldig i ubetydelige Tyverier; men siden, efter 

engang at vcere udbrudt af Straffeanstalten, begik Han qvali- 

ficerede. Hans Medfanger stolede kun paa Hans Krcefter, men 

kjendte formodentlig Hans Ubesindighed og Pralelyst fot meget, 

til at indvie Ham i den egentlige Plan. Han fegte vel at 

undvige, men da dette mislykkedes, lod det Heller ikke til, at 

Han bred sig om Andet end at forege Uordenen og i alt Fald 
tilfredsstille sin Forbittrelse mod enkelte af Stiftelsens Fore- 

satte. D a  Han af Andre let lod sig forsere til Voldsomheder, 

var Han i Stiftelsen anseet som en af de farligste Fänger.
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s t r öm meldte sig shg. uagtet Han intet seilede, na- 
turligviis i samme Hensigt. Denne Rasphuusfange 
viser iovrigt, hvorlidet mange af Fangeme tcrnkte 
over de Folger, som denne deres Forbrydelse maatte 
medssre; thi Han havde, efter sin egen Forklaring, 
lagt Planer med E g g e r s  om. hvorledes de naar 
de kom paa sri Fod, flulde begynde en Handel med 
Hefte og Huder; ligesom E g g e r s  ogsaa i en 
Zeddel til nogle af Forbedringshuusfangerne havde 
yttret, „at det intet farligt Foretagende var, som 
de havde begyndt, da de dog, naar de vare meest 
nheldige, ikke künde befrygte mere end nogle Pryg l."

P aa  Gaardtourene vare de i Tugthuset Medvi- 
dende i idelige Samtaler med Rasphhuusfangerne, 
is«r T h o m a s  Ch r i s t en s en ,  „ S m a a e  T h o m a s "  
kaldet, J o h a n  An d e r s e n  og P e t e r  Hansen ,  
kaldet „ N a j a s " .

B landt Fruentimmer i Tugthuset vare iscer A n e  
H e n n i n g s e n  eller „ P j a l t e  A n e " * ) ,  S t i n e

*) D e  idelig forekommende Tilnavne vare deels givne 

Fangerne i Stiftelsen as deres Kammerater, deels vare de as 

deres Lige benoevnede saaledes, forend de der indkom. D a  

mange af Fangernes Navne ligne Hinanden, tjene disse T il -  
uavne oste til noiere at fljelne dem. Io vr ig t  betegne saadanne 

Dgenavne just ikke altid Egenskaber hos den Bekommende, 

men ere oste tilsoeldigen komne i Brug. Saaledes viste Vove- 
hals intet scerdeles Tegn til M od  eller Dristighed; Han var 

endog meget nedflaaet, da Han gik til D odeu .. M en  Han 
havde engang gjort et farligt S p r in g  fra en M u u r  i Straffe
anstalten for at undvige, og derfor kaldtes Han saaledes. Det 

er imidlertid ikke usandsynligt, at dette T ilnavn i den senere
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K u n i g u n d e  K e m p ,  E l s e  D i n e s e n  og A n e  
M a g r e t h e  C a r l s d a t t e r  vidende om Tumulten, 
og bette, fordi de, som allerede sagt, havde For- 
staaelser med deres saakaldte Kjoerester i Rasphuset. 
A t de vare bekjendte med Planen, sees as, at de. 
omtrent otte Dage sor Tumulten, een efter anden 
listede sig ned sor at tale med Rasphuusfangerne, 
og deraf, at de tillavede endeel as det To i. som 
bisse Fänger behovede ved deres Flugt. Saaledes var 
S t i n e K e m p d e n  25de om Formiddagen befljcrftiget 
med at vafle en Krave og et Torkloede t i l N i e l s O l s e n ,  
hendes Kjoereste, hvilket Toi Han foregav at skulle bruge, 
naar Han stulde i Forhor. D e n  Gang sad hunved Siden 
as E l s e  D i n e s e n  og spurgte kenne, hvorledes hun 
meente det flulde stce, hvortil E l s e  D i n e s e n  
svarede: „skal man da give D ig  A ltingind med Skeer?"

Om Formiddagen stode Andreas  Dav idsen,  
I o h a n  Larsen. Jacob sen, Kl ingberg, Holm

T id  havde givet Ham et S la g s  Udmcerkelse blandt Hans M ed- 

sorbrydere, og at just Han dersor (som siden flal bemoerkes) 
blev opfordret til at udfore Jldspaascettelsen, saa at netop 

denne Omstcendighed mulig gjorde Ham flyldig i en Forbry- 

delse, Han maaflee ellers efter sin Charakteer ikke havde begaaet. 

S o r e n  H a n s e n  kaldtes G a m m e l m a n d ,  ikke formedelst 

sin Alder (Han var Eun 27— 28 Aar) eller soerdeles Sindighed, 

men fordi Han som Dreng havde i lang T id  siddet i Po lit i-  

Arresten, saaledes at da adflillige andre Drenge as Hans Lige 

indefluttedes i samme Arrest, blev Han S e n i o r  sor dem. —  

A n e  H e n n i n g s e n  kaldtes P j a l t e - A n e ,  fordi hun som 

ofsentligt Fruentimmer havde logeret i et H uus, der as A l-  

muen kaldtes „Pjaltenborg S ld t "  osv.
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ogArentz,  alle Forbedringshuusfanger. jevnlig be- 
fljeftigede ogtalede sammenpaa Skomager- og Skroeder- 
salen. J o h a n  D a n i e l  Schierckncermede sig dem; 
men da Han blev udfkjeldt for en Spion, holdt Han sig 
tilbage. Lcrnger op paa Dagen jog Fadrikmester 
B o l m e r  dem fra Hinanden, og gav Arentz og 
K l i n g e n b e r g  Orefigen. D a  B o l m e r  igjen var 
gaaet ud, sagde K l i n g e n b e r g :  „Ja!  nu er Han 
jaa rast paa det, men om et P a r Timers Tid lader 
Han sig ikke see."

S a a  forsigtig man havde veeret i at holde A lt 
hemmeligt, künde det rog ei blive ganfle fljult for 
de Fänger, der ikke vare steinte for at deeltage i 
saadanne Optrin. Dette var ogsaa Aarsag i, at 
det Forehavte meldtes for Stiftelsens Foresatte forend 
bet udfsrtes. Aarsfangen N i e l s  N i e l s e n  havde 
sect E g g e r s  flrive Sedler. Den  25de kom Han 
ind vaa Locumet. der var det scetvanlige Sted, 
hvor de tyede hen, naar de havde noget Hemmeligt 
at samtale vm eller foretage. Her fandt Han A n 
d r e a s  D a v i d s e n ,  fom i det Samme fkjulte en 
Kn iv i Skjorte-M 'm et, og begyndte at vadjke fyre 
Hocnder i et Vandbcrkken. E t P a r Timer derefter 
fvrefandt Han Ham atter sammesteds, staaende med 
sit Halsjern op mod Vcrggen, og arbeidende ved en 
af Nitnaglerne paa det med en Kniv"). Han an- 
modede N i e l s  N i e l s e n ,  om at maatte flaae sit 
Halsjern af inde hos Ham, men da denne erklcerede,

*) I  Almindelighed bare Fangerne ikke Halsjern, men 

Saadant var paalagl denne Forbryder som S tra f for Over- 

trcedelse af Huusordenen.
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at Han ikke skjottede om at have Noget at gjore 
hermed, og bemcrrkede, at Han ikke künde vccre sikker 
for de andre Fänger paa Vcerkitedet. svarede E g g e r s ,  
.at Han nok skulde hare sine Forposter ude/' Han 

kom ogsaa ind til N i e l s  N i e l s e n ,  hvor Arent z ,  
K l i n g b e r g  og H o l m ,  med en Kn iv , der var 
bannet til en Saug , arbeidede paa Hans Halsjern, 
medens J a c o b  sen og Larsen'patrouillerede uden- 
for paa en anden S a l.  De  fik kun een Nagle af, 
da B o l m e r  indfandt sig, hvorved de bleve forjagede. 
Jmedcns bette skete, fortalte Fangen P e t e r  sen 
N i e l s  N i e l s e n ,  at K l i n g b e r g  havde sorelcrst 
Ham et Brev, der indeholdt Forslag til Udbrud. 
Medens de endnu arbeidede paa Halsjernet (bette 
varede omtrent tre Timer), kom der en Seddel til 
dem, som E g g e r s  sorclceste. D en s Jndhold var, 
at naar Mester V e d h a g e  og Justitssergeanten v i
siterede Rasphuset Kl. 8 om Aftenen, fkulde man 
bemaegtige sig bisse, og gjsre S ign a l fta Rasphuset med 
et hvidt Klcrde til Forbedringshuset, hvilket S ig n a l sra 
Forbedringshuset atter skulde gives til Tuzthuset, hvor- 
paa Udbrud skulde flee fra alle Sider. D e n  stod tillige, 
at om E g g e r s  Halsjern ikke künde aftages, künde det 
blive siddende; thi naar de kom udenfor Porten, 
skulde det nok skaffes af. D a  Mesteren G u n d e l  
kom paa Dcrrkstedet, meldte N i e l s  N i e l s e n  alt 
bette til Ham. som atter lod Directioncn ünderrette 
dcrom. Denne, som flulde have vcrret samlet Kl. 8, 
kom nu sammen Kl. mellem 4 og 5, til hvilkcn 
Tid E g g e r s  ogsaa blev bragt i Forhsr.

Danske Fotsirydere.
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Direktionen, der saaledes havde Kundskab om, 
at er A>ytleri meliem Fangernc fandt Sted, og 
denne Aftcn sandsynligviis vilde drydc ud, men som 
itic künde kjende Planen i dens hele Omfang cller 
Farlighed, defluttede atmode delte Forehavendc med 
.strafe, for iFodselen at qvccle, hvad man antog at 
ville blivc et af de seedvanlige Optrin, hvori kun et 
r ngc Antal -jorbrydere deeltoge. Der blcv dcrfor 
i Stilhed scndt Bud  cfter en starre militair Styrke 
end den soedvanlige Dagl, og denne blev bevrdret at 
lade skarpt. A n d r e a s  D a v i d s e n  E g g e r s  blcv 
nu sendt igjenncm Gaarden til Cachotten, som soed- 
vanligt kun fulgt af cn ubevcrbnet Opsynsmand. Jdet 
Han passende mellem stiasphuset og Forbedringshu- 
set, gav Han det Udraab, der var aftalt som S i g 
nal for Tumultens Begyndelse, nemlig: „jeg flal i 
Daarekistcn"*). N u  blev strax af de ved Vinducrne 
i  den störe Spindejal sorsamlede Sammensvorne 
gjort Allarm. L u d v i g  Arentz nedkastede et B in -  
due i Gaarden, paa der at den modsatte Tide af 
Tugthuset og Rajphuset künde erfare, at Dicblikket 
til Tumultens Begyndelse var kommet. J o h a n  
L a r s e n  svingede et Kosteflaft, hvvrpaa et Haand- 
klcrde var fastgjori, ud af Vinduet, og et alminde- 
iigt Hurraraab fulgte Derpaa tvang Arentz O p- 
jynsmanden paa Arbcidsstuen til at lukke op, og 
de paa denne vcrrende Teeltagere i Forbrydelseu.

*) Bencevnelsen paa et af de eensomme Fcengfler i Stis-- 
lelseii.
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styrtede ned i Mellemporten. Jmedens E g g e r s  
endnu Var for Directionen, havde de flesie af 
Rajphuussangerne fvrbcredet sig til Udbruddet 
E n  af dem havde nemlig med de af N isby forfeer- 
digede Regler, opluktet adflillige af Cellcrne, og de 
saaledes udladte Fänger ventede alt i Gangen paa 
Signalet. D a  dette stete, staffede de Andre sig 
paa forfljellig Maade Udgang, og, bcveebnede med 
der>s Kniplcr og Knivc, styrtede de nu ud i Gaar
den. Det samme gjorde Arbeiderne i Rasperimsl- 
>en; de brode dct dervm vcrrendc Gitter itu eller 
sprang derover. De  jratoge under Trudfler og med 
M ag t de medende Opsynsmcend Nsglerne til S t i f 
telsens Porte og Mellcmgange. Herr varc iserr 
M e l l e r u p  og N i e l s  O l s e n  virksomme. Uden 
Ophold flygtede nu en Deel af Rasp- og Korbedrings- 
huusfangerne over Sygestue-Pladsen til Mes terLed-  
h a g e s  Bvlig, jra hvilken var Udgang lil D ron - 
ningens Gade. T i til tolv Fänger kom ogsaa paa 
dennc Maade, i Tumultens forste Oieblik, i F ri- 
hed. Noget senere segle flere Fänger samme Ud
gang, da de af sorfljellige Aarsager vare forsinkede, 
iblandt Andet derved, at Passagen over Tuglhuus- 
Gaardpladsen var blevcn vanfleligere, da Bagten 
begyndte at flyde; inen de fände nu denne Ud
gang spoerrct af M ilita ir, og maatte derjor vende 
om. D o g  benyltedc Nvglc sig af LeiliaW lxn til at 
stjcele, men Voldsomheber mod V e d h a g e s  Familie 
vistes ikke, og den ellers under Tumulten ncestcn til 
Raserie brutale N i e l s  O l s e n  lrestcdc endog en

2»
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gammel jamrende Kone. Herfra sogte disse F än 
ger at undflippe igjennem cn anden Osficiantbolig, 
der vendte til Stranden, men ogsaa her var det for 
sildigt. Denne Trup, til hvilken endnu nogle A n 
dre stodte, gik nu los paa at ruinere. D e  indfloge 
med Knipler Vinduerne i den nederste Etage af 
Sygehuset, for at hevne sig paa Opsynsmanden. 
hvem de ikke künde lide. Dennes S s n ,  en Under- 
officier ved Landetaten, var just tilstede; Ham truede 
N i e l s  O l s e n  og raabte: „slaae den Hund ihjel!" 
Her viste adflillige Fänger sig i hele deres Vildhed, 
og raabte iblandt Andet: „at de ei vilde lade sig 
forbloffe, saalcrnge der var Liv og B löd  i dem!" 
—  Derefter adspredte de sig; Nozle vedbleve iF o r -  
bedringshuset og de til dette stodende Bygninger at 
udove Voldsomheder. Andre gik til Tugthuset og 
ivcrrksatte Jldspaasoettelsen. indtil de omsider bleve 
indefluttede og paagrebne.

I  Forbedringshuset var der en stör Deel Fänger, 
der hverken vare indviede i Planen eller havde Lyst 
til at benytte sig af Leiligheden til at undvige. 
M ange ai dem vare ogsaa kun inddomte for kort 
T id , og saae deres Losladelse snart imode. Det 
kan ogsaa bemoerkes, at Forbcdringshuusfangerne be- 
tragtedes i Almindelighcd af Rasp- og Tugthuus- 
Lemmeme med et S la g s  Foragt. D isse kaldtes 
Karle i Modscrtning af de andre mindre forhcrrdede 
og endnu ikke for hele Livet haablssc Forbrydere, 
som derfor ikke ansaaes flikkede til at vcere med i
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et Foretagende, hvor det i egentlig Forstand gik 
ud paa Liv og Dod. D e  fleste af ommeldte F ä n 
ger, med Undtagelse af dem, der vare paa den störe 
Spindesal, hvorfra Tumultens Begyndelse signalisere- 
des, bleve overraflede og sorflrcrkkede over den ud- 
brudte Allarm. De  srygtede ogsaa sor M ishand - 
linger af Forbryderne i Stistelsens andre Asdelin- 
ger, og forholdt sig derfor tildeeis rolige, samlede 
sig ved de dem foresatte Opsynsmcend, og ssHk 
endogsaa at fljule sig bag Maskiner, Borde o. s. v. 
—  M en N i e l s  O l s  en og et P a r af de Ham fol
gende Rasphuusfanger kom snart, efter at have ud- 
ovet de ommeldte Uordener, op i Forbcdringshuset, 
i Hensigt at aabne alle Dore, hvad enten det nu 
fleete sor at befrie Fangerne, eller, som er rimeligere, 
da dertil ei mere var Leilighed, at bevcrge disse til 
at deeltaze i Oprsret i Almindelighed, som, jo Flere 
der vare styldige, destomindre vilde kunne fores E n -  
kelte til Ansvar, eller maaflee blot for at tilsredsstille 
deres Forbittrelse. N i e l s  O l s e n  sprocngte ad- 
flillige af Dorene. Paa  Skrcrdersalen, hvor man 
horte Tilberedelserne hertil, befluttede vel Fangeme 
at gjsre Modstand, og grebe derfor til Stcrnger og 
Brcedder o. s. v., men da N i e l s  O l s e n  lod sig 
see i den aabne D o r  med en Brolcrgger-Jomfm 
i Haanden, og raabte: „vil I  Hemd, I  Hunde!" 
faldt Skrcrdernes M o d , og Enhver krob i Sk ju l 
som Han künde bedst, hvoriblandt Deponenten om 
denne Attaqve, i en stör Kiste. Sn a rt  bemcrrkedes 
nu ogsaa den i det ligefor liggende Tugthuus ud- 
brudte J ld ,  og paa Opsynsmcendenes Opfordring
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begyndte nogle af Forbedringshuusfangeme at bjerge 
Kloede Materialier o. a. D a  N i e l s  O l s e n  saae 
dette, legte bau at forhindre det, og tvang under 
P ryg l og Skjeldsmd Adkkiüige til at holde op her- 
med. Denne Fmbrvder gik nu som et vildt D m  
omkring i Fmbedringshusets Arbeidsstuer, kastede 
derfra ned i Gacuden. hvor d^t M ilitairc stod po
sieret, og hvor ogsaa Direktionens Personale befandt 
fitz, en svaer Vcrverstang og en stör Steen, i den 
upaatvivlclig' Hcnsigt at ramme Een af disse, hvil- 
ket dog itke siete.

Ogsaa adsiillige i Tugtbuiet indespcrrrede O v in - 
der gjorde sig flyldige i Umdener. D a  N i e l s  O l 
sen saae at Han itke künde flippe ud. raabte Han 
iblandt Andet: „kunne vi ikke gsore Andet, ville 
,vi dog hjcrlpe de stakkels Fmentimmer!" —  Med 
en svaer Bjoelke gik Han los paa Deren til disses 
Arbeidsstue, og indvendig bjalp P j a l t e - A n e  og 
K i r s t i n e  K u n i g u n d e  K e m p  at opdraekke Laa- 
senc. D a  Stuen var aabnet, sioge disse to og 
nogle andre, iscer P o m p e - J u l i a n e ,  deres Rokke 
itu, og lobe under Hurra-Raab med N i e l s  O l s e n  

ind i Fmbedringshusets Mandfolkestuer. P j a l t e -  
A n e  var iscer hoiryster, og raabte: „jeg er vel en
Tos, men jeg gaaaer F ...........gale mig med som
en Karl." N i e l s  O l s e n  felte sia siodt over denne 
Qvindes Raflhed, og sagdc: „Ville I  begynde, 

holder jeg op" (med at spolere).



23

P j a l t e - A n e  spurgte strax om sin Kjoeresie J o -  
h a n  L a r s en ,  og da hun horte, at Han alt var 
borte, bemcrrkede h u n , at det var godt at see, at 
de Rafleste var« borte og kun Skidtet tilbage. Det 
var ogsaa hmde, der gjorde N i e l s  O l s e n  opmcrrk- 
som paa, at nogle af Fangerne bjergede, og op- 
fordrede Ham til at forhindre saadant. Endelig 
drev denne*) og S t i n e  K u n i g u n d e  K e m p  Usor- 
stamm theden og Ubluheden til det Hoieste.

I  Tugthusbygningen. der indeholdt de fleste A r- 
beidsstuer oa de fleste Fänger, meest f rfljellige i 
Alder, Charakteer og Forbrydelser, syncs Planen til 
Tumulten ikkun for enkelte Fänger eller paa enkelte 
Stuer at have vocret bekjendt. Saaledes blcv.det 
oplyst, at adftillige, hvoriblandt to fvr bcgaaet N o - 

veri i Holsteen indsatte. Joden S a m u e l  M o s e s  
og D v m o n t ,  kaldet „den tydffe Skrccder." havde 
noget iforveien pyntet sig. En  grov Forbrvder, 
navnlig W i l d n e r .  der var indsxa>net i et Aflutke

*) Tette Fruentimmer, der fra Fodselen ikke horte til den 

laveste Classe, var igjennem et Levnet, besudlet af Liderlighed, 
Tyveri og Triksceldighed, endskjondt endnu i en temmelig nng 

Alder, funken ned til Lastens dybeste Grad. —  K e m p  var 

en endnu yngre Pige af et scerdeles smukt Udvortrs, men 

som ligeledes havde gjeunemgaaet Lüsternes og Forbrydelsernes 

hele Bane, og endnu ved denne Leilighed drev Frcekheden til 
den hoieste Grad.
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paa en af Salene, raabte. saasna>t Han mcrrkede 
M a r in :  „mach' mir auf, denn nun ist's richtig." 
Ogsaa blev tet bemerket, at en Deel af Drengene 
paa Spindesalen hele Estermiddaoen opholdt fig 
ved og saae ud af Vinduerne til Gaarden som i 
Forventning, at Noget flulde flee. Paa  Linned- 
vcrversalen dar R a s m u s  S a m s o e  den eneste In d -  
viede. D a  Rasphusfangerue vare brudle ud, op- 
fordrede Han sine Medarbeidere til at gjore det 
Samme, og da disse ei vilde, fljeldte Han dem ud 
for „flidt Karle," og trucdc dem, at Han nok skulde 
faae dem ud. Han sik ogsaa Doren aadnet, og 
da samme strax ester igjcn blev lukket, kom Han 
tilbage med nogle Rasphusfangei, spicrngte den op, 
og Pryglede de paa Sä len  vcrrende Fänger til at 
gaae ud. Heraf syncs ogsaa at kunne udledes, at 
Planen var, at bevocge alle Fange^ne til Deeltagelse 
i Udbruddet, for at det desto sandsynligere künde 
lvkkcs, i det Mindste sor Nogle. P aa  Horspinder- 
salen gjorde Drengen P e t e r  B a j a s ,  F r o n t i n ,  
S m a a - T h o m a s ,  O l e  T h o r a l d s c n  og Fl. 

Spectacler, flöge deres Rokke m. v. itu, sp ang om 
paa Stykkerne, udflvge Binducr, pebe i Fingerne, 
og raabte Hurra. Nogle kastede endog Stene o. A. 
ned paa Gaden paa Soldaterne og Forbigaaende. 
D o g  maae en Deel af disse Uordener me,e regnes 
til Udbrud af Drengekaadhed og Glceden ovec den 
begyndte Commerce (som de udtrykte sig), end til 
planmcrssig Forbrydelse. Adflillige Fänger, dcels 
aldrende Perforier, der i flere Aar roligen havde 
baaret deres Skjocbne, deels Bondersolk og Per-
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soner af mindre lidenflabelig Charakteer. bleve sor- 
strcrkkede over det begynd'e Foretagende, og ssgte 
at fljule sig af Frygt, baade for deres vilde Med- 
fanger og for at saares af Militairet, der begyndte 
at flyde mod Bygningen. Mange af disse bleve 
mishandlehe af de Rasphuusfanger, der kom op i 
i Tugthusct, og en af dem, N i e l s  B en t z en ,  der, 
for sine idelige Formaninger, og for sin Lyst til 
Ro, og sin Hengivenhed sor Directionen, hvorpaa 
Han havde givct P,over ved de tidligeie forefaldne 
Uordener, og hvorfor Han nod Belonning. var ilde 
lidt af de uroligere Forbrydere, blev af W i l d n e r  
eftersogt, sor, som denne havde truet, at slaaes 
ihjcl med en Knippel; men i det famme Oieblik 
blev W i l d n e r  saaret af en Kugle, og fandt sin 
Dod  i Luerne. D a  Jlden bemcerkedes og syntes 
at tage Overhaand, kom hine rolige Fänger frem 
af deres Smuthuller, overleverede sig til Dagten 
og Opsynsmcrndene, hos^hvilke de ogsaa strax havde 
fegt Beskyttelse.

Det var itke klarligt at oplyse, ^om nogen be- 
stemt P lan  til at antccnde StiftelseiK Byzninger 
og iscrrdeleshed Tugthuset, fra Begyndelsen var lagt. 
Vel blev under Folhoierne forklaret, at S s r e n  
G a m m e l m a n d  engang havde fra Vinduet paa 
Skomagersalen, hvor Han arteidede, gjort nogle 
Geboerder over til Rasphuset, der betydede J ld s-  
paascrttclse: ogsaa havde Han yttret fvr en Rasp- 
husfange, „at det var flidt med de Farter, som de
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havde gjort i Huset; naar de vilde noget Ordent- 
ligt, flulde de enten svie Varaqven a> eller flaae 
de Hunde ihjel, som dagligen Pine oa plage dem 
men da en Deel af de vcrrste Tumultuanter strax 
ssgte at srette sig i Frided ved Flugt, saa svnes i 
alt Fald Antcrndelsen tun at vcrre paat.rnkt som 
et Subsidium  eller Nodmiddel. S o m Sa a d a n t  viste 
det sig ogsaa; thi csterat Udgangene paa alle S i -  
der vare spcrredc, fandt denne M isgjerning ferst 
Sted. ? s r e n  G a m m  e l m and  kan ansees som 
en af Ophavsmcrndene eller maaskee den egentlige 
Anstifter. Denne Forhryder var kun inddomt paa 
nogle Aar og Hans Straffetid var paa noale M a a - 
nede^ nerr udlodet; Han havde i Stistelsen lcrrt en 
Profession, hvorvcd Han i in  Tilstand lovlig künde 
erncere sig, og endog samlct sig e» kille § u m  ved 
Ovrrarheide, saa at Han. ikke dlott.t so alle M id 
ier, künde indtrcrde i det borgerlige Selsta ''. Heller 
ikke ajorde Han noget Fvrsog paa at stygte. Hans 
Fori rydclse var de for ikke motivenst af Lyst til 
Friheden eller fremkaldet af Fortvivlelse ovcr sin 
Skjcrbne og Frcmlid. men maa foges i Hevngjer- 
righed eller W  ubetvingelig Skadefrohed. Derbos 
viste Dnderspgelse ne Ham merc som en listig, for- 

sis.tig og feig, end som en modig og voldsom For- 
hryder. A t Han ogsaa betragtede sig selv som en 
Hovedperson ved Brandstiitelsen, shncs at ligge i 
de Ord, Han en D a g  under Transporten sra Gom- 
missionsforhoret til Arresten brugte, idct Han iaae 
op paa Tugthuustomten, nemlig: „at det hav?e ko

stet Ham meget, at saae det H uus ruineret."
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D a  nu som anfsrt, de i SM e lse n  omstrei- 
fcnde grove Forbrydere saae, at Fluat ikke lcrnger 
var mulig, stormede de op paa Tugthuset, og S o 
ren G a m m e l m a n d  flal her have yttret: „at det 
var bedst at ruinere det;" hvorpaa J o h a n  C a r l -  
sen raabte: „ja lad os tcrnde J ld ." Saasnart 
denne Beslutning var sattet, lob S o r e n  G a m 

me l m a n d  tilligemed Tugthuusfangen P e t e r  O b e l  
N i e l s e n  ind paa Skrccdersalen, hvor Han tog 
Fangen G o d s k e s e n s  Fyrtoi, der bang i Vinduet. 
Han havde nemlig seet God s k e s en  have et saa- 
dant, som ban brugte til at staae J ld  med til 
Peiscjeineis Opvarmning. Ester flere forgjcrves 
Forso; paa at komme op paa det overste stoit, hvor 
det plukkede Bank opbevaredes, lykkedes det S l a g -  

l i l l e ,  ved Hjaelp af en Knibtang. at aabne Lem- 
mene dertil. N u  sprang J o h a n  C a r l s e n ,  M e l -  
l e r up ,  S l a g l i l l e ,  p a r s  P c t e r s e n ,  T rap .  
Drengen S m a a e - T h o m a s * ) .  J o h a n  A n d e r 
sen, N i e l s  .Kjoge m. Fl. derop, hvoriblandt 
Nogle i!ke i anden Hensiat end at folge de andre, 
der, som de troede, kjendte en Flugt hcrfra. Her 
brode de endeel Tagsteen los, kaftede dem ned paa 
Gaden, for at forhindre de M ilitaire i  at komme

*) Denne Dreng, T h o m a s  C h r i s t e n s e n ,  forenede 

gode Anlceg med et scerdeles smukt Udvortes, men havde alt 
fra Barndommen idelig vceret strafset for Tyveri. Ester under 

denne S a g  at vcere benaadet fra Dodsstraffen, begik Han og 

E g i d i u s  P e t e r s e n  et P a r  Aar senere M ord  paa Mesteren 

V e d h a g e  og bleve henrettede.
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derop. B landt de der Forsamlede savnedes Dove -  
h a l s ,  hvorfor J o h a n  C a r l s e n  bandede og sendte 
S . m a a e - T h o m a s  ned efter Ham. D a  Vo v e -  
h a l s  kom op, og man sorlangte Fyrtoiet af Ham, 
greb Han i Lommen, men savnede Steen, hvorover'
J o h a n  C a r l s e n  sagde: „ D u  stal D .........
g . . .  mig have P ryg l,  naar jea flyer D ig  Toiet, 
og D u  ikke Passer paa det." E n  af Fangerne 
raabte da, .at i N i e l s  B e n h e n s  Kiste laa en 
Steen," og S m a a e - T h o m a s  blev atter sendt ned 
at hente den. Hermed flog B o v e h a l s  nu J ld  
og antoendte det paa Lostet liggende Vcrrk paa to 
eller tre forfljellige Steder. D a  dette var fleet, 
lob de Alle ned i Gaarden, hvor de adspredte sig 
og efterhaanden bleve grebne. S o r e n  G a m m e l -  
m a n d  listede sig dort, og blandede sig mellem de 
Fänger i Forbedringshuset, der ikke havde deel
taget i Forbrydelsen. Efler denne M isgjernings 
Udforelse var det. Han kom i Käst med P j a l t e -  
A n e . —  Hele Oproret ledsagedes af idelige'Hurra
raab, Skrigen og Piben. der, forenet med den ide
lige Frem- og Tilsageloben as en saa stor Moengde 
Menn.sker, forsgede Forvirring n endmere. B in -  
duer, Jernkcenger, ituflagne Rokke, Tagsteen, Graa- 
stcen. kort Alt, hvad M a n  sik i Haand en, blev styr- 
tet ud af Vinducrne, for at forhindre Soldaterne 
i at komme ind. E n  Tagsteen faldt lige mellem 
en So ldat og en as Direction n, A g e n t W e y b e l ;  
om den var sigtet efler denne Sidste, er ei vist. O g- 
faa ved en anden Directeur, M a so 5 M a n g o r s  
S ide  faldt en Steen. Jng?n  blev isvrigt saaret
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heraf. —  Characteristift er det, at der under selve 
Tumulten, i samme Oieblik, Deeltagerne ved en 
Forbrydelse, som syntes at fordre deres hele Krafts 
Anstramgelse, sagte at naae et for dem. i det O ic - 
blik saa vigtigt Formaal som Friheden, künde be- 
gaaes Fordrydelser, som her virkelig gik i Svang. 
Saaledes begik flere af Fangerne Tyverie, og Nogle. 
som alt bemerket, Ulugt, Andre sagte at tilfreds- 

stille personlig Hevn. —  Under hele Tnmulten mi- 
stede ingen af Fangerne Livet undtagen W i l d n e r ;  
en Anden blev let saarct. Derimod blev en as 
Brandsolkene fludt, da Han, idet Han krsb ud paa 
Taget, blev antaget for en Fange.

Alle de Fänger, som undkom, bleve grebne igjen, 
enten samme D a g  eller efter en kort T ids Forlod. 
Saaledes blev J o h a n  H e i n r i c h  Buchewi tz  an- 
holdt strax i Ncrrhed.n as Politikammeret. Han 
var iovrigt ikke deelagtig i Planen, men soiklarede, 
at, da Han saae endeel undflye, künde Han ikke mod- 
staae den Atlraae ligeledes at söge sin Frihed, for 
saaledes endnu engang at faae sin Kone og sine 
Born  at see. —  F o l a n d  lob, saasnart Han var 
kommen ud, tilligemed Flere, igjenncm nogle G a - 
der, indtil Han saae en Heft siaae udensor en 
Gaard, hvorpaa Han fsrst anmodede og siden tvang 
den K a rl,  som holdt samme, til at flippe den, 
svang sig op paa den. og rced foran de andre F ä n 
ger indtil Hjornet af Rebcrbanen paa Christianshavn, 
hvor Han sprcengte fra dem, da Han nu kjcndte Leien.
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Han skyndte sig ud af Vesterport, over Balby til 
Kjöge. i Ncerhedcn af hvilien Bye Han flap Heften, 
og begav sig derefter til Egnen ved Prcesto, hvor 
Han blev greben, ester at have begaaet adstillige 
Tyverier. S t o k k e b e k ,  F r e d e r i k  M  o ser, og cn- 
deel Andre lobe, da F o l a n d  havde forladt dem, 
ansorte as R a s m n s  I e n s c n  O l s e n ,  ned mod 
Langebro; her kastede Nogle Kniplcrne sra sig, sor 
ikke at voekke Opmcrrksomhed. Ved Bryghuset sor- 
sogte J o h a n  L a r s en  forgjcrves at flaac det Hals- 

jcrn af, iom A n d r e a s  D a v i b s e n  E g  g e r s  havde 
paa. R a s m u s  J e n s e n  O l s e n  fügte tilligemed 
S t o k k e b e k  til Tommerpladsen, og dersra om As- 
tenen til Nestved Kantor, hvor de bleve grebne. 
Paa  Tommerpladsen horte de ,orst at Tugthuset 
brcrndte. K l i n g b e r g k v m  lykkclig ud as Vestcrport, 
men meldte sig selv hos Vcrgteren paa Broen. Dette 
soregav Han at have gjort, iordi Han horte, at S t is -  
telsen var antcendt; thi Han havde jochen vcrret 
uvwende om, at nogen Jldspaascettclse var tilsigtet 
og vilde derfor ei varre sravcrrende ved Undersogclserne, 
sor at Han ei flulde mis^crnces som Medvider i dcnne 
Forbrydelse.

D a  endelig alle de. der ikke havde fundet Lei- 
lighed til at undkvmme, igjen vare sarte under Be- 
vogtning, bleve de forte til Qvcesthuset, hvor de 
svrbleve i Gaarden saaloeuge den stra; ned satte Stand- 
rel varede. Dadennevartilcnde. blcdcdctransporterede *)

*) Bed denne blev 7 Forbrydere dymte til D p  den, og l-eu- 

rettede den paafplgende Loverdag.
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til Gammel-Holm, hvor Commissionen begyndte sine 
N v̂der. Ogjaa paa Gammel-Holm blev der svrsogi 
paa Udbrud jra cn a, Arresterne; men bette blev 
angivct ai en af Fangerne og jorhindrct.

Eftcrat alle Data vare samt de mod de sorstjellige 
Forbrydere, dccls ved Lercs Foresattes, dccls ved de 
som gansic eller nogenlunde troevcrrdige anseete ^.cd- 
sangers Fvrklaring, stilledes de Paagjerldende selv 
for Forhor, og dct lykkedes esierhaanden. med faa 
Unbtagelser, at crholde morbcholdcn Tilstaaelje as 
dem. Noglc Ex. Sanrsoe og Fol  and, asgave 
saadanne nccsten uvpfordrede. Da korst Noglc havde 
bckjendl, isar de, der stode i et Slaas Anscelse hos 
de Andre, s. Ex. N ie ls  Olsen, Samsoe m. Fl., 
bidrogc dieses Exempel og Opmuntring til. at de 
vorige Medslyldigc ei lcrnger bencogtede. Com
missionen var bemyndiget til at anvende den saa- 
kaldte starpc Examination, men saadant sandtes ikke 
nodvendigt. Jkkun Enkelte, iscrr I o h a n  L o g 
stad og So ren  Gammelmand viste sig haard- 
nakkede. Den Forste vilde itke, nagtet beiydeiige 
Data taledc imod Ham, tilstaae Deettagelse i Jlds- 
paasoettelscn. Han blev imidlertid overbcviist om 
i andre Henseendcr grovelig at have svrbrudt 
sig. Soren Gammelmand tilstod vcl ved 
dct sorste over Ham asholdte Forhor det Meste as, 
hvad Ham imputcredcs, isoerdeleshed sin Deeltagelse i 
Lrandstlstelsen. men senerc sragik Han denne Til- 
staaelse. Dettc künde dog ikke komme i Letragtning, 
og dct saameget mindre, som Tilstaaelsen ikke blot 
paa det stcrrkeste var constatcret ved de oplyste Om-

faml.be
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stoendigheder, mm endog indeholdt Data, hvorom 
forhen Intet vidstes, og som ved nocrmereUnderssgelse 
befandtes rigtige*).

Jblandt de for Commissionen afgivne Tilstaael- 
ser er J ohan  Jacob  E g id i u s  Petersens 
mcerkelig. Fangen NielsBentzen anmeldte nem- 
lig, at Han havde erholt»! Underr >ning om, a> Dren- 
gen J o ha n  Jacob,  som Han kaldtes, skulde have 
udladt sig med, at Hans Samviitighed ikke lod Ham 
have nogen Ro, fordi Han havd. havt Deel i Brand- 
stif elsen. Dcrfor blev bemeldte Drmg frcmstillet 
for Reiten og opgav en Forklaring om dmne sin 
Deeltagclse, hvorom Retten ikke havde den mindste 
Formodning. Som Aarsag til Tilstaaelsen angav 
Han, at Han om Dagen piint.s af en beständig Uro, 
der fulgte Ham, hvor Han gik og stod, og om Nat
ten svrekom det Ham, som om Trap stod ved Ho- 
vedgjerdet og Vovehals  ved Foden af Hans 
Seng, begge gribmde efier Ham. Paa denne Til- 
stand haadede Han a» faae en Ende, naar Han gjorde 
en aabenhjertig Tilstaaelse, og der or var det, at 
Han fortalte to af dem, der sadde i Arrest med Ham 
hvad Han havde gjort, i Haab om, at Hans Frem- 
still.lse for Retlcn d.rv.d foranlcdigcs. Hans Sove-

*) Aftenen for Henrettelsen forlangte denne og uogle af 

de andre Domfceldte at tale med en af Connnissarierne, og 

erklcerede da S o r e n  G a m m e l m a n d  for denne, uden 

mindste dertil given Anledning, „at Han Intet havde at be- 
breide sine Dommere; ban havde fortjent, hvad der tilstodte 

Ham."
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kämm erat forklarede oasaa, at Han de sidstc Noetter 
havde voerct mcget urolig, var sprunaen op, og havde 
fljelvet over he'e Legemet. Denne Jnqvisitens Til- 
staaelse blev fuldkommen constateret ved de derom 
anstiücde Undersogelser.

Bed Forbrydelser af den Natur, som denne Tu
mult i Straffeanstalten paa Christianshavn, var 
det naturligt, at Laven maatte vise sin Birk- 
somhed saa hurtigt som muligt, dersor blev en Sland- 
ret sat, som er omtalt, cndnu samme Asten, som 
Branden havde fundet Stcd, bestaaendc as tre As- 
sessorer og en Auditeur  som Actuarius.

Jfolge den Dom, som as Standretten afsagdes 
og af Köngen confirmeredes, mistede 7 as Fangerne 
Livet, nemlig Rasohuusfangerne -Johan Peder- 
sen, „Vovehals" kalbet; I  e ns L a ge r l s v  Trap; 
Johan  Carls en; Jens  M e l le rup ;Lar s  Pete r- 
sen; Hans  Pedersen S l a g l i l l e ,  kalbet „Fan
den." og ForbedringshuusZangen Johan  Arentz. 
Af bisse tilstod ikkun den Forste at have deel ag et 
i Brandstiftelsen, og blev desaarsag anseet med qva- 
lificeret Livstraf. De Andre vare overbeviste om saa- 
danne Forbrydelser. der efter Frd. 31 August 1813 
maatte medfore Livstraf. Henrettelsen stete om 
Morgenen tidlig under militair Bcdcrkning og i 
Paasyn as de ovrige Fänger; tre Fänger strafsides 
med Forloengelse i Straffciiden soroget Arbeide og Kat.

Mangsoldize Personer vare Vidner saavel til 
den Frcekhed, med hvilken bisse Forbrydere ventede 
Ud>aldet af Standrettens Dom , som til den til-
Dan sie Fvrbrndere. 3
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shneladende Ligegyldighed, hvormed de gik til Retter- 
stedet. Dog kan delte maaflee bedst forklares deraf, 
at de strcrbte i deres Kammeraters Dine at overtrccffe 
Hinanden i saakaldet Raflhed; thi de Mcrnd, der 
ncrrmest havde Leilighed til at varetage de Domtes 
Sindsbeflaffenhed, bemcrrkede hos dem kjendelig 
Dodsfrygt og en levende Attraa ester lcengere at 
friste deres usle Tilvoerelse. —  Standretten künde 
naturligviis ikke i det körte Tidsrum, til hvilket dens 
Medlemmer, med Hensyn til deres physifle Klarster, 
vare indflrcenkcde. luldstcrndigen ersare hele Omfanget 
af den tumultuarifle Forbindelse mellem Fangerne; 
og da det derhos var hoist sandsynligt, at en stör 
Mcengde af de vorige Fänger maatte vcere medskyldige, 
saa blev nogle Dage efter anordnet en Commission, 
for ncermere at undersoge denne Sag. Den bestod 
af de samme Medlemmer som Standretten.

Jsvlge Commissions-Dommen bleve 50 Fänger 
straffede. Sex fkulde have deres Halse forgjorte samt 
steiles, nemlig: S o r e n  Gammelmand, N ie ls  
Henn in gDah l ,  Th omasChr ij  lensen, Johan. 
Andersen, J ohan  Jakob E g id iu s  Petersen 
og R a s m u s  Jensen Samsve;  Fire bleve anseete 
med simpel Livstras, nemlig; R a sm u s  Jensen 
Olsen, H a n s  Larsen Sioklebek. N ie ls  Olsen 
og J o h a n  Andersen Bogstad; To domtes til. 
at kagstryges , og derefter henscrttes til Arbeide i 
Rasphusct under strcrng Bevogtning, nemlig: Carl.  
N ie l sen  og Ber the lhard  R ivelnnd. De.
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ovrige straffedes i Forhold til deres Forbrydelse med 
forfljelligeAntal Kat. fljcrrpet Arbeide. eiler Forlcrngelse 
i deresStraffetid.Gotfried Bshmstad og N ie l s  
Hansen Kleve friesundne for videre Tiltale. I  
Henseende til Foland forbeboldtes endvidere Ju- 
stitiens Ret, sorsaavidt Han under Undvigelsen havde 
gjort sig flyldig i Tyverier under andre Jurisdictioner. 
— ! Den kgl. Resolution af 26de September 1817 
formildede Dommen derhen. at Thomas C h r i 
stensen og E g id iu s  Petersen benaadedes paa 
Livet, og derimod hensattes til Arbeide i Rasphuset 
under strceng Bevogtning paa Livstid. Fremdeles 
sormildedrs Bogst ads Straf derhen, at Han skulde 
kaltes i to Dage. 27 Slag hver Dag. og derefter 
udholde det Ham forud sor Livstid tilsundne Arbeide 
i Rasphuset, under strceng Bevogtn ing  og 
i scerskilt Aflukke fra de ovrige Fänger. 
R a s m u s  Jensen Sam so  benaadedes fra det 
Tillcrg i Straffen at steiles.

Undersoger man. hvad der egentlig har foran- 
lediget denne Tumult, da bliver Hovedgrunden vistnok 
den. der ligger ncrrmest. og som er den almindelige 
til Fängers Udbrud: at söge Frihed. Jmidlertid 
kan M a n  af psychologiske Grunde dog formode, at 
dette alene ikke künde devirke saa vovelige Foretagen- 
der, som de her u dforte, og som ganfle bcere Charak
teren as en hcrstig Hcrvngjerrighed. Det er ogsaa 
ester Oplysningen antageligt, at fiere as de ved denne

z *
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Äeilighed virksomste Forbrydere iscer ssgte at tilfreds- 
stille en lcrnge ncrret Forbiitrelse, endskjondt det maa 
forundre, at de af Fangerne paaberaabte og neden- 
for anforte Aarsager künde vpvcrkke denne Lidenstab 
i en saadan Grad. M en  M a n  maa dog derhos 
bemerke, at den Classe af Mennefler, her vmtales, 
som raae Gemytt.r i Almindelighed, sjeldent overveie 
Forhvldet mellcm den sormeentlige Forurettelse og 
Hcrvnens Grad, naar Lidenskaben blot blivcr tilfreds- 
stillet; og at flere gjcntagne Jrritationer, om disse 
end hver for sig ere ringe og endog kun indbildte, 
lettelig kunne lede til de voldsomste Udbrud. Acterne 
synes imidlertid ogsaa at udvise, at hos mange af 
de Deeltagende fandt ikke engang saadan Forbittrelse 
mod enkelte Jndivider eller Lyst til at tiliredsstille 
havngjerrige Lidenflaber Sted. Disse künde da ikke 
antages at bave handlet af andre Bevoeggrunde, end 
enten, ved at bidrage til en almindelig Forstyrrelse. 
for Oieblikket at finde Asvexling i en kedsommelig og 

censformig Tilstand, eller at de srygtkde for, ved at 
holde sig tilbage, af deres Kammerater at ansees 
for at mangle M od  og Lyst til vovelige Fore- 
tagender. Det Forste bestyrkes ved flere Uteladelser 
af den Mcrngde unge, kaade Drenge, der fandtes 
flyldige i saadanne Handlin»er, der mere bidroge 
til at forsge den almindelige Allarm og Tumult, 
end de i sig filv vare af farlig Natur, og een af 
-dem, den ovenomtalte E g i d i u s  Pe tersen,  erklce- 
rede endog for Forhsret, at Han alene bidrog til 
Antomdelsen af Tugthuset, fordi Han haabede, „da
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vt faae et n y t  H u u s  at a rbe ide i." Ogsaa 
ere der mange Data  sor, at en vis Forfcengelighed 
herflede mellem Fangerne. saa at de, der vare 
meest bekjendte for urolig og dristig Adfcerd, be- 
tragtede sig selv og ansaaes af Mange af deres 
Medfanger, sor mere respektable,  end de, der 
sredsommcligen lede deres Skjcebne. —  Den forste 
Anledning til Missornoielse sorklare nogle Fänger 
at have vcrret den Befaling fra, Directionen (O v -  
righeden)", at Haaret flulde asklippes dem. Ogsaa 
havde Direktionen ladet de Potter, som de varmede 
M ad  i ,  staae itu*). I  Forbedringshuset havde 
Fangen C h r i s t i a n  H a n s e n  vcrret i Uenighed 
med nogle as de ovrige, sordi Han sormeentlig 
blev savoriseret sremfor dissc. De havde dcrsor 
klaget over Ham hos Inspekteuren. Fra S o n -  
dagen for den 25de Ju n i mumledes der idelig om^ 
at dersvm de ikke fit Se ir over Ham, var dct lige 
saa godt, det brod ud ssrst som fidst. Ogsaa vare 
de missornoiede over, at de nederste Binduer til 
Forbedringshuset flulde lukkes, imedens Fruen- 
timmerne vare i Gaarden, i hvilken Anledning 
E g g e r s  den 25de handlede mod Forbuddet, og 
da Han blev irettesat dersor, var studs mod Meste- 
ren G u n d e l  og Inspekteuren. Endelig syn s et 
Rygte iblandt Fangerne om, at Livssangerne Her
ester ikke eller kun vanfleligt künde vente Be-

*) Disse Bestemmelser, der gaves sor Reenligheds og 

Sikkerheds Skyld, vare vistnok hensigtsmcessige.



naadning. isoer at have soreget Forbittielsen. 
Derimod var der ingen af Fangerne, der, vaa 
Opfoidring, havde det Mindste at klage cver For- 
pleiningen, cller noget Dcesentligt i Henseende tü 
deres Behandling.

38
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Morten Frederikfen.

^  den foregaaende Skildring af Bomebusets 
Brand have vi omtalt Morten  Frederiksens 
Deeltagelse i denne Udaad, og troer, at denne ud- 
merrket listige og forvovne Forbryders Levnet vil 
interessere dette Skrists Lcesere.

Morten  Frederikfen blev sodt i Anndahl, 
hvor Hans Fader var Procurator. Inden Han dar 
8 Aar gammel, var Hans Fader og Moder dode sra 
Ham, og Han kom nu til at gaae i Skole ved Hjerlp 
af et Underststtelsesselflab indtil Han var 11 eller 
12 Aar gammel. Her leerte Han at läse, flrive og 
regne. Hans Bedstemoder, en Herredsioged Frede
riksens Enke, sendte Ham derpaa paa sin Be- 
kostning til en Landsbyskole i Ncrrheden afHorsens, 
hvilken var under en Prcest Mummes Opsyn. I  
denne Skole gik Han til Han var omtrcnt 15 Aar, 
da blev Han consirmeret. Forst bestemtes Han til 
Soen, men blev derpaa sat i Leere hos en Snedker 
i Horsens. hvis Navn Han ei erindrer, hvor Han 
dog ei blev lange, da Han ester ei halvt Aars Tid 
lob sra denne, sordi Han var kommen i Uenighed 
med nogle Drenge, og kom igjen hjem til Bcdste-
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moderen. Ester en 2 L 3 Uger kom Han til at 
tjene hos en Proprietair I r e n  ins, en Miilsvei 
fra Skoubye og Gammelbye, uden at vorre ansat 
til noaen bestemt Forrctning, men lob efter nogle 
Maaneder dort, blev greben og igjen bragt til Bed- 
stemoderen. Hun foreholdt Ham Hans slette Op- 
forsel; men hendcs Formaninger frugtcde saalidt, at 
Han ogsaa lob sra hendc. Dennegang bragtes Han 
til Proesten Mumme, der havde cenfirmeret Ham; 
og denne sendte Ham igjen jtilbag. Han havde 
imidlmid vcrret i Fridericia og faaet Lyst til det 
Militaire. Pastor Mumme gav Ham derfor en 
Anbefalings-Skrivelse til Ehefen for syenske Jnfan- 
teri-Regiment, der ansatte Ham som Piber ved Capi- 
tain Hertz's Compagni. Her tjente Han omtrcnt 
et Aars Tid, blev nogle Gange straffet, og var 
flere Gange bortloben. Da Han sidste Gang ab- 
sentercde stg, havde Han stjaalet nogle Pcnge sra en 
Bondekarl, hvorfor ban, da Han derpaa blev greben, 
fik sin Affled fra Regimen et, og blev ved en Un- 
derofficcer jcndt lilbage til Prcrsten Mumme, der 
atter alvorligen foreholdt Ham Hans flette Opforsel, 
og formanede Ham til dog endcligcn at vorige sig 
en säst Bei. Han erklorrcde da, at Han vilde reise 
til Kjobenhavn for at komme til Soes, fik en liden 
Arv udbetab, og reiste. Paa Overfarten fra Äorsoer 
til Ryborg traf Han en Slagter, ved Navn W orin, 
som, da Han horte, at Han ingen fast Bestemmlse 
havde, iniercssercde sig for Ham og foresiog Ham at 
gaae i Lorre hos Ham. hvilket Han antog, og blev 
nu Slagierdreng i Korjoer, hvor Han i ei Aarstid
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havde det meget godt. D a  hendles det, at Han 
engang fik Tilladelse at folge med en D rift Krea- 
turer til Kjobenhavn; men her blev Han saa ind- 
tagen af alle de Herligheder, Han saae, isoerdeleshed 
Vagtparaden, at Han uden videre lod den Hest, Han 
havde asbenyttet, staae 'paa V.sterbro. og lod sig 
engagere som Piber ved Prinds Christians Reg i
ment. Hans Mester opsogte Ham og stracbte at af- 
holde Ham sra dette Skridt, Men sorgjceves.

Delte passerede mod Slutningen af Aaret 1804. 
I  Aaret 1805 gik Regimeniet til Holsteen. H ans 
Compagnichef var Capitain J u u l ,  der holdt Ham 
i Ave, men viste Ham ogsaa meget Godt. I  Aaret 
1807 kvm Han igjcn til Kjobenhavn. Han var 
imidlerlid gaaet i Regimentets Skole og havde der 
videre udkannct sig. Det vedblcv at gaae Ham gebt 
til Aaret 1809, da Han om Efteraaret i E x i l  havde 
mistet endeel af hvad Han havde samlet sig, blandt 
Andet et Uhr, som Capitain J u u l  havde givet 
Ham, hvorfor Han besiuttcde at desertere, hvilket Han 
ogsaa ivcerksatte; men blev paagreben ude i Sjcel- 
land, fik en Compagnistraf, og saites igjen ved Re- 
gimentet. Dette var imidlertid kommet i Canton- 
nunt i det nordlige Sjcrlland, hvor Han fik Q va r- 
tecr i Narhedcn af Hirschholm. Her stjal Han et 
Uhr og nogle Pevge fra en andcn So ldat og lob 
dort, men blev kort efter i Nocrhedcn as Prcesto hos 
en Praest F a b  er, hvem Han ved endeel Logne om 
at have lidt Skibbrud havde bevcrgct til at modtage 
sig, paany greben, arresteret og igjen senkt til Re
gimeniet, hvor Han endnu denne Gang kun blev anseet
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med Stra f af nogen T ids Foengsel paa Band og 
Brod. I  Aaret 1810 stjal Han i Foreninq med 
en T am b o u r.G an t paa Hirschholm, men det blev 
ei opdaget forend mod Slutningen af Aaret, hvor- 
for Han deserterede, men blev igjen greben, og maatte 
gaae tolv Gange Spidsrod. O m  Dinteren laa 
Regimentet i Garnison i Kjobenhavn, men da For- 
aaret ncrrmede sig, kom det igjen ud paa Landet. 
I  Aaret 1811 fik Han saaled.s igjen Ovarteer paa 
Hirschholm, hvor Han i Forening med nogle andre 
Personer stjal nogle Sslvstager paa Slottet. D a  
Han mcrrkede, at Tyveriet opdagedes, deserterede Han 
paanh. men blev anholdt i Noerheden af Kallund- 
borg, igjen afleveret til Regiment, t, og indsat paa 
Köngens Naade i Slaveriet. —  Herfra undveg Han. 
da Han engang var paa Arbeide i Castellet, og be- 
gav sig ud paa Landet. hvor Han levede af Thveri 
hos Bonderne i en Tid af tre Maaneder, indtil 
Han en D a g  kom til Kjobenhavn, i den Tanke, at Han 
i sin oppudsede D ragt vilde blive ukjendt. EnH yre - 
kudskekarl, S a m u e l  Pe te r sen ,  der alt nogle Dage 
efter Hans Undvigelse havde hav' fat paa Ham ved 
Sorgenfri, men ved Hans Bonner havde ladet sig 
rore og tilladt Ham at gaae. gjenkjendte Ham imid- 
lertid, og fik Ham, skjondt Han sogte at undvige, 
dog anholdt. Gründen til at Han ved denne Lei- 
lighed ei künde undlsbe, var, fordi Han. for at di-- 
stinguere sig, havde taget Sporer paa Benene, der 
foraarsagede, at Han faldt og saaledes blev indhen- 
tet. Han blev derpaa med Stovler og Sporer bragt 
til Politikammeret. Her havde man opdaget blandt
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andre Tyverier et i Ncrrheden af Nestved. hvorfor 
Han nu bragtes derud, men deserterede herfra to L 
tre G ange; begik hvergang nye Tyverier, og fangedes 
atter efter feie Tid, saasom Han altid blev i Sjcel- 
land. Endelig fik Han sin D om  i Aaret 1811, 
hvorved Han blev anseet med Kagstrygning og Rasp- 
huusarbeide paa Livstid. Kagstrygningen fritoges 
Han for, men indsattes i Rasphuset, hvor Han imid» 
lertid ikke forblev lcrnger end til April Maaned 
1812, da Han tilligemed Fangen R a s m u s  B r y n -  
j u l s sen  deserterede paa folgende Maade. Ester at 
have ,'fra Skrcrdersalen stjaalet sig nogle Klcrder, 
lode de sig ved et Touq nedglide fra 2den S a l.

M o r t e n  F r e d e r i k s e n  var den forste. Han gled 
ned uden at blive bemerket af Skildvagten, og gav 
sig derpaa strax i Tale med denne, medens B r y n -  
j u l f j e n  gik ned. Jdct Han lod sig falde, mcrrkede 
Soldaten det, men Han lob vver Bornehuus-Torvet, 
og M o r t e n  F red e r i k sen .  som Soldaten ingen 
Mistanke havde imod, gik nu ogsaa rolig dort. D e  
modtes efter Aitale paa Langebro, hvorfra de be- 
gave sig ud af Toldboden til. D a  B r y n j u l f s e n  
havde mistet sin Hat, gave de sig i Amaliegaden i 
Snak  med en Voegter, der just bar en i Haanden, 
og afkjobte Ham samme for nogle Penge, de havde 
hos sig. I  en Kjelder fik de nogle Forfriflninger. 
og, saasnart Porten var aabnet, gik de ud af Oster
port ad Strandveien. igjennem Charlottcnlunds Skov 
og Joegcrsborg til Lyngby. Her stjal de hos B o n 
derne, og „vendte sig derpaa mod Roeskilde", hvor 
M o r t e n  F r e d e r i k s e n  var bekjendt. D e  indloge-
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rede sig hos en M and  kalbet Lars Forpagter, om 
hvem M o r t e n  F r e d e r i k s e n  havde Hort meget 
ondt, og som Han vidste eiede endeel Penge. De 
soregav e at sare med en Kaper og flulle >il Korsoer. 
D a  de havde opholdt sig et P a r Dage og under- 
sogt Leiligheden, udforte de deres P lan  imod Ham. 
D e  drak Manden en Aften befljcrnket, og da bette 
var lykkedes dem, benyttede de Natten til Udforelse. 
M o r t e n  F r e d e r i k s e n  gik ind i Mandenß Sove- 
kammer, aabnede et Skab , og udtog omirent 100 
Rdlr. rede S o lo ;  R a s m u s  B r y n j u l f s e n  tog 
for sin Part fat paa et Skab, der stob i dct Kammer 
hvor de havde ligget, og bemcrgtigede sig her en bcty- 
delig S u m  Penge. saavel i Boncosedler som i So iv . 
D a  de havde gjort denne Fängst, begave de sig 
til Kjobenhavn, omsatte So lvct hos Erfeldt. og 
fik tilsammen 16 L 1706 Rdlr., hvilke de declte 
og derpaa flildtes ad med den Bestemmclse, at de 
igjen vilde samles vcd Prindsens B ro  ved Frederiks- 
holms Canal. M o r t e n  F r e d e r i k s e n  besiuttede 
imidlertid ikke <u komme tilstede vcd bette Stcvne- 
mode, men Heller paa egen Haand at see sig om i 
Verden. Han forsynede sig med gode Klcrder; men 
da Han indsaac, at Hans Pengebeholdning ikke var 
tilstroekkelig til nogen betydelig Reise, foresattc Han 
sig at gjore et lidet Tog ud i Sjcrlland. og begav 
sig dersor ester nogle Dages Ophold i Kjobenhavn 
ud ad Vordingborg-Kanten, hvor Han paa et Sted 
begik et Tyveri as 5 L 600 Rigsdalers Verrdie. 
Med denne Host gik Han tilbage til Kjobenhavn, 
hvor Han traf paa en af sine Kammerater ved Navn
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Conrad Koch, der viste Ham hvor R . B r h n j u l f -  
sen havde sit Ophold. Denne havde imidlertid sat 
sine Penge overstyr og var i maadelige Omstcrndig- 
heder, saa at M o r t e n  F re de r i k sen  maatte under- 
stotte saavel Ham som tvende andre Kammeratcr fra 
Slaveriet, S s r , n  Gammelmand og Herman Krogh, 
med hvem Han og Brunjülfsen kom i Forbindelse. 
T il Gsengjceld lovede disse at flaffe Ham dort. D e  
gav Ham P a s  til Aalborg og fulgte Morten Frederik
sen Paa Veien til Korsoer. Undervris brode de ind 
hos en Uhrmager i Slagelse. men fik intet Udbytte, 
da de bleve forjagede. M o r t e n  F r e d e r i k s e n  
derimod, som ikke vilde lade fine Kammeratcr for 
deres Venskab gaae tomhcrndede sra sig, brod ind i 
en Kjclder og stjal en Vrevtaske med nogle Penge, 
et Uhr og en Pibe, hvilket Han gav dem, saasnart 
Han traf dem paa Marken uden for Bhen, hvor de 

ventede paa Ham. De fortsatte derpaa samlede Veien 
til Korsoer. hvor S o r e n  G a m m e l m a n d  og H e r 
m a n  K r o g h  toge Logic paa Vcrrtshuset. Ester A f- 
tale med dem gik M o r t e n  F r e d e r i k s e n  om Naiten 
ind og tog K r  o g h s  P a s  samt nogle Kloeder, tzvilke 
Han iforte sig og indfandt sig i denne forandrede 
Dragt ved Foergen, som tog Ham uhindret med. I  
omtrent otte Dage ventede Han i Odense paa sine 

iKorsoer tilbageblevneKammeratcr; men disse havde, 
da K r o g h  nagtet Han foregav, at Hans P a s  var 
Ham srastjaalet, ikke kund e erholde noget nyt, begivet 
sig igjen paa Veien til Kjobenhavn, hvor man an- 

holdt Ham i Slagelse. M o r t e n  F r e d e r i k s e n  
tiltraadte imidlertid Veien til Horsens, men befluttede
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at forandre sin Reiseroute. Han forandrede derfor 
Aalborg i Passet til Hamborg, sik det paategnet i 
Kolbing og fortsatte Veien til Flensborg. Ünder- 
veis flaffede Han sig Penge ved Tyveri. og da Han 
i Flensborg fandt et lystigt Levnet, besluttede Han 
at blive der nogle Dage. M en  da Han havde af- 
leveret sit P a s  paa Politiekammeret, opdagedes dets 
Forsalflning. og Han blev arresteret. Han ssgte strax 
at undvige, men Hans Forsog mislykkedes. Passet 
sendtes til Kjobenhavn for at efiersees, og herfra 
blev det da meldt, at Passets egentlige Eiermand 
var en H e r m a n K r o g h .  der sad arresteret i S la «  
gelse. Jmidlertid var det dog lykkedes M o r t e n  
F r e d e r i k s e n  at undvige; men Han blev igjen paa- 
grebcn i Hadersleben, hvor Han hensattes i et meget 
Haardt Fcrngsel. D a  Han var underretttet om den 
sra Kjobenhavn indhentede Oplysning om Passet, 
tilstod Han aabenhjertigen, hvo Han var, og hvorledes 
Han var kommen i  Besiddelse af samme, i det Haab, 
at K r o g h  derved flulde siippe sri, da kenne var 
sigtet for det as M o r t e n  F r e d e r i k s e n  begaaede 
Tyveri i Slagelse.

For selv at faae Leilighed til Flugt, opspandt Han 
cn rsrende Hiftorie om cn Pranger, Han i Ncer» 
Heden af Roeskilde fluüe have drerbt, og fore« 
viste adflillige T ing, som Han virkelig havde kjobt 
i Kjobenhavn, men som Han ioregav at have de« 
rovet den Doende. M a n  troede Ham, og en Praest 
blev sendt til Ham, da Han vedblev sit Forehavcnde. 
Ester nogen T ids Forlsb blev Han ajsendt til Roes
kilde. Hidtil havde det voeret Ham umuligt at flygte.
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hvorimod Han haabede, at den vilde lykkes Ham. 
naar Han kom til Roeskilde, hvvr Han kjendte Faengs- 
lernes Beflaffenhed. Jmidlertid blev Han her sterrkt 
socngsiet. E n  Lcrnke. der var sastgjort midt i Gulvet. 
blcv om Dagen sat om Hans ene og om Natten 
om begge Hans Bern. Desuagtet lykkedes det Ham 
at soette sig i Frihed. Han sorfcerdigede sig af 
Halm  og Klude et falskt Bern, og ovcrtrak samme 
med en,Strempe. E n  Asien, henimod den Tid 
Han ventede at Ärrestforvarcren som scrdvanlig vilde 
komme ind i Arresten, gned Han det Been, hvorpaa 
Iernet sad, saa stcerkt, at det saae ud som ophovnet; 
det anbei bandt Han op under sig, men tilfeiede i 
dets Hted det falsie. D a  Ärrestforvarcren kom, 
deklagede Han sig over, at Iernet havde gnavet 
Ham, soreviste det gnedne Been. og fik saaledes 
Iernet om det udstoppede. —  M od  Natten vidste 
Han, at Fcrngslet flulde renoveres, og Han fik i  
Almindelighed sorst da Lcenken om begge Benene. 
For at foengfle Llutterens Opmoerksomhed, havde 
Han imidlertid med Rodkridt og Svoerte tegnet Ad- 
flilligt paa Vaeggene, som Han soreviste.denne, der 
tilligemed fcm Vergtere kom ind i nysangivne Hen- 
sigt. Mcdens disse Personer stode og eftersaae bisse 
Tegninger, og Slutteren, for ret at tage A lt i 
Esterjyn, holdt sin Lygte henvendt med det Teg- 

nede, og der sorovrigt blev merkt i Voereljet, listede 
M o r t e n  F r e d e r i k s e n  sig sagte hen imod Deren, 
sprang hurtigt ud, og flog den i for dem alle fem, der, 
ved Larmen vakte af deres Betragtninger, degyndte 
at singe ester Ham; men Han undkom lykkeligen.
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Dette passerede den 23de November 1812. M o r t e n  
F r e d e r i k s e n  begav sig ud til en Bonde, som Han 
af en anden Fange havde Hort var vel forsynet 
med Penge. Det stette og kolde Veir havde imid- 
lertid udmattet Ham saaledes, at Han strax krsb op 
paa Lostet og skjulte sig dybt nede i Hset til noeste 
Rat. da Han brod ind hos Bonden, og stjal saavel 
Penge som Kloeder. Forsynet hermed gik Han nu 
videre, begik nogle flere Tyvericr, hvorved Han hos 
en Bonde fik omtrcnt 100 R d lr., og begav sig 
derpaa i Bondedragt med Slagstovler og en stör 
bredfkyggct Hat igjen til Kjobenhavn, hvor Han tog 
Qvarteer i H e r m a n  K r o g h s  Logie. Her forblev 
Han skjult, indtil Han havde sorflaffet sig nogle nye 
Klcrder og fattedcs Penge; thi nu gik Han igjen 
ud „paa Tog". brod ind hos en Bonde i Ncrrheden 
af Roeökilde Kro, hvor Han gjorde en Fängst af 
en betydelig S u m  Penge. Ved Hjoelp af bisse fik 
Han sig nye Klcrder og gjorde sig et falsk Pas. 
Benyttende bitte, kom Han over Kallundborg til 
Aarhuus, hvor Han fik et nyt P a s  til Hamborg. 
Under fit Ophold i Kjobenhavn havde H e r m a n  
K r o g h .  der selv var i Lolland, tilstrevet Ham og 
bedet Ham oppebie sig; men M o r t e n  F r e d e r i k s e n  
takkcde Ham meget forbindtligen, og erklcrrede Ham, 
at Han vilde söge sin Lykke ene i Verden; dog lovede 
Han at give Ham Undcrrctning om hvor Han landede. 
Fra  Aarhuus reiste Han med Extrapost til Altona 
under Navnet L u d v i g  B e n z o n  K r a g h  og var 
Uhrmager. Han indtraf i Hamborg den 15 eller 
16 December 1812. Hans Penge vare imidlerttd
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ncrsttn stoppede, da cn Bonde gav Ham 50 Rdlr. 
Courant, for at gaae i Sonnens Sted som Soldat; 
men da Han fandt det farligt at gaae i dansk 
Krigstjeneste, vandrede Han viderc, kom over Berlin 
til Danzig, og lod sig der af Tettenborn engagere 
ved de rigaiste Kosakker, sulgte derpaa med denne 
tilbage til Hamburg, hvor forfljellige Corps bleve 
opretlede. og blev ansat som Underofficeer ved den 
hanseatiste Legion. Han gjorde derpaa Felttoget 
mod de Franst , og fik cndelig sin Asfled som Over- 
vagtmcster. Da Han trvede maastee at tunne gjore 
sin Lykke og Han tillige ved Bytte havde crhvervet 
sig Penge, log Han ei mod det Tilbuo, man gjorde 
Ham, at gaae ind under et h innoveranfl Regiment, 
men sulgte med de Svenske til Sverrig, hvorfra 
Han agtede ak tage til Norge. Da Han reiste i 
russist Uniform og ikke fordulgte sin Plan, blev 
dette fordudt Ham, hvorfor Han lod sig ansoctte som 
Qvarteermester ved de mornerfle Husarer i Mad. 
Her begyndte Hans gamle Pengesorlezenhed atter 
at lrykke Ham; Han forvanflede Munderingskamret, 
og begik Thveri hos sin Vcrrl, cn Brvgger i Mad. 
Dette vpdagedes og Han blev arresteret, men det 
lykkedes Ham at undvige; hvvrpaa Han drev vm i 
Sverrig et Aarstid, var blandt andet to Gange i 
Stockholm; men a'holdt sig sra Tyvcrier saaloengc 
Hans Penge ikke vare ganike stoppede. Da dette 
«ndelig igjen fandt Sted, begik Han et be.tydeligt 
Tyverie og tog sit Ophold i Gorhenbvrg. Da Han 
blev eftersal fra Landscrone, maatte Han over Hals

.Dauffc z>-rd>ykcre. 4
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og Hoved flygte herfra, og esterlade sin russiske 
Asskeed sammesteds, hvorfor Han forfcerdigede sig 
selv cn ny og reiste paa denne oder til Kjobcnhavn. 
Her levede Han i nogen Tid ukjcndt undcr sit svenfle 
Navn E r ic k  G u l l i n g ,  ja havde endog den D r i-  
stighed at ssgeAnscettelse som Vagimester ved Auxelier- 
Tropperne i Frankrig. Medens Han ventede paa 
dette, vare Hans Penge igjen opslupnc, hvorfor Han 
ved Tyveri atter maatte forflaffe sig nogle. Ded 
denne Leilighed blev Han atter paagreben. I  de 
Forhorer Han fremstilledcs for, negtede Han lange 
at have gjort sig skyldig i det Han sigtedes for, men 
indvikledes esterhaanden i Modsigelser, som Han ei 
künde rede sig ud af. D a  Han mcerkede dette, og 
tillige forudsaae, at Han vilde dlive afleveret til Roes- 
kilde, hvor Han var overbeviist om, man vilde gjen- 
kjendc Ham, angav Han, hvo Han var, og blev der- 
paa sendt derud. Her sad Han i nogen Tid, men 
nagtet Han var svcert lcrnket, lykkedcs det Ham dog 
endnu denne Gang at undvige. Han naaede nemlig 
med megen M eie op til Lostet i sit Fcrngscl, hvor 
Han i det ene Hjorne brod H u l , krsb igjennem 
dette. og kom derved op i Retssalen, hvor Hans 
liden Kufferr. der var bragt fra Kjpbenhavn, stod 
med alle Hans Klader. Denn? tog Han med sig og 
flygtede til det sydlige Ajcrlland, hvorfra Han satte 
sig selv uden nogen Andens Hjcrlp over til Falster, 
dersra til Lolland, og atter derfra til Langeland, 
idet Han overalt tog Baade,. som Han fandt ved 
Strandbredden. Paa  Langeland overtatte Han nogle 
Fiskere til at tage sig med til Taasinge, hjalp sig.
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,'elv igjennem Fyen over til Jylland, hvor Han saa 
begik et belydeligt Tyveri, og vendte sig derpaa mod 
Aarhuus." Hans Hensigt var fra Aarhuus at be- 
give sig til Hamborg. Han havde stjaalet en Hest, 
og da Han var i Beg rcb med at lcegge Sadlen paa 
den, kom hcrndelsesviis en kjobenhavnsk Politibctjent 
sorbi og gjenkjendte Ham. Han blcv paagreben, 
anesteret og tilbagesendt til Roeskilde, hvorsra M a n  
endnu inden den endelige D om  saldt, afleverede 
Ham til Rasphusct. Hans Declagtighed i Udbrnddet 
i 1817 sammesteds er bekjendt. Herfra hensattes 
Han i Fangetaarnene i Castellet Frederikshavn, hvor 
Han endnu sidder, uagtet Hans gjentagne Forssg paa 
vgsaa herfra at undvige.
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John Norcross.
Dansk Statsfänge i ' Aar, hvoraf 16 Aar i Trcebuur i 

Citadellet Frederikshavn.

J o h n  N o r c r o s s .  svenff Kapercaptain i Krigen 
mellem Danmark og Sverrig 1710 til 1720, var i 
sin Tid en meget bekjendt M on d , og Fortoellingen 
om den tamme M u u s ,  Han opdrog i sit Foengsel, 
om det saakaldte Fuglebuur, hvori Han en Tidlang 
var indcsiuttet, om Hans Forsog paa at bortsore 
den danfle Kronprnds (siden Kong Christian den 
Sjette) og Hans Fangselshistorie var dengang i 
Astes Munde .

J o h n  N o r c r o s s  blcv fvdt i England 1688. 
H ans Fader var M ajor i engelst Tjencste og Hans 
Moder af gammel 4>dcl. Det var i de borgerlige 
Kriges urvlige Tider. og Hans Fader holdt vid den 
landflygtioe Kong Jacob den Anden, hvorior Han 
maatte sorlade Landet og lade sin Kone blive til- 
bage. Senere d«dc Hans Fader af G ift, som man 
havde givet Ham. Den urige N o r c r o s s  havde en 
uovervindelig Lyst ril Socn. Han sulgte ogsaa 
denne Tilbo>clii.hcd, og da Hans Svreiser ikke ved- 
tomme de Data, vi agte at berette om denne mcrrk-
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vcrrdige Mand, ville vi blot fortoelle. at Han, efter 
Hans egen Utiring, gjorde Reiser med engelfle K r ig s -  
flibe, studerede nvgen Tid i Oxford, og blev fomgflet 
som en ivrig Tilhoenger af den forjagede Kong J a 
cob. Han flap ud as Fcrngflet ved Andres Hjcrlp 
og vilde nu sorssge sin Lykke i Sverrig und er den 
kjcrkke Kong Carl den Tolvte.

Her kom Han til selv at fore Sk ib  og gjorde under 
Krigen mellem Danmark og Sverrig mange Priser.. 
hvorfor Han var vel anseet at Kong C a r l; Han blev 
ogsaa gift i Aaret 1717 med en Froken Brocke, en 
fljon og artig Dame, som Han selv kalder hende. 
N u  dode Hans Belynder Kong Carl, og den nhe 
Reajering, der maa have havt et andet Begreb om 
N o r  c r o s s ' s  Meriter og sormodentlig anseet dem 
sor Soroveri, lagde Beflag Paa Hans vistnok be- 
tydelige Formue og satte en P r iis  paa Hans Hoved. 
Han var paa den Tid i dansk Fangenflab. af hvilket 
Han flap ud ved List og vovede at vende tilbage til 
Sverrig.

Her arresterede man Ham, og efterat Han havde 
sat ni Maaneder i svenfl Fcrngsel, fandt Han Lei- 
lighed til at flippe ud af sine Fjenders Hcrnder. 
Han gik nu til Frankrig, og befluttede derfra at 
gaae til Rusland. M en den svenffe Gesandt satte 

sig derimod, paa Grund at at Han var en svenfl 
Undersaat. M a n  satte Ham i Arrest i P a ris ,  men 
Han flap ud igjen og reiste nu til Rusland. Her 
blev Han vel modtagen og strax udncevnt til Capi- 
tain i Marinen. D a  Freden indtraadte mellem
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Rusländ og Sverrig tog Han sin Aisted, reiste til 
Frankrig, dersra til Ostcrrig og atter til Frankrig.

Nu fik Han et Tilbud sra Sverrig om at trcrde 
i svenst Tjeneste, da man vilde bruge Ham paa et 
Tog til Madagascar; men da Han ankom til Sverrig, 
blev denne Plan opgivet. Han henvendte sig nu 
til den danfle Gesandt i Stokholm, General Arnold, 
og spurgte Ham. om Han med Sikkerhed künde reise 
til Danmark, for der at sorelcrgge Köngen en Sag 
af Digtighed. General Arnold forsikkrede Ham om 
at Hans Person var i Sikkerhed naar Han kom til 
Danmark, og gav Ham en Anbefalingsflrivelse til 
Diceadmiral Gabel.

Det var i Aaret 17t3, at Norcross isrst kom 
til Danmark, men inden vi gaae videre i Hans Hi
storie. maae vi gaae lidet tilbage i Tiden, sor at 
nuddele llndenktnivg om Hans Forssg, paa at bort- 
fore den danste Kronprinds, hvilket foretoges ad- 
flillige Aar iforveien.

I  Aaret 1717 sorssgte Norcross at udfore denne 
Plan. Baron Gorh, Carl den 12tcs Minister, havde 
opmuntrct Ham hertil. Norcross havde Hort, at 
saavel Köngen som Kronprindsen undertiden gjorde 
sig til Heft en Lysttour til Gyldenlund, nu Char
lottenlund, og at isoer den Sidste morede sig der med 
at spadsere.

Baron Gsrtz flal ester en as Norcross ' s  
Fvrklaringer i et over Ham holdet Forher, engang 
have spurgt Ham, om det vel var muligt at bort- 
fore Kronprindsen af Danmark? Derpaa havde
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Norcross svaret, at naar man havde Penge og det 
ovrige Fornodne, saa var Intet umuligt.

Vcd Charlottenlund var en lang Skibsbro, hvor 
det var let at lande. Han forflaffcde fig derfor en 
stör Fiflerbaad, der künde rumme fire Mand til 
Aarcrne og desuden otte fljulte tilligemed de fornodne 
Daaden. Fire eller fem Gange gik Han, saaledcs 
udrustet, ovcr fra Skaane til Gyldenlund, for at 
söge Leilighed til Planens Udforelse. Alt forste 
Gang syntes den at skulle lykkes; Kronprindsen var 
virkeligen i Charlottcnlund og spadserede, tun led
saget af fire eller fem Cavallercr. Men netop som 
Oieblikkct var der, havde saa stör en Merngde Men
nester, der fra Hovedstaden besogte Skoven for at 
more sig, forsamlet sig i Ncrrhedcn af Stedet, hvor 
Prindsen spadserede, at Norcross, som laa med 
sit Mandstad i Baadcn fljult under den nysnoevnte 
lange B ro , hverken vovede at komme frem, eller 
sandt der muligt at naae sit Oiemed under des- 
lige Omstoendigheder.

Han flal dcrncrst i Sverrig have forlangt, at 
overiadcs en Fregat. Med den vilde Han gaae 
over til Danmark, foregive, at Han var flygtet fra 
de Svenflc, og vilde overgive Fregatten. Naar 
dctte Tilbud var modtage', vilde Han indbyde Kron
prindsen ombord, for at tage Fregatten i Oiesyn, 
og, saasnart Han havde Ham der, kappe Ankertouget 
og gaae til Sverrig med Ham.

Virkeligen flal Norcross, saa usandsynligt end- 
og et hcldigt Udfald af en saa dumdristig Plan 
maatte synes, med en saadan Fregat have voeret
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und er den danske Kyst i Ncrrheden af Charlottenlund. 
Kionprinds Christ ian tfiden Christian den 
Sjette) gjorde en Dag i Aarct 1717 en Lysttour 
til Sees i Bice-Admiral, Kammerherre Gabels, 
Rosenpalms og nogle andre Herrers Selflab med 
den kongelige Chaloupe. Man roede längs Kysten 
ad Gyldenlund til. Da Chaloupen var kommet 
nogle Bssseskud forbi Kalkbrcrnderiet, blev Rosen
palm en Fregat vaer lcrnger Nord paa under 
Sjellands Kyst. Han viste Gabel den, men Ingen 
as dem kjendtc dette Skib, eller vidste hvorfra det 
künde vcrre kommet, eller i hvilken Hensigt det künde 
ligge der. Da det var i Krigstid, fattcde de M is 
tanke, og sorcstiitede Kronprndsen, om det ikke 
maatte behage Ham rt vende vm igjen; det Skib 
man saae forud, kjendte de ikke, det kom dem og 
noget Betcenkeligt for. Prindsen lod nu veude om 
for at roe tilbage. Men endnu inden man naaede 
Kommen ved Toldboden, künde man see den mis- 
tcrnkelige Fregat leite Knker og scrtte Cours ester den 
flaanfle Kyst. Tre Chalouper udsendtes strax for 
at faae noiere Kundstab om Fregatten, men de kom 
den ikke saa ncrr.

Det sidstc Forsog, Norcross gjorde, var ncrr- 
ved at lykkes. Der fortcrlles, at Han i to Dage 
ester Hinanden hcvde lurct i sin Fiflerbaad under 
Gyldenlunds Bro. Den anden Dag var Kron- 
prindsen redet ud med et lille Folge af sex Perso- 
ner: Marschal Baron Gersdvrff,  Kammerjun- 
kcrne Raben og Reickow, Prindsens Livkarl 
I v e r  B r ink ,  en Sta ldkar l  med Prindsens
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med en anden Haandhest. Prindsen morede sig 
med at deeltage i en Jagt, der holdtes i Skovene 
i Omegnen, var hele Dagen scrrdeles opromt, og 
tog, da Han var trcrt, med sit Felge ind paa Char
lottenlunds Slot, hvor et koldt Kjskken ventede Ham. 
For at komme desfor til Byen, vilde Han ride 
hjem ad Strandvcien. Herimod for.stillcde Kammer
junker Raben, at man. ved at lcrgge Velen om 
ad Joegersborg, endnu künde faae Udfaldet af Jag
ten at see, og at det »'laste mere paa den anden 
Bei. Kronpnnisen forandrede nu sin Beflutning 
og man red til Joegersborg og derpaa til Hoved- 
staden. Raben blev saalcdes, uden selv at toenke 
derpaa. et Midbel til Kronprindsens Redning; thi 
Han var ellers upaatvivleligt denne Gang lalden i 
No cross 's  Hcrnder. Denne flal have havt tolv 
velbevcrbnede Mand hos sig; Prndsen derimod 
havde, som sagt, ikkun scx, der Alle, naar man 
undtager Livtarlen Brink, som serte en ladt Riffel 
i Sadlcn, intet andet Voerge havde, end de Hirsch- 
fcrngere, de bare ved Eiden. —  Da Kronprindsen 
var kommen hjem til Slottet, blev det samme Dags 
Asten bckjendt i Byen, at man havde seet No cross 
med tolv bevcrbnede Svenske ved Gyldenlunds Bro; 
nogle havde vcrret oppe paa Broen, andre i Fartoiet. 
Dette gjorde megen Sensation i Hovedstaden.

En dansk Mairos, der var bleven tagen as de 
Svenske paa en Skude sra Jyüand, men netop i 
de Dage fandt Leilighed at flygte sra Skaane Her
over, skal iovrigt have vcrret den, der bragde de
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fsrste visse Estrrretninger til Danmark om de Pla
ner, man i Sverrig lagde mod de kongelige Per- 
soner. Han udsagde endog, at man i Gothenborg 
og Helsingborg talede noesten offentligt om Nor- 
cross ' s  Anflag.

En anden af Nor c ross ' s  Planer, var at stikke 
den danfle Flaade i Brand, hvilket Han selv skal 
have foreflaaet Gsrtz. For de vorige den Gang 
omlobende Rygter, at Norcross havde i Sinde 
at myrde Kong Frederik den Fjerde ved et Rif
felflud. naar Köngen var paa Jagt, eller at flaffe 
sig Adgang i Köngens Kjokken sor at sorgifte Maden, 
der var bestemt til Hans Majestcrts Taffel, haves 
ingen bestemt Hjcmmel; kun saa meget skal vcrre 
vist, og af Norcross selv tilstaaet, at Han har 
pralet af, at kunne udfvre Sligt eller at have havt 
en saadan Plan. —

D i  fortscette nn Fortcrllingen om N o r c r o s s ' s  
Begivenheder sra den T id ,  Han af den danfle G e
sandt i Sve rrig, Generalmajor A r n o l d ,  havde i 
Aaret 1723 faaet Forsikkring om, at turde reise til 
Danmark, for der at forelcrgge K o n g  F r e d e r i k  
den F j e r d e  selv en, som Han sagde, for Staken 
vigtig P la n ,  hvilken Han tilbod sig at udfore.

Ester flere Danfleligheder blev Han hentet til 
Vice-Admiral Gabel, der boede paa Slottet. Der 
var en talrig Forsamling af fornemme Gjcester hos 
Ham, derfor tog Han Norcross ind i fit Sove- 
kammer, og paalagde Ham at tale Sandhcd for 
Hans Majestcrt Köngen, til hvem Han nu vilde fore 
Ham i dctte lovede Norcross og bad tilligc, at
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Kammerherren vilde vcrre tilstede ved Audientsen. 
De gik derpaa hoiere op paa Slottet til Köngens 
Gcmakker; Gabel gik ind i det inderstt, og efter 
et halvt Qvarteers Forlob, blev Norcross ogsaa 
kalbet derind. Da Han saae Gabel staacnde d« 
ved Enden af et Bord, gik ban lige hen til Ham. 
og Han sagde Ham da. at det var Köngen, der stod 
ligeover for Bordet. Hans Majestcrt gav Ham strax 
Forsikkring om. at hvad forhen var steet. stulde vcrre 
Ham pardonerct, og Norcross har derpaa, efter 
Hans Udsagn i et s, nere Forhor. givet Köngen Un- 
derretning om Planen til at bortsore Kronpnndsen. 
Han srcmsatte derpaa for Hans Majestcrt fit Forflag: 
at naar Köngen vilde give Ham en taust dobbelt 
Chaloupe med sextcn Mand, vilde Han mcd den 
gaae sra Kjobenhavns Toldbod til Petersborg. be- 
mccgnge sig Czaren (Peter den Forste) paa en 
af Hans Morgentrure. sore Ham lige til Kjoben- 
havn, og der overgive Ham i Köngens Magt. Det 
var bam nemlig, da Han havde staaet ect Aar i russist 
Tjencste, vel bekjendt, at Czar Peter hver Morgen 
tidlig gik ned paa Skibsvcrrstet og omkiing ved alle 
Bankestokkcne forec d Arbcidsfolket kom paa Arbcid. 
Han havde da aldrig mcer end to, i det hoicste tre 
Personer med sig. Norcross vilde ved en saadan 
Leilighcd faae Czaren lokkct hen til sin Sluppe, 
gribe Ham og strax gaae til Soes med Ham. Han 
foiede endnu til. at hvis bette Forflag ikke beha- 
gede Hans Majestcrt, tilbod Han sig, at scrtte Jld 
paa hcle den russiste Flaade, og vilde dersor ingen
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Belonning have for Han virkeligen havde fuld- 
fort det. '

Kongm  optog N o r c r o s s ' s  Forflag meget ilde 
og befalede Ham inden 24 Timer at sorlade Landet, 
og aldrig mere, under Stra f af evigt Fcengsel, at 
komme igjen. Hans tidligere onde Anflag mod Riget 
og de kongelige Personer sknlde voere Ham tilgivne. 
G a b e l  fik Ordre at sorge for denne Befalings 
Efterlevelse; der sknlde udbetales Ham Penge til 
Reisen, og intet Ondt maatte tilsoies Ham. Kam- 
merherre G a b e l  gav Ham strax nogle Ducater. og 
der blev udbctalt Ham 30 Rdlr. imod at Han under- 
strev en Qvittering, hvori Han tillige under sit Livs 
Forbrydelse- forpligtede sig til, aldrig at scette sin 
Fod i Danmark mere; der sorgedes for, at Han 
strax «freiste til Hesingor, hvorfra Han gik ufor- 
tovet over til Helsingborg.

Han begao sig nu til Ostende, og opholdt sig hist 
og her i Frankrig og Flandern indtil 1726, da 
Han begav sig til Norge, hvorfra Han igjen tog til 
Kjobenhavn.

Her tog Han ind i et Herberg, som dengang 
var paa Hjornet af Strandstrcedct. Det var Tirs- 
dag Asien. Den nceste Torsdag og Fredag gik 
Han til General Arnold;  om Han fik Ham i 
Tale cller hvad Han talede med Ham om. er ikke 
oplyst. Men Loverdagen derester gik Han ud paa 
Frederiksbcrg, hvor Kong Frederik den Fjerde 
da opholdt sig. Han sogte at trcrnge sig ind i 
Köngens Forgemak, idet Han foregav, at Han nsd- 
vendigt maatie tale med Hans Majestcrt. Men en
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as Köngens Laqvaier flal have kjendt Ham og hvlbt 
Ham tilbage. Ferst da Han igjen var gaaet fra 
Slottet ind til Byen, fik Köngen og Hoffet det at 
vide; og dlcv der sagt, at man af hqns flumle 
Ansigt ei havde Aarsag at domme noget Godt. 
Commandanten Grev Sponeck fik nu Ordre at 
satte Ham paa Hovedvagten.

Endnu samme Loverdag, svm Han havde varet 
paa Frcdeüksberg, kom Capital» Barsoed til Ham 
sra Grev Sponeck, der, som Norcross selv udtrykker 
det, „enftede at have den Wre," at tale med Ham. 
Han svarcde, at Han näsle Dag vilde have den Lvkke 
at gjere Greven sin Opvartning. Men Caxitainen 
bad, at det maatte skee strax, da det var magtpaa- 
liggcnde. Norcross spurgde da: Hvad Grev 
Sponeck var, og fik til Svar: Kommandant i 
Staden. Endskjondt Han intet Godt ancde, sulgte 
Han dog godvillig med. Undervcis sagde Capi ainen 
Ham blandt Andet, at der sandtes Mange i Byen, 
der endnu kjendte Ham fra Hans forrige Ophold der. 
Saasnart de vare mrldte hos Comwandanten, bleve 
de begge strax ind>orte. Ester adflillige andre 
Sporgsn aal, sagde Greven til Ham, hvor Han tmde 
undcrstaae sig at komme her igjen, esterat vand og 
Rice vare Ham sortudne. Herpaa svarede Norcross 
paadeiWrbodigste, at Han aldrig havde begaaet Noget, 
der sortjcnte en fiig Straf, bad Hans Exccllence 
have Mcdlidcnhkd med Ham, og tilsoiede, at Han 
var en as fit Fcrdreland ulyksalig fordreven Mand, 
,der nu intei Hoiere efteriragtede, end igjen at blive 
jvlsvnet med samme, hvilkcn Lykke Han haabede at
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opnaae ved den engelfle Admirals Moeg ling. Dcr- 
paa lod Kommandanten Ham gaae; men da Han 
kom uden forHuustrappen, stod der en Sergeant og 
fire Soidater med Bajonetten paa Gevoeret. Under- 
officeren sagdc hsfligt til Ham: „Han maatte behage 
at solge med til Hovedvagten. hvor der var bestilt 
frit Vcrrelse til Ham." Sukkende over Skjebnen, 
men uden nogen Jndvending. fulgte Han med dem 
i al Stilhed. Dette var den 29 Mai l726, og fra 
den Tid var Norcross for det Meste Fange i Dan- 
mark, men oplevede dog adflillige desynderlige Be- 
givenheder, iscer ved de eventyrlige Forsog, Han 
gjorde paa at gjenvinde sin Krihed.

I  tre Uger sad Han paa Hovedvagten paa Kön
gens-Nytorv og led meget af Soldaterne, der 
morede sig med at forh >ane Ham. Den 20de I  uni 
blev Han fort ud til Citadellet Frederiksbavn. „Der, 
siger Han. fluttede man mig ind i et flamm eligt 
f«lt Hul. Det. der var mig meeit utaaleligt her, 
var den stemme Stank. I  nogle Dage og Noetler 
havde jeg ei Andet at ligre paa, end de vlo.te haarde 
Siene. Min daglige Forpleining var kuu fire 
Skilling danfl Courant og noget grovt Commis- 
Brod af det, de gemene Soldater nyde." Omsider 
(som Han selv siger, forst etter syv Ugers Forlob) 
fik Han en Brix og noget Halm at ligge paa. „Men 
endog dette. tilfoier Han, var saa usselt tillavet, 
at det paa meer end een Maade forhindrede al min 
Nattero. Brixen var i sig selv ajort saa spinkel, 
at jeg maatte ligge hcle Natten igjenncm og holde 
mig fast ved Tiden af den, af Frygt for at den
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hvert Dieblik vilde gaae itu med mig, naar jeg 
vendte mig om paa den. " Denne umenneflelige 
Behandling har udentvivl vcrrct aldcles ubekjendt 
for den menneskekjerlige Frederik den Fjerde, 
der ei engang ved en sortsat Underssgelse onflede 
Ophavsmcrndene til nogle flarpe Skud fra Rends- 
borgs Fcrstning, hvilke ncrr havde kostet Ham og 
Hans Ton Livet, opdagede og strafsede, og som 
Heller ikke, fljsndt Flere raadede dertil, vilde lade 
Norcross udlevere til England, fordi man formo- 
dede, at Han der, som Tilhcenger ai Prätendenten, 
og som den, der til Soes havde ovet Bold mod 
sit Fccdreland, ikke vilde undgaae Dsdsstraf.

At komme lidet ud i fri Luft, var Commandan- 
ten ligeledes barbarisk nok til aldeles at negte N o r 
cross, om man kan troe dennes uimvdsagte Ud- 
sagn. Han tilbsd Generalen sin „Cavaliers-Pa
role", at Han ikke flulde misbruge den anssgte Tilla- 
delse, og lod Ham sige, „at denne sormaaede bedre 
at holde Ham tilbage, end al den Dagt, der sattes 
om Ham/ men Han fik intet Svar^ og man loe 
ad Hans Tilbud.

Paa samme Tid kom en Ubekjendt til Ham i 
Fcrngslet og bragte Ham 10 Speciesducater; Han 
maatte give formelig Qviitering sor Pengene, men 
fik aldrig at vide fra hvem de kom. Udentvivl vare 
de sra Köngen selv eller fra nogen af den kongelige 
Familie, eller fra en hoi Embedsmand af Jndfly- 
delse; thi hvo flulde ellers i et saadant Wrinde 
tilstcrdes Adgang til en Fange, der bevogiedcs saa 
strengt, at Han ei engang maatte et Dieblik nyde
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frisk Luft? At den Ubekjendte kom hemmeligt til 
Norcross,  oa künde bane sig Bei til Ham ved 
Bestikkelscr, derom ncrvncs inte>steds noget, og det 
er af flere Grunde Heller ikke sandsynligt.

Disse Penge gave Ham udentvivl den forste Idee 
til at bryde ud af sit Fcengsel, ihr ved dem blev 
Han, svm vi af Hans egen Fortcclling flulle fee, sat 
î tand til at forskafse sig et Mihdel til sin Plans 
Udsorelse. Uden Cemmandantens haarde Behand- 
ling havde Han maaskee dog ikke anvendr en Deel 
af Gaven paa denne Maade. Han havde siddei 
over syv Uger i delte strenge Famgsel inden Han 
gjorde noger Fori'og til at undflye. Planen hertil 
og dens Udforelse vil det vcrre meest underholdende 
at erfare af Hans egne Ord i Hans egenhcrndige 
Biografie.

„Mine Vinduer vare forvarede mcd overmaade 
faste Jernstcrnger; at komme ud igjennem dem, lvd 
sig ikke tcenke. Tilmed havde feg Heller ikke nogen 
Fiil eller andet Redskab til at vverfauge dem med. 
—  Jeg holdd det sor mutigere at bryde Hul paa 
Muren eller min Kammer-Voeg. Jeg vidste, at 
naar jeg var kommen gjennem den, var der en 
Trappe, som gik op i anden Etage; der vilde jeg 
enien paa ny bryde Hul ud til Pladicn eller og 
stige op til Taget, for enten at stippe dcrigjennem, 
eller finde Bei ind paa Kirkelvfiet. Bar der da 
intet ander Raab, vilde jeg krybe ud igjenwm Kirkc- 
taget eller igjennem Lydhullerne paa Taarnct, og 
vove et Spring derfra ncd til Jorden. Brak jeg
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Halsen, var det ligemeget; jeg vovede Livet sor 
Friheden."

„Efterat jeg havde overlagt hvorledrs bette An
flag muligt künde udfores, begyndte jeg paa at 
soette det i Voerk. Jeg lod som jeg havde faaet Lyst 
ül Skinke og bad at man vilde skaffe mig en saa- 
dan kogt, men med en god Skank ved. Dette 
künde ikke vakke nogen Mistanke. —  Da jeg>.fik 
den og havde spiist Kjodet, tog jeg Skankebenet, 
som jeg ved Hjelp af >n afbrudt Sax fik gjort spidst."

„Herpaa snoede jeg et Reeb af det Straa, jeg 
havde paa min Brix, for derved at Heise mig ned. 
Men da jeg frygtede, det ei skulde vcrre stcrrkt nok, 
tog jeg et gammelt Lagen, som jeg'rev istykker og 
atkcr snoede om Straa-Redet. Da bisse Forbere- 
delser vare fcerdige, gav jeg mig, Klokken 10 om 
Aftenen, iscerd med Arbeidet." (Det var den 29. 
Sept. 1726, efterat Han havde voeret fomgflet i ti 
Uger.) „Ved Hjelp af Skankebenet, den halve Deel 
af en afbrudt Tax og Fodstykket af min Brix, fik 
jeg den forste Berg gjennembrudt paa en Times Tid. 
Mine Fingre brugte jeg som Shle. Da jeg havde 
faaet Aabningen gjort, og Stenene tagte ganske 
sagte ülside, begyndte jeg at kloede mig af, for 
siden at voere des beqvemmere til at svomme" (vel 
og for deslettere at komme gjenncm Aabningen). 
„Herpaa krob jeg gjcnnem det brudte Hul, og 
havde Intet paa mig uden et Par fine linnede 
Stromper, en Skjorte paa det blotte Legeme og 
et Par Beenklcrder. M in Roquelaure floebte jeg bag 
ester mig."

Douske Zorvrytelt'. 5
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„Dette dar den forste Vanskelighed overvundet, 
men flere stode tilbage. Vel var jeg nu ude af det 
fiirkantede Rum, hvori jeg havde vcrret indefluttet, 
men derfor endnu ikke i Frihed. Jeg maatte endnu 
have en Der aabnet, som forte til det andet Stok- 
vcerk. Her vare gode Raad dyre; men naar en 
Ting flat lykkes, maae alle Ting foie sig. Da jeg 
begyndte at spcende mod Deren, gik den op saa 
gebt som af sig selv. Jeg sieg derpaa i Veiret og 
begyndte at bryde Hut paa den yderste Brandmuur, 
hvilket kostede mig et utrocligt Arbeide."

„Da Klokken flog 2 om Natten, var jeg kommen, 
til den yderste Steen. Denne fik jeg stobt ud og 
tillige gjort saa megen Aabning. at jeg künde krybe 
igjennem."

„ I al den Tid, jeg.saaledes arbeidede, kan jeg 
ikke sige, jeg var bange. Mine Kroefter fordobble- 
des. Men da jeg fik Hul paa den yderste Muur, 
begyndte mit Hjerte stcrrkt at banke. Jeg bebreidede 
det sin Feighed, og befluttede Heller at doe end at 
lade mig gribe paa ny."

- „Da jeg havde faaet Aabningen saa stör, at 
jeg künde komme igjennem, gjorde jeg min Straa- 
Strikke fast ved en Stolpe. Derpaa tog jeg min 
Roquelaure, som jeg lod glide ned i Forveien, for 
ei at falbe for Haardt, hvis det svage Reeb flulde 
gaae istykker med mig. Mine Beenklcrder tog jeg 
af. foldede dem sammen, saa a> de künde flutte om 
Hovedct som en Nathue, og lod dem falbe ned bag 
efter Overkjolen. Men en Ducat og tre Tiskillinger,. 
der laae i Buxelommen, viklede jeg fsrst ind i mir
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Haar, for ei at tabe dem. Herpaa krsb jeg i det 
blottc Linncd ud af Aabningen. og lod mig glide 
ned ad Touget. hvilket lykkedes ret vel. Da jeg 
var kommet til at staae paa Jorden. tog jeg Ro- 
quelauren og kastede den om mig; men Beenklce- 
derne log jez under Armen, og begav mig saaledes 
paa Veien hen over den störe Plads, for at naae 
Castels-Graven.

..Da jeg omtrent var kommen et halvt hundrede 
Skridt dort sra Kirken, raabte Skildvagten. som 
stod der. mig an med et: Wer da? Jeg toenkte: 
for Han flal naae Dig. vil Du see at undlsbe —  
men Ängsten selv lagde mig Ordet: Ofsiceer. i 
Munden, og med det Svar lod den «rlige Karl fig 
noie. i den Mening udentvivl, at det var en Offi- 
ccer, der havde forsinket sig i godt Selskab."

„Jmidlertid fordobblede jeg mine Skridt, og 
det lykkedes mig ogsaa at komme uhindret over 
Volden ned til Castels-Graven. Her kastede jeg 
min Roquelaure fra mig. satte mine Buxer som en 
Hue paa mit Hoved, svobte min Skjorte tcrt om 
Benene og begav mig derpaa ud i Graven."

„Saasnart jeg var kommet over den. gik jeg 
paa den anden Side lige ud til Castelspynten ned 
til Strandbredden med det Forsoct stra; at svommc 
derfra ligeovcr nl Den Hveen."

„Jeg var den Tid en overordentlig Svommer, 
og tor uden Pral sige, at det ei koftede mig syn- 
derlig Umage, ved Sommers Tid at svomme en 
Miils Bei og mcre. Jeg havde störe Krcrster og 
et sundt Lcgeme; og lkuldc jeg end drukne og tabe

L*
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Livet ved at söge Friheden, saa var Skaden saa 
ringe, at endog Tabet selv blev mig en Vinding. 
Jeg befalede mig altsaa i den almagtige Guds 
Haand og gik dristig ud i Stranden, med fuld 
Tillid og det Forsat. enten ved Svsm m en at naae 
Hveen eller ved en hurtig D od  at ende min 
Jam m er.'

„Det var Natten mellem den 29. og 30. Sep
tember jeg gik til Soes: En Tid. paa hvilken 
Havet er sardeles koldt at komme i. Dog kan jeg 
ikke sige, at jeg solte bette saa meget. som Van- 
skeligheden i at svsmme i den oprorte See. hvilken 
en stark Storm as Nord-Ost havde sat i Bevcegelse. 
Men Frygt og Haad fornyede mine Krafter saalede?, 
at jeg nasten Intet fornam til Arbeidei. Dog havde 
Forsynet sin Haand over mig paa en kjendelig 
Maade; det turde ellers maaflee til Siutning have 
seet galt nok ud. Da jeg havde stridt mig gjennem 
ncesten de tre Dele as Veien, blev jeg en Baad vaer 
med fire Mand i. Jeg raabte paa dem, men da 
de saae at jeg var ncesten nogen uden Klcrder, fat- 
tede de Mistanke til mig. og vilde slrax have kastei 
mig i Socn igjen af Frygt sor at de for min Skyld 
flulde komme i Fortrcrd. Men den ene af dem var 
meer mennestelig, og sagde: „Vi vil fore Ham hcn 
under Kysten. og satte Ham ud der. saa kan Han 
svsmme i Land; hverken vil vi kjende Ham eller 
vare kjcndt af Ham." Jeg blev saa glad Herover, 
at jeg tog Ducaten ud af mit Haar og gav dem 
den tilligemed de tre Tiskillinger."
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„De forte mig derpaa et halv hundrede Skridt 
nar Hveen, hvor jeg paa ny maatte springe ud. 
Jeg arbeidede mig hastigt op mod Landet, dog var 
det heelt tungt at komme til at staae. eftersom Soen 
satte starke Brandinger'mod Kysten. Men jeg flap
dog omsider op paa det Dorre/------

Hvorledes det gik Ham paa Hveen, omtaler Han 
ikte i sin Biografie. Det maa derfor af et over 
Ham holdet Forhsr oplyses. Den har Han selv for- 
klaret, at han, saa nogen som Han var, gik op til 
de narmeste Husc, hvorfra nogle Bonder sorte Ham 
hen til Oberstlieutenantinde „Land erstjerna", der 
opholdt sig der paa Den, medens hendes Mand, som 
var Kommandant i Helsingborg, var reist op til 
Rigsdagen i Stockholm. Oberstlieutenantinden blev 
rsrt over Norcross ' s  Forfatning, og flal af hen
des Mands Klader have laant Ham en blaa Kjole, 
en sort Best med „tilhorende Buxer", samt Strom- 
per og Skoe. Disse Klader flal Han have beholdt, 
til Han kom til Stockholm. Fm Landerstjerna 
forflaffede tillige Norcross en Baad, der forte 
Ham til Helsingborg. -

Her kom Han den 4. Oktober t 726, og tog ind 
paa Byens Gjestgiversted. Nu troede Han endeligen 
at have overvundet alle Banfleligheder; bette gjorde 
Ham overmodig og uforsigtig, Noget som gjerne 
handes Mennefler af Hans Slags. Han lod sig 
give Viin, der i Forening med Gladen over Hans 
lykkelige Eventyr og Udmattelsen fra de fornge 
Dage, let berusede Ham. Da Han nu i samme 
Gjestgiversted traf en Reisende, Toldkasserer W arn
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fra Frederikshald, hvem Han tilfom havde seet i 
Norge, gav Han sig i Tale med Ham paa Engelfl, 
sornyede Bekjendtflabet, vilde have mere M in . som 
Normanden og den svenske Vcrrt: . H a n s  M i k k e l s  
V iintapper". dog fraraadede Ham. men glemte sig 
dog ikke desmindre saa meget seid, at Han fortalte 
W cern, at Han havde brudt ud af Castellet i Kjoben- 
havn. at Han havde siddet der arresteret uden at 
vide hvorfor. og udtomte hele sin Forbittrelse over 
den danfle Regjering. over hvilken Han sagde at 
ville have og söge Revange. D a  W cern  spurgte. 
hvorfor. svarede Han: „for Famgslingen, og at Han 
ved allerforste Vink eller Leilighed vilde. flulde og 
künde bortloreKöngen af Danmark med Kronprindsen, 
Hans S o n . "  Wcern  forlangte strax af Vice-Com- 
mandanten i Helsingborg, Lieutenant C r a s s a u ,  at 
N o r  c r o s s  maatte tages under Bevaring og Opshn. 
Herved vcrgrede C r a u s a n  sig, paa Grund af at 
Norcross var noget beskjcrnket.

Noget over halvanden Time efter deeltoge Wcern 
og N o r c r o s s  i det fcelleds Astenmaaltd. hvortil og- 
saa den ovenncevnte Lieutenant C r a s s a u ,  tillige- 
med Controleuren i Helsingborg, og en, ligesom 
Wcern.  til Kjobenhavn reisende Normand. T h u e  
W u l f s b e r g ,  der var Fuldmcrgtig hos en Foged 
Schmidt i Norge. havde indfundet sig. N o r c r o s s  
syntcs at have sovet noget. og det mcrrkedes 
ei. at Han lcenger var berufet. Han talte Engelfl 
med Wcern.  hvorover C r a s s a u  blev stodt, da 
Han troede „de talte om Ham, eller Andet, til 
Rogens Prcrjudice", hvilket dog ikke var saa. Jm id-
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lertid blev der fra det Oieblik alene talt Tydfl, der 
synes at have vcrret Crassaus Modersmaal. fljondt 
Han og „kund e forstaae Svenfl." Siden mod Maal- 
tidets Slutning, begyndre Norcross  at udskjelde 
den engelske Kon ge (George I.) saa grovt, 
at da man lod Kasseler Wcrrns skristligen lin
der Eed aflagte Vidnesbyrd om hele denne Scene 
aftrykke, ikke vovede at lade Skjeldsordene komme 
for Lysct med. Da Wcern advarede Norcross 
mod slig upassende Tale, frugtede denne Ad- 
varsel ei alene Intet, men Han gjentog endog de 
forhen brugte tre hoist forargelige Skjeldsord. Nu 
tog Vcrrn de Ncrrvcrrende til Vidner, og begjcrrede 
overlydt, med al Wrbodighed, at John N o r 
cross maatte holdcs arresteret. Men Crassau  
svarede alter: at der var flrevet til hsiere Ovrighed i 
Sverrig om Ham og Hans Ankomst, og Han künde 
ei besaite sig med Ham.

Om Morgenen den 5te October kom Norcross 
til Kasseler W crrn for at undflylde det om Aftenen 
Forefaldne, sigende: at han var drukken og et Skarn, 
og künde ei sandse, hvad der var talt; Han bad 
Ham ei fortryde derpaa, men sorlade Ham hvad skeet 
var. Dertil svarede Wcrrn: „al mod Ham havdt 
Han Intet syndet, men, imod saa störe Personer, 
at Han ikke künde fortie, meget mindre sorlade 
Hans grove Forseelse. Med dette Svar gik N o r 
cross. Wcrrn og Wulfsberg sortsatte deres 
Reise til Kjobenhavn; den Forste lod sig melde hos 
Grev Sponeck, fortalte hvad der i Helsingborg 
var steet med Norcross, og blev, da Commandanten
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strax indberettede A lt til Köngen, dcrfor den 8de 
October 1726 sremstillet rilligemed W u l f s b e r g  
for Geheime - Conseillet sdet Geheime-Statsraad), 
hvor de maatte aflcrgge mundtlig Forklaring over 
det Forefaldne.

Ester den af Wcrrn fkete Anmeldelse, blev 
Stads-Adjutanten, Capitain Barfoed skikket over 
til Helsingborg med en Skrivelse til den forhen 
ncrvnte Dice-Commandant, hvori man anmodede 
Ham om at anholde Norcross som en af Castellet 
bortromt Fange. Denne Begjering opfyldtes og 
Han arresteredes nu i Wagten i Helsingborg. Han 
trodsede atter her, og sagde til Crassau reent ud, 
at hverken Han eller Hans Folk skulde kunne holde 
Ham, naar Han selv ikke vilde. Denne Trudsel op- 
fyldte Han virkelig kort efter, og tvg Veicn til 
Stockholm. Han paastaaer, at Köngen af Sver- 
rig, hvem Hans Ankomst var meldet til Stock
holm, havde givet Ordre til, at udbetale Ham nogle 
Pcnge i Helsingborg, hvilke Han dog ikke. da Hans 
Foengfling og Undvigelse imidlertid indtraf, künde 
erholde. Derimod traf Han paa Flugten en god- 
hjertig Mand, som laante Ham de sornodne Rcise- 
penge, hvilke Han siden efter egen Forsikkring „rede
ligen tilbagebetalte." Han siger fremdelcs, at da Han 
var kommen til Stockholm, talte Han med en af 
Raadsherrerne, der tilbsd sig at ville bevirkede, 
at Lieutenant Crassau.  der havde arresteret Ham. 
skulde dlive sat fra sit Embede, naar Norcross  
vilde anlcegge Sag imod Ham. „Men." foier Han 
til. „jeg fljo-ttede ikke om Hcevn, tvertimod ansaae jeg
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det, Han havde gjort imod mig som en Sagas liden Be- 
tydenhed." Kort iforveien havde Han dog sagt: at 
det var „en Handel, for hvis Udfald Han frvgtede." 
I  Hans egenhamdige Biografi, hedder det endvidere, 
at efter Hans Ankomst til Svenigs Hovedstad „lalte 
Alle om Ham og Alle vilde kjende Ham." Derimod 
har Han siden i Kjobenhavn sor en .geheim Com
mission," som Han selv havde forlangt, og hvori 
General Arnold, ligeledes paa Hans egen Be- 
gjering, var tilstede, udsagt at „man den Tid ikke 
brsd sig meget om Ham i Stockholm." Jsvrigt er 
Han i sin Biografi temmelig kort om sit Ophold 
i denne Stad.

Den svensk,- Kabinetssecretair Törner skal havc 
raadet Ham at gaae i russifl Tjeneste, i den 
Hensigt at Han skulde vcere svensk Spion i Rusland. 
Hertil var Han ogsaa villig, og gik til den russiflc 
Gesandt Go l low in .  sor hvem Han flromtviis kla- 
gede Haardt over den svenfle Tjeneste og begjerte at 
komme i russifl. Gesandten forte Ham til den i 
Stockholm davcerende extraordinaire Ambassadeur, 
Fyrst Dolgvruck i,  der virkcligen lovede Ham An- 
soettelse og gav Ham nogle Ducater. Desuden fik 
Han, som Han selv siger, „anseelige Reisepenge af 
Köngen af Sverrig gjennem Kabinetssecretair Tör
ner;" men om Hans Hensigt at gaae i russifl 
Tjeneste, om hvad Han fik af Dolgvrucki  og om 
Spioneriet, har Han selv ikke et Ord. Det Ham 
anviste Skib, hvormed Han skulde gaae til Rusland. 
skal voere seilet sra Ham; Han tog derfor et svensk 
Pas (hvilket er blevet fremlagt ved Forhorerne over
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Ham og er dateret Stokholm d. 28de Novbr. 1726) 
og reiste over M a d  til Stralsund. Saaledes har 
Han forklaret i Forhsret; men man har Aarsag til at 
troe, at Han er gaaet til Danzig, hvilket ogsaa 
stemmer med Hans egen A ltung  i Biografien.

Fra Danzig gik Han med Ageposten til Lybeck, 
leiede d.r en Hest og reed til Kiel (dcngang endnu 
ikke danfl); og saaledes ncrrmcde Han sig nu atter 
Danmark, hvor Han nyligt var flpupet ud fra et 
Haardt Fangsel, der truede Ham med Frihedens Tab 
for Hans Livstid. Hvad Hans Hensigt var med 
denne Reis.', og hvorsor Han ikke langt Hellire saae 
at komme saa langt dort fra Danmark som muligt, 
er ubegribeligt; det vidner om en stör Dumdristighed 
i Ordets egentlige Betydning, og ncrsten bringes 
man paa den Tanke, at Han virkeligen har havt 
i Sinde at udfsre sine Trudsler om Havn mod 
Danmark, saa urimsligt bette i og for sig selv er.

I  Kiel siger Han at have viüet besage „en vis 
sornem Mand, nemlig Hr. General „Stenflit;" 
men som Han „til sin storste Fortred ikke traf hjemme." 
Ester Forhsret har Han derimod fornemmelig i denne 
By omgaaet Capitain S t a h l  af de syrstelig Hol- 
steenfle. I  svrigt havde Han her et betydeligt Uheld, 
som Han i sin Biografi saaledes fortaller:

„Om Aftenen gik jeg hen paa et Caffe-Huus, 
hvor man spilte Basset og andre füge Hazardspil. 
Jeg vovede ikke at indlade mig i disse Spil, efterdi 
jeg frygtede ior det var fine Spillere jeg fik at be
stille med; jeg begjerede derimod en Kop Caffe, som
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jeg vilde drikke medens jeg saae paa Spillet. Den 
blev mig bragt; men da jeg havde drukket tre Skaaler 
(Köpper?), b!ev jeg saa tung og sovnig, at jeg ikke 
var (stand til at holde Oinene aabne, saa megen 
Umage jeg endog gjorde mig dersor. Jeg sov ind 
paa Stolen, hvor jeg sad, saa haaidt og trygt, at 
det siden faldt mig ind, at der maa have vcrret 
Opium i Caffen. Da jeg vaagnede, vare alle mine 
Lommer tomte, og min Guldbors taget fra mig. 
Hcrover blev jeg hoist utaalmodig; men havde jeg 
fljendt dercver, var jeg sikkert blevet afpryglet og 
kästet paa Donn; jeg tog altsaa min Hat, stog 
Deren stoerkt i efter mig, og gik. Dette Tab gav 
Anledning til at jeg reiste desto fer sra Kiel."

At Han dog ikke meget snart sorlod denne Stad, 
sees deraf, at Han endnu i Omslags-Tiden eller 
octavis triuw rsKuw (Hellig - Tre - Kongers Ugen) 
ncrste Aar 1727, opholdt fig der, og firev til den 
ior ncrvnte Cancelliraad Bredal om at sende Ham 
en Tegnebog, hvilken Han havde ladet dlive i Hel
singeer og nu behevede. da adskilligr Personers Op- 
holdssteder, med hvilkehan vilde rale, vare anmoer- 
kede deri. —  I  Mai skal Han forresten, ifslge et 
Uddrag af et af Forhorene, have faaet crr astakket 
svensk Lieutenant .i Ledtog med sig", tilligemed tre 
undvegne Franflmcrnd og en Styrmand. Han stal 
have lovet alle disse. at gjere deres Lykkk; naturlig- 
viis bleve de Alle skuffede i deres eenfoldige Tillid 
til Ham.

Fra Kiel reiste Norcross til Hamborg. Her 
gjorde Han Bekjendtskab med en danfl Officcer,
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Lieutenant Kreetz. der forstod atvinde Norcross's 
Fortroliched ved at yttre til Ham, at Han var mis- 
fornoiet med den danfle Tjeneste. medens Han til- 
flrev den danfle Regjering, om Han flulde bemcrg- 
tigesigNorcross's Person. Da Han havde erholdt 
denne Tilladelse, lod Han Ham arrestere, og ncrste 
Dag ankom der sire Underofficerer fra Glückstads 
Fcrstning for at hente Ham.

Om Morgenen tidlig, den 9de Marts 1727, 
blcv Han sat i en Kareth med Vagt hos sig. og al 
Hambor.;erne fort til den altonaifle Grcrndse, hvor 
den danfle Kommando modtog Ham. og siuttede 
Ham korsviis med Jernkjceder fra hoire Haand til 
venstre Fod. Taget gik paa to Vo^ne til Glück
stadt, hvor Generalmajor Juel  var Kommandant.

Medens Norcross fad sangen i Glückstadt, be
merket e man. at Han lod sit Skjceg paa Hagen 
voxe, men var derimod aldeles glatraget paa Kin- 
deme. Da Han ingen Knive havde og Heller in
tet andet Redflab, saavidt man vidste. hvormed Han 
künde foretage en flig Ragning, vakte bette megen 
Fomndring. Saasnart Han var kommen til Glück
stabt, maatte Han klcede sig reent as, og lade sig 
underssge om Han havde noget Veerktoi, Taxe eller 
Knive hos sia. Men man fandt Intet. Han maatte 
fidde i den vagthavende Eapitains egen Stue, kort- 
siuttet med Jemkjceder. saaledes som ovenncevnt. 
Tre Lieutenante! af det holsteenfle RegiMnt maatte 
dagligen fliftes til at have scrregen Bagt hos Ham, 
og ved Hovedet af Hans i Bagtchefens Stue op- 
fatte Brix stod en Skildvagt med dragen Kaarde.
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Hver tredie Dag blev Han randsaget, om Han sknlde 
have listet Noget til sig for at bryde sine Lin
ker med. Til denne oengstelige Paapassen var man 
blcvet foranlediget, deels ved Hans bekjendte Ovelse 
i at bryde ud, navnlig ved Hans sidste Undvigelse 
sra Castellet i Kjobenhavn, og ved de idelige Trud- 
ster, Han yttrede om at gjore det Samme her, idet 
Han forsikkrede, at kunne satte fig paa fri Fod hvil- 
ket Oicblik, Han vilde, og at det var Ham en let 
Sag at faae de svcrreste Jern af sig. —  Da Han 
i Begyndelsen ikke vilde forklare hvorledes Han fik 
sine Kinder ragede, blcv der holdt et Forhsr over 
Ham; heri udsagde Han, at Han havde betjent sig 
deriil as et Stykke Glas, som Glarmesteren, der 
havde sat en Rüde i, havde ladet ligge. Han maalts 
ogsaa gjore Prove dermed sor Officererne.

Ester ti Dages Forlob flulde Han, da der var 
kommet Ordre sra Kjobenhavn, bringes derover lin
der fikker Lagt. Alle anjaae dette for meget van- 
skeligt, men den tilsvrn omtalte Lieutenant Kreetz 
(paa hvem Norcross var saa sorbittret. at Han al- 
drigncevnede Ham udenmed NavnetJudas ellerForroe- 
deren) paatog sig det. Under Kreetz's Commando 
medsulgte de fire Underofficerer, der hentede Nor- 
crojs sra Hamborg, og hvilke Kreetz ielv valgtc. 
Den Fangne blev endnu dagliaen ved med sin 
Trudfel, at man aldrig flulde faae Ham til Kjoben
havn. Inden Han steg paa Dognen, blev Han 
endnu i Hovedvagten kladt reent af, og alle Hans 
Klcrdcr. Lommer og Folder undersogte, men man fandt 
Intet hos Ham. Desuagtct. da man paa Reisen
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var kommen til et Sted. der ligger mellem Flens- 
borg og Haderslcv, blev den ene vagthavende Un- 
dcrosficeer opmoerksom paa, at Han om Natten, saa 
kort fluttet Han endog var, begyndte at arbeide paa 
sine Loenker for at saae dem „kjoedet" fra hverandre. 
Nu blev Han undersogt paa ny, og man fandt ei 
alene en afbmdt Sax og to stumpede Rageknive 
hos Ham, men endog Papiret til to Pulvere, hvilke 
Han havde strsct paa Gulvet.

Herpaa gik. det godt indtil de stulde roe over 
det lille Belt. Da prsvede Han atter nye Kunst er 
Som de kom midt ud paa Strommen, stillede Han 
fig an, som Han fik et overmaade stoerkt Bugvrid; 
hvorfor man maatte tillade Ham, at gaae hen til 
Relingen af Baaden. Men man meerkede strax. 
hvad Hans Hensigt var; ban provede nemlig paa, 
at give Baaden et stoerkt Sving, for at kantre den; 
Lieutenanten lod Ham derfor strax gribe, og lcegge 
plat ned paa Maven i Baaden.

Nagtet Norcross's Trudfler og Forsog bragte 
Kreetz Ham dog lykkeligt til Kjobenhavn, og blev 
siden belonnet med et Compagni i det flesvigflc 
gevorbne Rcgimenk til Fods, i hvilken Post Han 
dode som Capitain. Da Norcross igjenvar hen- 
sat i sit forrige Boerelse i Castellet, blev der ester 
kongelig Befaling holdet et Forhor over Ham, ved 
de dertil beordrede Commissarrer: Oberstlieutenant 
Styrup, Major Stampe og General-Auditeur 
Dresen. Dette Forhor varede i tre Dagc. I  
Forhsrets forste Session soregav Norcross at have 
meget vigtige Ting at aabenbare, men dette künde
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umuligt flee for nogm anden end Köngen selv. 
Da bette gjentagetncrgtedes Ham, udbad Han sig at 
den for omtalte geheime Commission, hvori Gene
ral Arnold, til hvem Han ene havde Tillid, og 
som modtog en mundtlig Befaling af Köngen selv. 
maatte vcrre tilstede tilligemed Commandanten i 
Castellet, Generallieuienant von Stöcken. Men 
störe Hemmeligheder bleve ved bette Forhor ikke 
opdagede. Den betydeligste var, at man vilde bruge 
Ham som Spion i Rußland for svensk Regning.

General-Auditor Dreien maatte til Köngen 
selv afgive flrivtlige Berctninger om Forhorets Re- 
sultater. Man sik en stör Deel af Norcross's 
Papirer og Breve, af hvilke sidste nogle vare flrcvne 
med 'Chiffre. I  Hans Tegnebog fandtes et Alpha
bet af stige Chiffre med hossatte latinske Bogstaver. 
Generallieutenant von S  töcken, Generalmajor St af
fe ldt og Justitsraad Diesen sik Ordre at gjen- 
nemgaae -bisse Papirer, og da de ei suldkommen 
forstode dem, der vare med Chiffre. bl«v Nor cross 
fremkaldet, for at forklare det Manglende. Han 
flrev strax sin Nogle paa et Stykke Papir, og loeste 
Brevene for dem.

Over det Fcrngscl, hvori Han, efter Ankomsten 
til Kjobenhavn blev sat, klager Norcross meget; 
„jeg maatte ligge paa de bare Stene," siger Han, 
„loenket paa Haand og Fod; Vinduerne bleve til- 
murede i det stinkende Hul, hvori jeg laae; min 
Forpieining var fire Skilling om Dagen og noget 
stet Brod.«

Nogen Tid efter at Forhorene over Ham vare



80

endte, lagde Han en ny Plan til Undvigelse, og 
udsorte den med megen Snildhed. Han soregav, 
at Han var en stör Elster af Salat, og lod sig der- 
for hver Dag bringe en stör Deel deras tilligemed 
megen Olie, som Han selv vilde komme derpaa. 
Men istedetfor at bruge Olien, samlede Han og 
gjemte den. Han lod sig paa lamme Tid kjobe 
nogen gron Serbe til at vadste sig med. Der hold- 
tes dengang ingen Vagt inde i Fcrngflet hos Ham; 
Han var ene, undtagen ved den daglige Visitation 
og naar Spise og andre Fornodenheder bragtes Ham. 
Til Hans Ferngsel künde man kun komme gjennem 
Vagtstuen, der var udenfor. Da Han havde faaet 
Olie nok samlet, klcrdte Han sig reent af og over- 
smurte sig overalt med Olie, og desuden med den 
gronne Serbe bag Orene og under Armem. Der
paa tog Han sin Kjole, bang den lost om de blotte 
Skuldie, alene tilknappet om Halsen med den sverste 
Knap; udenover Kjolen kastede Han en gammel 
pjaltet Roquelaure, som Han ellers brugte at ligze 
i, ligeledes lost knappet.

Saaledes udrustet stillede Han sig teet inden for 
Doren, og blev icoligt staaende indtil Han vidste 
Justits - Sergeanten efter Serdvane kom at eftersee 
Arresten. Sergeanten var en gammel Mand, der 
ei havde mange Krerfter. Jdet nu den vagtha- 
vende Osficcer udenfra aabnede Doeen og lod hiin 
gamle Mand gaae ind, lob Arrestanten Ham med 
saadan Magt mod Brystet, at Han styrtede bag- 
lcrnds over; i samme Oieblik var Norcross ude 
af Doren, soer som et Lyn gjennem Vagtstuen,
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hvor bele Bagten sad, og var, forfulgt af dem alle 
og Osficeren, snart i sri Luft. Den af Soldaterne. 
der lob stcerkest, greb fat i Hans Roquelaure; men 
strax sprang Knappen op, og ikkun Kappen dlcv i 
Soldatens Hcrnder. En anden sik derpaa greben 
cham i Kjolen, som ligeledes strax faldt af, og 
Norcross lob, uden Standsning, splitternogen 
op ad Dolden. Her, paa det overste, naaede en 
Tredie Ham, men da ban overalt var glat, var det 
umuligt at holde Ham fast.

Saavidt var Han kommen, da Skildvagten paa 
Bastionen, der horte Mandskabets Skrig, lob til, i 
det Han saae Norcross i Spidsen, forfulgt af 
hele Dagten. Alleredc var den Flygtcnde kommen 
over Voldene og tcrt ved Gcaven; men i det Die- 
dlik Han sprang i Bandet greb hiin Skildvagt ef- 
ter Ham og fik fat i en Tot Haar, Han havde paa 
Hovedet (Han bar ellers, efter de Tide>s Skik, til 
daMg Brug Parhk). Det lykkedes denne Soldat 
at holde Ham fast, indtil de andre sieblikkcligt kom 
til; man drog Norcross igjen op af Bandet, og 
forte Ham med megen Stoi og Latter tilbage i 
Arresten.

Herover blev Han saa sorbittret, at Forbittrel- 
sen gik over til et Raserie, som endnu de folgende 
Dage ikke reent dcrmpedes. Han stjcrldte, trodsede 
og pralede. Tilsidst flal Han havc sagt, atom man 
endog satte Ham i et F uglcbuur, skulde Han dog 
omsider stippe ud.

Da bette blev Köngen foredragt, ikal Han have 
yttret: at dermed havde Norcross selv sorlder sin

D.iuslc Svidrvvcre. 6
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Dom. Man flulde nu scctte Ham i et saadant 
Buur og see om Han, efter sin Trudsel, künde und- 
komme. Kommandanten, den ovenncevnte General
lieutenant v. Stöcken, fik virkeligen en kongelig 
Ordre om at lade et fligt Buur bygge, og iovrigt 
lade Nor cross vel bevogte, at Han ikke paa ny 
flulde siippe los og stifte Ulykke.

Buret dlev bygget i denStue, hvorNorcross 
hidtil havde siddet. Trallerne vare af Egetrcr, hver 
fire Tommer tyk i Fiirkant. De stode ikke videre 
fra Hinanden end en god halv Haandbred, og gik 
fra Jorden lige op til Lostet. Underlaget bestod af 
stoerke Egebjelker og var et godt Ovarteer hsiere 
end Jorden. Hele Buret var havlfjerde Skridt i 
Lcengden, men ikke fuldt saa bredt. En Brix dlev 
siden opsiaaet den til Ham. En stoerk Jernstang 
blcv gjort horizontal fast'längs med den ene Side 
af Buret ncrr ved dets Bund eller Gulv. Buret 
selv var bygget midt i Türen, saa at den vagt- 
havende Underosficeer künde med blottet Kaarde gaae 
rundt om det.

Den lüde Mai 1727 blev Norcross sat ind 
i d.t fcrrdige Buur, og en Jernkjcrde smeddet om 
Hans hoire Fod og derpaa fastgjort til den nyligt 
omtalte Jernstang med en Boile, der künde lobe 
frem og tilbage paa Stangen saaledes at den ikke 
hindrede Ham i sin Bevcegelse. For den störe Der 
blev sat en stör Hcengelaas, hvortil Kommandanten 
selv havde Noglen. Foruden denne störe Dor, som 
kun blev aabnet ved enkelte Leiligbeder, var der paa
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Buret en anden lille Klap eller Laag e, hvorigjennem 
Maden blcv stukket ind til Ham.

To Underosficerer fliitedes fra nu af bestandigt 
til at holde Vagt i Stuen, hvor Norcross's 
Buur stod; hver havde Vagt i to Timer, og inde- 
lukkedes hver Gang af den vagthavende Lieutenant 
selv, der igjen maatte gjemme Nsglen. Men igjennem 
et Hul i den tykke Brandmuur ind til Dagtstuen 
künde de raab e, om Noget forefaldt eller de behsvede 
Nvget. Norcross selv forsikkrcr, at da Han fsrst 
kom ind i Buret, künde Han hverken spiie eller drikke, 
og at „i tretten Dage gik ikke en Draabe Band 
igjennem Hans Hals." Bogcr vare Ham negtede, 
saa vel som, siger Han selv, al Omgang med dannede 
Mennesker. I  svrigt var det Enhver tilladt at see 
Ham og tale m;d Ham i den vagthavende Ojficeers 
Nocrvcrrelse. I  henved sexten Aar var Han inde- 
spcrrret i bette Buur. Hans eneste Bevcrgelse bestod 
i at gaae de halvfjerde Skcidt, Buret var langt, 
sorst sremad og dernoest baglamds tilbage; men Hans 
storste Moroe i denne lange Tid vare de Muus, 
hvorom Store og Smaa i Kjobenhavn leenge vidste 
at tale, og hvormed Han ogsaa findes asbildet paa 
et Portrait, man har af Ham. Da Han havde 
opdaget bisse Muus under Bunden af Buret, gjen- 
ncm hvis Fodbjelkcr de vare krobne vp, fangede 
Han et Par af dem, og forede dem saa lcrnge i en 
Mske til de bleve aldelcs tamme og Han künde lade 
dem lobe i sit lange Stjcrg og omkring fin Hals. 
Siden gik de omkring i Buret hos Ham og havde 
Rede under §odstykkerne. Her yngledc de saa stärkt'
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at der, forudcn de io celdste, tilsidst var oder tred- 
sindslyve kluger, hvilke alle vare lamme og sik dag- 
ligt deres Fode af Ham ligesom de to Gamle. 
Disse havde Han n«stcn i hele den Tid, Han sad 
i Buret; de vare af Wlde blevne ganske lysegraae, 
hvorfor Nvgle antoge dem for hvide Muus. De 
vare mere tamme end de ovrige; men dem Nlle havde 
Han afrettet til at komme fiem hvergang Han floitede: 
bette var ogsaa Tegnct naar Han gav̂ dem at spise.

Han havde idelige Besog af Kjobenhavns Ind- 
vaan-re og Fremmede, der vilde see Ham og Hans 
Muus. Bar Han i godt Lune eller syntes vel om 
dem, der kom i dclte Wrinde, saa gav Han dem et 
liüe Skuespil mcd disse smaa Dyr. Han havde 
en mmmelig Wfle med Laag over; paa Siden af 
den var flaaret et lille Hul, saa stört at en Muus 
künde gaae derigjennem. Naar Han vilde more dem, 
der bes-gte Ham, satte Han Wfken ned paa Gulvet 
og floitede; strax smutiede en Diel Muus trem af 
Gulvet og lob ind gj nnem det lille Hul. Vare 
der da saa mange i Wfken som Han syntes, tog Han 
den op, og viste de Omküngsiaaende udenfor Buret, 
hvor fuld den undcrtiden künde vcrre. Derpaa tog 
Han dem frem i sin Haand, klappede dem og be- 
handlcde dem som smaa Skjodehunde.

Kort efter at Norcrois igjen var bleven arre- 
fleret i Citadellet Frederikshavn. kom Hans Hustru 
Herover sra Sverrig og havde Hans Son, som da 
var et Barn, med sig. Hun vilde have sin Mand 
i Tale, hvilket Commandanten afflog. indtil Han 
sik indhentet ncermere Ordre. Jmidlertid, da hun
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ikke vilde gaac dort og stra.r vilde foies, lod Kom
mandanten hende scrtte i et Foengsel, hvorpaa Politi- 
mefteren i Kjobenhavn fik Ordre at lade hende med 
sit Bam bringe over til Skaane, hvor hun var 
kommet sra; hun fik Reisepenge, men med den Be- 
thdning, at hun under Straf af bestandigt Foengsel 
ikke maatte komme mere igjen, og sortes saaledes 
over til Landscrone.

Norcross's Ssn, Carl Gustav Norcross, 
kom atter til Danmark i Aaret 1735. Köngen lod 
Ham scrtte i Leere ved Klcrdefabrikken paa Guldhuset. 
Han stod tre Aar i Leere og da Han var bleven 
Svend fik Han Tilladelse til at bessgc sin Fader 
adskillige Gange. Men denne modwg Ham i Vrede 
fordi Han havdc ladet sig leere et Haandvoerk, hvilket 
var alt for ucedeli for en Norcross; Han kaldte 
det endog en Nederdrergtighed, at Han under flige 
Omstcendigheder havde skaffet sig Tilladelse at besoge 
Ham. Norcross havde talt meget til sin Sen om 
de mange Venner og den störe Jndflydelse, Han 
havde i England (hvor Han dog ikke selv turde 
komme), og Sonnen fik derfor Lyst til at reise 
udenlands paa sit Haandvoerk. Kong Christian 
den Sjette, som da regjerede, gav Ham tredive 
Rigsdaler til Reisepenge, og Han gik nu virkeligen 
til England, men kom tilbage i Sluiningen af samme 
Aar (1742), hvori Han var udreist, og berettede sin 
Fader, at Ingen i England vilde kjendes ved Ham 
eller erindre sig Norcross. Endnu mindre havde 
Han udrettet det Wrinde, Faderen tillige havde givet 
Ham, at Han siulde söge at scelte sin retmcrssize
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Konge (Prätendenten) paa den engelfle Throne. 
Efterat Carl  Norcross derester var reist til Sverrig. 
havde ladet sig hverve til Artillerist og udtj-nt sin 
Tid, kom Han alter til Danmark og overhang 
Faderen for Penge. Dengang regjerede Kong Fre- 
derik den Feinte, som lod den gamle Norcross 
tilstille 25 Species-Ducater, hvoraf Sonnen ejter- 
haanden flulde have nogle. Faderen gav Ham Tid 
ester anden de tolv, men var nu atter bleven saa 
forbittret paa sin til Drik forfaldnc Ssn, at Com- 
mandanten, paa Hans gjentagne Beajering, maatte 
forbyde Sonnen at komme til Ham. En ny For- 
bittrelse sik John Norcross, da Han siden horte, 
at Han havde giftet sig med cn Borgermands Datier 
i Malms. Han opgav nu en Son, der var saa 
aldeles bloitet sor al Honnet Ambiiion. Medens 
Sonnen endnu kom til Ham i Arresten, havde Han 
blandt Andet ogsaa vcrret meget misfornoiet med 
Hans Klcrd.dragt, men iscer med -Hans Skoe, der 
var. med lave Hcrle. Han viste Ham sine, og sagde: 
En Adelsmand burde gaae med störe hsie Hcele og 
bredncrsede Sko.

Fvrudcn de Penge, Faderen sik af Köngen, mod- 
tog Han ogsaa ikke ubetydelige Gaver af dem. der 
kom for at fee Ham i fit Fcrngsel.

Man skal adskillige Gange have tilbudet Capi- 
tain John Norcross, om ikke sin sulde Frihed, 
saa dog et mildere Fomgsel, naar Han vilde love at 
holde sig inden de tilborlige Skranker; men det 
vilde Han ikke. Da Kong Christianden Sjetie 
tiltraadte Negjeringen, blev Norcross efter kon-
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gelig Befaling tilkjendegivet, at man vilde lade Ham 
stippe ud af sit Buur, naar Han vilde love at opfere 
sig ordentligt, samt forpligtige fig skriftligt til. ikke 
at fege Leilighed til at hevne sig paa Danmark. 
hvis man fljcenkede Ham sin fulde Frihed. Hertil 
flal Nor cross have svaret. at „en saadan Haand- 
flrist gav Han aldrig fra sig; man maatte ikke tage 
Ham det ilde op, at naar Een gav Ham et Orefigcn. 
Han da fegte at give et igjcn;" hvortil Han foiede 
endnu flere ubesindige, ja undertiden Heist uan- 
stoendige og forncrrmelige Udladelser.

Medens Nvrcross endnu sad i Buret, fik Ci- 
tadellet en ny Kommandant. General Walter. 
Denne enflede meget at blive Norcross qvit, da 
Vagtholdet hos Ham Var Garnisonen til stör Byrde, 
Han talede adflillige Gange derom mcd Kong 
Christian den Sjette, og raadede, at udlevere 
Ham til Englcrnderne. Men' dertil vilde Köngen ikke 
give sit Samtykke. Walter forestog da at sende 
Ham saa langt dort til et as Jndierne, at Han ikke 
lettelig künde komme tilbage. Dette fandt ikke Heller 
Bifald, og Generalen vilde ei Heller, paa Köngens 
Tilsporgsel, gaae i Borgen sorNorcross's Person, 
men vel sor en Sum Penge. naar den ei var sor 
stör. Dronningen. Sophia Magdalena, der 
ved denne Leilighed horte meget tale om denne Stats- 
sange. lod sig noiere underrette om Hans Forseelse 
og Kaar, og gik nu i Fordon sor Ham hos Köngen, 
at Han maatte stippe ud af Buret. og faae et orden- 
ligt Verreise at sidde i.
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Noreross kom da den lüde December 1742 
ud af Buret, hvori Han havde siddet fra 15de Mai 
1727, alisaa i semten Aar og ncrsten syv Maaneder.

Da man forkyndte Noreross dette, svarede 
Han, uden at yttre nogen synlig Glcrde, „at naar 
man ikke vilde lade Ham styve reent ud med deb 
Lamme, künde man kun lade Ham blive i sit Buur. 
Dette Var ingen Naade sor Ham; Han blcrste derad:" 
m. m. deSl. Udtryk.

Ikke deSmindre blev Han den lOde December 
1742 taget ud af Buret, Jernkjcrden flaget fra Hans 
Fod og Lcrnkerne tagne as Ham. Jdet halt kom 
Udenfor Deren besvimede Han ncrsten ptellem dem, 
der forte Ham, ved at indaande den friere Luft, Han 
nu i sexren Aar nccsten var aldelcs afvcennet fra. Di 
skulle siden see, hvorledes Han fegte at forebygge 
dette sor Fremtiden. I  Buret fandt man, at den 
ovensor bestrevne Jernstang, bvorom Beilen til Hans 
Fodlocnke gik, var ved det ideligc Slid bleven saa 
blank som et Sxeil eller som det finest poleerte Staat; 
af Hans idclige Fodtrin, der, hvor Han gik srem og 
tilbagcs, sandtes störe Hüller slidie i Plankerne.

Det samme Vcerelse, hvori Bure, havde staaet, 
blev nu, da dette var taget dort, hvidlet og istandsat, 
hvorest.r Noreross igjen styktede derind. Men alle 
Hans Muus vare bortflygtcde da Buret blev brudt 
ncd, og Han var ikke istand til siden at faae fat paa 
nogen af dem. Herover blev Han saa opbragt, at 
Han bar sig ad som et assindigi Menncske, stjeldte 
og bandedc. „Man flulde Heller ladet Ham blive 
i sit Buur;" sagde Han, „nu maatle Hans Fjender
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ligesaa gjerne 'tage Livet af Ham. siden de havde be- 
rovet Ham den encste Fornoielse, Han havde i Ver
den." Ingen havde endnu seet Ham saa rasende som 
ved denne Leilighed.

Fra den Tid. Han var kommen i delte friere 
Foengsel, lagdes ingen Lcrnker paa Ham. Verreiset 
var rummeligt, saa at Han künde tage sig Bevcrgelse 
ved at spadsere omkring den. To Vinduer. et til- 
Kirren og et til Gaden, gave tilstrerkkelig Lysning. 
Jstedetfor Brixcn fik Han en ordentlig Feltseng. Bord, 
Stol og Speil; det var Ham tilladt, at faae hvilke 
Bogerhan vnflcde, saavelsom Aviserne, hvilke h>>n hver 
PMdag lcrste; og han künde li«elcdessysselscrttesigmed 
at flrive. Til Opvartnmg blev givet Ham en Gefreiter, 
der ogsa'a maatte gaae Wunder til Byen og andet- 
steds for h m. Men i Verreiset hos Ham maatte 
altid vcrre en Underofficcer, der aflostes hveranden 
Time og lnkkedes ind og nd af den vagthavende 
Officeer.

Foruden de ovennervnte Shsler morede Han sig 
og undertiden med ai spille paa Violin, hvori Han 
dog ikke skal have bragt det meget vidt, og med at 
forfcrrdige alle Slags Wsker af Pap, overtrnkne med 
Guldpapir; endelig ogsaa med at strikte smukke 
fine Ducatpunge af Silke af forskjcllige Farvcr. 
Hans Wster vare ligeledes zirlige. Inden i Laaget 
anbreu.te Han stedse en Seddel, hvorpaa Hans Navn 
var flrevet, og unter Sedlen indlagde Han et langt 
solvgraat Haar af sir Skjerg. Af disse Wfler og 
Punze korcrrede Han mange til dem, der kom for at 
fee Ham, helft til Damer, dog undertiden og til
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Mandfolk, naar Han syntes om dem. Den, der 
modtog en saadan Foroering. gav Ham gjerne noget 
igjen i Penge. hvilket Han dog aldrig fordrede; Han 
havde paa denne Maade henved fire til sem Rigs- 
daler ugemlig i flige Jndtcrgter. Ogsaa i Silke- 
pungene satte Han altid neden i et Haar fast af 
sit Skjcrg,

Lysten til Frihed, eller den beständige Drift Han folte 
til at trodse dem, der berovede Ham den, og til at 
klage dcrover, havde endnu ikke forladt Ham. Han 
yttrede dette idcligen. Da Castellct atier havde 
faaet en ny Kommandant, Generalmajor Bauren- 
feind, og denne ved sin Posts Modlagelse besaae 
ogsaa Arresterne, henvendte Norcross sig til Ham 
med Begjcrring om, at ha« vilde söge at flaffe Ham 
sin Frihed. Paa Commandantens Svar: „at om 
Han kom ud, vilde d>t vcrre at bcfrygte, Han ei 
künde taale Lüften, hporved maaflee Hans Liv vjlde 
forkortes," gjensvarede N orcross megetrigtigt, men 
paa sin scrdvanlige studse Maade: t̂i, Monsieur! 
esst man atlairöl (Ah, min Herre! det bliver 
min Sag!)

Da nu tillige adflillige Andre, for hvilke Han 
yttrede sin öangsel efter at komme ud, lorestilltde 
ham det Samme, greb Han til et Middel, for be
ständig at have nogen Communicaiion med den frie 
Luft og ikke at voennes aldeles fra den.. Han pik- 
kede en Rüde ud i et af sine Vinduer, og naar det 
dloeste stcrrkt, stod Han endog op paa en Stol lige- 
sor Dinduet og lod Binden blase paa sig; undertiden 
aabnede Han tillige Munden mod Binden.
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Heller ikke paa Planer til ved List at forftaffe 
sig denne Frihed lod Han det endnu mangle. Naar 
en Underofsiceer havde Vagt hos Ham, som Han enten 
ansaae sor ung og uerfaren, eller dum og godtroende, 
ssgte Han at faae Ham besnaret. Han bildte stige 
Menncster ind, at Han havde en stör Skat hemmeligt 
bevaiet i Sverrig; Han havde fundet den paa et 
Skib og nedgravet den ved Strandkanten. Denne 
Skat vilde Han dele med den. der vilde hjelpe Ham 
med at undflye. Virkelig traf Han ogsaa cngang 
paa et enfoldigt Menneske, som lod sig overtale af 
Ham. Da Han havde faaet Ham paa sin Side, gav 
Han Ham en Sletdaler, hvormed Han skulde gaae 
paa Svane- Apotheket og kjobe .Sovekrud." Dagen 
estcr vilde Nor cross give den Underofsiceer. der 
da havde Vagt hos Ham. nogek deraf. og naar Han 
da sov stcrrkt, vilde Han troekke Mundenngen af Ham 
og selv tage den paa. Men naar Offneren kom fvr 
at lukke Ünderofficeren ud, vilde Han jage Ham 
Kaardcn i Livet og derpaa stygte. Ünderofficeren 
log imod Dalcren; men da Han vor kommen af 
Vaglen og vilde gaae paa Apotheket ester Svve- 
Urten, fik Han Betcrnkeligheder. blev cengstelig sor 
Udfaldet. og gik til sin Compagnichef, for hvem Han 
selv angav sig. Ved det herover optagne Forhsr, 
ncrgtede Norcross alting med den storste Dristighed 
og Fasthed; Heller ikke vilde Han modtage Daleren, 
som man vilde levcre Ham tilbage.

For at sorebygge stige Bestikkelses-Forssg for 
Frcmtiden. blev den Jndrctning gjort. at Han ikke 
mere selv maatte have Penge i Forvaring, men
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hvad der gaves Ham, fluide lcveres den vagthavende 
Officeer. En Bog blev anskaffet, hvori Capitain- 
Bagtmesteren maatie indfore alle desligc Gaver, og 
anmcrrke hvad Norcross deraf igjen efter eget 
Tykke udgav; thi det stod Ham fnt sor at udgive 
dem naar Han syntes om det.

I  sit nye Voerelse havde Han det nu ret hyggeligt. 
Han holdt det stcdse ordentligt og reent, feiede selv 
hv r Dag sin Stue, aftsrrede og afviflede alting. 
Ovcrhoved elflede Han, som Engloendere i Al- 
nündelighed, Reenlighed meget hvit. Han var hver 
Dag meget ordentligt kloedt, bar. efter den Tids 
Brug, cn smuk pudret Alonge-Paiyk, hvidl Linned, 
ogiaa for Hoenderne, hvilke Han vafledc en halv 
Snees Gange om Dagen, saa tid> Han kom tii at 
rore ved Noget, der smudsede. Han havde derfor 
stedie paa sin Kakkelovn staaendr en Skaal med 
reenr Band, hvori Han altid fljar nogle Skiver af 
en Citron. Paa Kindeme og om Munden lod Han 
sig rage to Gange om Ugen, men det vorige Skjceg 
lod Han voxe; det var saa langt, at det naaede 
Ham over Beltestedet. Han fleticde det gjerne i tre 
Porter, hvilke Han stak ind paa Brystek; men talede 
Nvgen med Ham, tog Han dem frem og lod dem 
lobe gjennem Fingrene som en Tankering, eller flog 
Änuder derpaa.

De udenlandfle Aviser interesserede Ham meget, 
og i de sexten Aar, efterat Han var fluppet ud af 
Duret, loeste Han dem, som forhen anfvrt, bestandigt 
hver Postdag. Naar Han stodte paa Köngen af 
Englands Navn. yttrede Han gjerne hvit og lydeligt
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sin Harme mod dct hannoveranske Huus paa den 
engelfle Tri ne, Han kaldte Ham en Usurpateur, spyt- 
tede haanligt naar Han ncevnte Hans Navn, og 
onflede sig, saa gammel Han var, kun sin Frihed 
for at kunne tjene Proetendenten, Hans relmoessige 
Herre. og hjelpe Ham at Wagte sig det frarovcde 
Rige.

V ed de nyligt omtalte Gaver, og det Ham af 
Köngen Tillag'e künde Han ester Omstandighedeme 
leve meaet tilsreds, nyde sund og gvd Spise, sor- 
flaffe sig adflillige Beqvcmmeligheder og Opfyldelsen 
af et eller andet sareget Onfle. Med Hensyn til Mad 
og Drille var Hans Levemaade heel asvexlcnde. 
Undertiden tog Han sig det meget knapt, ja suiiede 
nasten, for at samle en DexWenge; men naar Han 
havde dem, gjorde Han sig aWr tiigode og foicde 
sin naturlige Lakkerhed. Han sendte Bud til Byen 
og lod sig beflille Posteicr hos den franste Kok, og 
lod sig dertil bringe den bedste Champagneviin, man 
havde i Staden.

Tilladelse til at gaae ud under Bevogtning for 
at nyde frifl Luft findes ikke at vare tilstaaet Ham. 
Ikk«̂  desmindre havde Han, saavidt oplyst, bestan- 
digt Helbrcd, og laa itte i sin lange Fangselstid 
nogensinde syg, uden kort for sin Dod.

Da Han bekjendte sig til den romerfl-catholfle 
Religionslerre, besogtes Han af og til i sit Faengsel 
af Pateren ved denne Religions Menighed i Kjoben- 
havn, og betjentes af Ham med Sacramentet saa 
tidt Han forlangte det.



34

Sin Forbittrelse mod Danmark yttrede Han oste 
i sin Tale. Blandt Anbei sagde Han, at om Han 
flulde doe i Citadellet. viide Han blot onske, man 
vilde brcrnde Hans Legeme til Afle og sende den hen 
i et christent Land at begraM.

Sexten Aar gik saälei^  atter hei» siden Han 
nod det mildere.«Fcrngsel og den bedre Behandling, 
der fra Slutningen af 1742 tilstodes Ham. Endnu 
i sit 69 .Aar havde Han gode Kroefter og et mun
tert Udseeside, og det synes som Han har beholdt 
denne Sundheds-Tilstand lize til sin sidste Sygdom , 
der var kort og ikke meget smertclig. Han dode i 
sit Fcrngsel den 4 Decbr. 1758 i en Alder af ncesten 
71 Aa r, efter at have, paa den körte Tid ncer, da 
Han var undveget, vcettt Fange i Citadellet i 32Vs 
Aar. Torsdagen den 7 Decbr. blev Han degravet 
paa Garnisbns Kirkegaard. To Underoificerer og 
en Kommando af 24 M and  bragde Ham til G ra- 
ven, og denne Begravelse var efter Hans Stand. 
Det synes deraf som Han er bleven degravet med 
miliiair Honneurs, hvilket et i längere Tid vedlige- 
holdt S a g n  bestyrker. D a  Han engang havde vcrret 
ansat som Officeer i den keiserlig russiske Marine, 
var udentvivl bette Gründen saavel til hiin Begra
velse, som til, at Han i de Ham betrcrffende ofsi- 
cielle Acter i Almindelighed betitles „Capitain."

Hans utcemmelige Hidsighed var endnu starre 
end Hans Forscrngelighed og Wrgjerrighed. og den 
fik Ham o>te til cu glemme sin medfobte Snildhed. 
Saa klog Han endog ved koldt Overlcrg var, saa 
ufvrnujtigt handlede Han dog naar Lidenskaben sik
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overhaand. Nagtet Han künde paatage sig et son
deles g-rlant og fiint Vcrsen, künde Han dog selv 
derunder ikke ganfle fljule fin Hoeftighed og sit Hjer- 
tes Tanker. Der forsikkres, at Han ncrsten forstod 
alle europceiike Sp roz  og talcde Franst. Tydsk, Ho l- 
landfl. Portugisifl, Svensk, Danst, lidet Latin, for- 
uden Enge lfl, Hans Foedresprog. I  dissc otte Tun- 
gemaal, siges der, künde N o r c r o s s  ogsaa sorstaae 
alle Skrivter, hvilket dog vel lider nogen Undia- 
gelse. D o g  havde Han lcrst meget og dirved tem- 
meligen dannet sin naturlige gode Forstand.

Han flrev cn zirlig og tydelig Haand, havde 
leert en Deel af Tegnekunsten, og havde, i Ca- 
stellet, selv, efter Speilet, tegnet sit Portrait med 
B lyant, og truffet sig heldigt.

I  Hensyn til det Udvortes var Han liden af Vcrxt, 
men meget hurtig, rast og behoendig. H ans Ansigt 
var rundt med smaa brune, men fyrige D ine, der 
temmelig bestemt forraadte Hans listige Charakteer. 
O m  en saadan vidnede ögsaa Hans hele Aasyn, 
nagtet en Deel af Kinderne og Hagen fljultes af 
det störe Skjeg. S e lv  paastod Han. i sin Ungdom 
at have voeret meget smuk, saa at alle Fruentimmer 
forelflede sig i Ham. Hans Haar og Skjcrg, der i 
hngre Dage var heel bruunrodt, var i Hans hoiere 
Alder blevet hvidligt - sslvgraat. Paa  sit Bryst var 
Han saa stoerkt begroet med H aa r, at ingen Bjsrne- 
hud künde vcrre toettere, og dette Haar var me
get rodt.

Efterat Han i Buret havde i henved sexten Aar 

dagligen ikke bevoeget sig paa anden Maade end ved
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at gjore halvfjerde Skridt fremad og ligesaa mange 
bagloends tilbage, vor dette blevet Ham saa stcrrkt 
til Baue, at Han i Bcerelset, der siden heelt blev 
Ham indrommet, ideligen gjorde selvsamme Bevcr- 
gelse, iscrr naar Nogen talede lcrnge med Ham. 
Fjorten Aar efterat Han Var fluppet ud af hiint 
B u u r  var denne Vane Ham endnu aldeles egen.

Kun ved sin lange Fcrngselstid som danfl 
Statsfange, og ved sine uudfvrte Anflag mod Kong 
F r e d e r i k  den F j e r d e  og Hans S o n ,  er J o h n  
N o r c r o s s  bleven Historist mcrrkvcrrdig i vort Fadre- 
land. I  den svenste Historie forekommer Han ikke: 
Han var i Sverrig at betragte som blot Capercapi- 
tain, der vcl i hiin Periode ved en Mcrngde lyk- 
kelige Kaperier gjorde sig bekjendt og riig sor en 
Tid, men som ikke ved nogen god eller stet Bedrivt 
havde nogen mcerkelig Jndflydclse paa Tidens störe 
Begivenheder.

N o r c r o s s  var en stör Hader as Roglobak. 
Sam m es Lugt var Ham en Pest. Naar del nu 
undertiden hoendtes. at de hos hvm Bagthavende 
vilde rsge en Pibe Tobak, var Han fcrrdig at blive 
rasende. M en  da Han mcerkrde, at Bagten ikke 
agtede derpaa, men snarere lo deraf, fandt Han paa 
et andet, vel noget smudsigt, men dcrhos latteriigt 
Middel. S a a  snart Han bemcrrkcde at Under- 
officeren begyndte at ryge sin Pibe, gik Han strax 
hen til sit Skriin . I  samme begyndte Han at rvre 
omkring og derved at soraarsage den ulideligste 
Stank. Vilde Vagten ikke qvcrles i samme, maatte 
den gjemme Piben; thi fvr holdt Han ikke op.
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Dette Paafund betjente Han sig af med en onsielig 
Virkning baade medens Han sad i Fugleburet og 
Irden efter den Tid. O m  Han endog laa i sin Sen g  
om Natten, stod Han strax op for at fordrive det 
mindre Onde med benoevnte storre. Omsider bragte 
Han det saavidt, at naar den ene Underofficeer af- 
loste den anden, erindrede de Hinanden ved Aflosningen 
om sor alting ikke at rege Tobak.'
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Den forhenvcerende svenfle Cornet 

Baltzar W ilhelm von Schmeerfeldt,
Fange i over 23 Aar indtil sin Död i Citadellet Frederikshavn.*>

D en svenfle Cornet v. Schmeerfeldt og den en- 
gelfle John Norcross have en stör Lighed saavel i 
begaaede Forseelser som i Straffen derfor. Saaledes 
tragtede Norcross efter at bemoegtige sig Frederik den 
Fjerdes S o n  Kronprinds Christians Person og ncr- 
rede sencre Hcrvntanker mod Köngen, og v. Schmeer
feldt tiltaltes ogsaa for atkenteret Overfald paa Fre
derik den Sjette. Ligesom John  Norcross sad i 
Citadellet Frederikshavn i 32*, r, sad Schmeerfeldt i 
23 Aar. Begge ssgte at flygte, hvilket rigtignok 
lykkedes Norcross engang, men derimod ikke Schmeer
feldt, og begge dode i dette Foengsel.

Baltzar Wilhelm von Schmeerfeldt var sodt i  
Sverrig og havde efter sin Moders D od  kjobt sig

*) Denne, saavelsoin den foregaaende John Norcross 

kunne vel ikke bencevnes danfle Forbrydere i den egentlige 

Forstand som indsödte Danfle, da de begge vare Udloendinge, 
men ere optagne i dette Skrift, fordi de have forseet sig r 

Danmark og derfor dömte til S tra f efter de danfle Love.
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en P lad s i et Husarregiment. Han maa have havt 
en indflromket Forstand. thi oeldre Ossicerer ansaae 
Ham sor sorvirret og vanvittig, og Ungre erklcrrede 
Ham for en Nar og en Halvtosse og tillagde Ham 
M ange l paa sund Sands. M a n  fristes ncesten og- 
saa til at ansee Ham for sindssvag, naar man lceser 
esterfolgende Skildring af Hans Adfcrrd her i Landet.

I  Binteren og Foraaret 1809 var Han tuende 
Gange kommen her til Kjobenhavn for at consulere 
Langen Professor W i n s l s v  i Anledninz af et Saar, 
som Han. efter Foregivende, havde erholdt under 
Ovelserne med en Kanonbaad. Under sit Ophold i 
Sjrrlland, hvor Han, efter sin Loeges Raad, til Ad - 
spredelse foretog nogle Reiser, synes Han at have for- 
el<ket sig i en hoitstaaende Person'). Han flal have 
havt et ret indtagende Udvortcs og bar en smuk 
Husarunisorm, i hvilken Han ofte indfandt sig i 
Theatret, og troede her at have tiltrukken sig hiin 
hoitstaaende Persons Opmcrrksomhed, idet Han i hen- 
dcs Viekast antog at opdage Noget, der var det mod- 
satte af Ligegyldighed sor Hans Person. Han til- 
skrev hende desaarsag, og sogte, ved engang at ind- 
finde sig paa Fredensborg, medcns hun opholdt sig 
der i Aaret 1810, Leilighed til at faac bende i 
Tale. Skjondt Han i Anledning Herrn bortvistes 
fra Fredensborg og Lyngby, samt blcv betydek, at 
Han ikke mere maatte indfinde sig der. hvor hiin *)

*) Rygtet bencevnede Kronprindsessen, som Gjenstanden for 

Hans Tilboielighed, medens Prindsessc Juliane nok var den 

Han saaledes udsatte sig for.
7'
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hoitstaaende Person maatte opholde sig, vedblev Han 
desuagtct, da hun var flyttet til Hovcdstaden, sin 
upassenke og paatrcengende Adfcrrd. Overadjutank 
Brock forkyndte Ham derfor i Slutningen af Aaret 
1810 Köngens Befaling: „at Han inden 24 Timer 
flulde forlade Kjobenhavn og uopholdeligen begive 
sig ud af Landet, uden nogensinde at maatte vende 
tilbage her til Riget."

Ester Tiltaltes Paastand blev denne Befaling 
overleveret Ham flriftlig, hvorpaa Han blev forsynet 
med Reisepenge, og ved M ajor Brock oversendt til 
Helsingborg.

Desuagtet begav Han sig i Februar 1811 til 
Hclsingor, hvor Han strax ved sin Ankomst blev sat 

under Huusarrest. D a  Han nu fegte om Tilladelse 
til at reise igjennem Landet, blev denne bevilget, 
dog med den Betingelse, at Reisen maatte flee 
under Bevogtning, og Han benyttede den derfor 

ikke, men vendte tilbage til Sverrig. I  M arts 
s. A. kom Han atter til Kjobenhavn tilsses og skrev 
et Brev til hiin hoitstaacnde Person, hvilket Major 
Brock bragte Ham tilbage med den Befaling, at 
Han fluide reise herfra, hvorpaa Han strax blev fort 
til Helsingborg. Derfra flrev Han en Ansogning 
til Köngen om Tilladelse til at komme hertil paa 
en kort Tid, og reiste, uagtet Han af Brock flrift- 
ligen var underrettet om, at Hans Ansogning ikke 
künde bevilges, i Slu tn ingen af April paa ny til 
Kjobenhavn, hvor Han, faa Timer efter sin A n 
komst. arresteredes paa Stadens Hovedvagt, og der- 
paa efter 14 Dages Forlob, fortes til Kronborg-
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Fcrstning. D a  Han her havde siddet i Arrest i 3 
Uger, blev Han. efter Köngens Besaling, losladt 
samt oversort til Helsingborg, hvor Han. esterat 
veere overleveret til Commandanten, efter Foran- 
staltning af den svenfle Regjering, blev underkastet 
Huusarrest. som varede til den 9. J u li  s. A.

D a  Han var bleven losladt, begav Han sig til 
Landscrone, hvor Han fattede den Beflutning, atter 
at vende tilbage hertil Staden. Han forsynede sig 
derfor med endcel Spisevarer og Linned samt 2de 
smaa Pistoler. foruden en gammcl stsrre, som Han 
allerede eiede. og ladede de to forste, ligesom Han 
ogsaa anskaffedc sig en betpdelig Deel Ammunition.

Efter disse Foranstaltninger gik Han den 21 de 
om Aftenen med en Fiskerbaad over til Sjoelland, 
hvor Han forst ankom, paa Grund af Modvind, 
den 23de s. M .  og begav sig derefter tilsods paa 
Leien til Kjobenhavn, men af Frygt sor at blive 
opdaget og paagrebet, gik Han over Enge og igjen- 
nem Skove, samt opholdt sig tildeels om Dagen 
i Hoestakke.

Den 26de J u l i  tilbragte Han paa Vesterfcrlled 
vcd Kjobenhavn og gik om Aftenen ind i B y e n ; 
men da Han af Skildvagten ved Hovedvagten havde 
saaet at vide, at Klokken dengang var 9^ 4. og Han 
saaledes fandt det for sildigt den Asten at udfore 
sir Wrinde. forlod Han igjen Staden, uden at have 
vceret noget andet Sted inde end hos Conditor 

Su ltan is. hvor Han nod en Forfriskning. Natten 
saavelsom den folgende D ag  tilbragte Han igjen paa 
Lesterfcrlled.
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Loverdag Asien den 27de J u l i  gik Han atter ind i 
Staden igjennem Osterport over Esplanaden og igjen- 
nem Amaliegade til Amalienborg-Plads, hvor Han 
ankom strax efter at Tappenstregen var flagen.

Her spurgte Han en i Ncrrheden af Vagten po- 
steret Skildvaat, om Köngen den Asten ventedes til 
Byen, hvilket denne bekroestede.

Han gik derpaa ned i den Deel af Frederiks- 
gaden, som lober ud til Soen, hvor Han forsynede 
de tvende ladte Pistoler med nyl Fcrngkrudt og 
vendte derpaa, for at oppcbie Köngens Ankomst, 
tilbage tilPladsen, hvor Han posterede sig imellem S t a 
tuen og davcrrende Socadetacademie. D a  Han horte 
Köngen ankomme (thi det var allerede saa morkt, at 
Han ikke künde fee), begav Han sig over til Palaiet, 
dag om det der udenfor staaende Skilderhuus, ind 
ad den Port, igjennem hvilken Köngen var reden, 
uagtet Portneren fegte at forhindre det, deels ved 
at tage Schmeerfeldt ved Skulderen, deels ved at 
sporge om hvad han vilde, og paa det S va r :  „Han 

vilde tale med Köngen", at sige, at det paa denne 
Tid ikke lod sig gjore. I  det Samme traadte Kam 
merjunker og Overadjutant v. Qualen til, og 
Schmeerfeldt gjentog til Ham sin W r in g ,  hvilken 
Han. uagtet v. Qualen beihdede Ham, at det ikke 
var Tid til at erholde Audients, dog vedblev, idet 
Han tilfoiede, at det var Noget, som hastede, lige- 
som Han ogsaa ytirede sit Onfle til Köngen, da 
denne, efterat voere sieget af Heften i Palaisgaarden, 
kom tilbage i Porten, sor at gaae op ad Trappen. 
—  Köngen assivg Schmeerfeldt den forlangte Au -
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dients, men betydede Ham, at det tiliodes Ham at 
komme ind Dagen efter, i hvilken Anledning 
Schmeerfeldt sagde: „A t det Han snskede at täte 
med Köngen om var Noget, der hastede og ei künde 
opscettes til ncrste D a g ." Jmedens derpaa v. Q u a 
len. som Köngen, ved at gjenkjende Schmeerfeldt, 
gav Ordre til at hente Vagt, for at opfylde denne 
Befaling, lob ned i Gangen, som sorer til Colon- 
naden, for at tilsige den vagthavende Ossiceer at 
sende nogle M a n d , gik Schmeerfeldt tilligemed Fre- 
dcrik den Sjette op ad Trappen, idet Han gjentog, 
at Han bad Köngen vcrre saa naadig at forunde Ham 
en Sam tale af nogle faa O rd ; og da v. Qualen, 
efter omtrent 2 M inutters Fo rlob , kom igjen, gik 
Schmeerfeldt nogle T rin  tilbage, og idet Han med 
den hsire Haand kastcde sin Kappe, som Han saa- 
ledes havde paa, at den venstre Arm  var i det 
venstre Wrme, men det hsire Wrme derimod Hang 
lest, tilside fra den hsire Arm , holdt Han den lange 
uladte Pistol, som Han, fmk Han gik i P a la is 
Porten, havde tager i den hsire Haand, og undcr 
Samtalen med Köngen havde holdt i samme, frem, 
figcnde, idet Han henvendte sig til Qualen: .Je g  
giver mig ikke saa."

Qualen greb strax om denne Pistol, hvilken 
Schmeerfeldt uden Modstand flap, men derpaa greb 
efter een af de tvende i Beltct siddende ladte P i-  
stoler. Ogsaa denne blev Ham fravristet af v. Q u a 
len, og da den paa Trappen posterede Fodgarder 
Jeppe Johnsen Skoftborg eller Skotborg, efterat 
Köngen, der havde bemoerket, at Schmeerfeldt var
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bevcrbnet, havde befalet Skildvagten at arrestere 
Ham, paa samme Tid greb Ham bag iKraven.  ligc- 
som ogsaa de ved Gemaksdoren posterede Gardere, 
som kom tililende, greb Ham i Armen, og endelig^ 
Laquai Meck tog Ham i Halstorklcrdct, bemcrgtigede 
v. Qualen fig, uden videre Modstand fra Schmeer- 
feldts S ide , den ladte Pistol, som denne endnu 
havde i Bellet, hvoreftcr Han blev, som Arrestant, 
henbragt til Kasteltet," )

Hensigten med saaledes, imod de Ham tilkjende- 
givne Forbud, den sidste Gang at begive sig til 
Staden, har Schmcerseldt angivet at have vcrret, 
at Han vilde forestille Köngen, hvor ulhkkelig Han 
ved at forvises herfra og hensoettes paa Kronborg 
Foestning, var bleven, idet Han derved flulde voere 
bleven beskjcrmmet for sine Regiments-Kammerater 

og Slcrgtninger, og at Han derpaa vilde flhde 
fig selv.

For at udsore denne Hcnsigt, var det ogsaa, at 
Han den 26de Juli gik hertil Staden.

A t Han medbragte den lange Pistol, har Han 
angivet at voere fleet, fordi Han med denne vilde 
holde dem, som maatte ville arrestere Ham, fra Li- 
vet, medens Han fremtog en af de ladte Pistoler, 
for med denne at skyde sig selv, og har Han, efter 
hvad Han har udsagt, ikke ladet den forste Pistol, 
for at Han ei i Overilelse skulde flhde den af paa *)

*) Overadjutant v. Qualen og Garderen Skotborg til- 
deeltes af Köngen saavel Orden som anden Belpnning for  ̂

deres gode Conduite ved denne Leilighed.
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dem, som narmede sig for at anholde Ham. Han 
pttrede tillige, at med de Udtryk Han brugte, da 
Han holdt denne Pistol frem imod v. Qualen, blot 
vilde tilkjendegive, at Han ikke vilde lade sig 
tage levende.

E n  nedsat Commission dsmte Ham til livsvarigt 
Foengsel, men Hoiesteret —  til hvilken Schmeerfeldt 
selv indankede Dommen —  dsmte Ham til at have 
sit Liv forbrudt.

Ded en kongelig Resolution af 15de December 
1812 benaadedcs Han med Henscrttelse i Foengsel 
paa Munkholms Foestning paa Livslid under den 
strengeste Bevogtning; dog at Han for det Forste 
fluide forblive i Citadellet Frrderikshavn, hvilket 
imidlcrtid blev for Livstid.

Schmeerfeldt henraadnede noesten i sit Foengsel, 
thi Han dode af Kraft, hvilket syntes at vare en 
for haard Behandlingsmaade; men Han havde g>ort 
Forssg paa at undvige —  metzrns Han künde og 
maatte gaa paa Dolden —  ved at svomme over 
Doldsgraven, og man havde Formodninz om, at 
den svenfle Regjering ikke har villet modtage Ham 
til Bevogtning. A t Han maatte ansees for at vtrre 
en farlig Person for Köngens Liv, kan ikke vare 
tvivlsomt.

Han dode i Aaret 1834 efter at have siddet i 
Castellet i over 23 Aar.
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Peder Mikkelsen,
Mestertyven kalbet.

Peder Mikkelsen. der i sin Tid havde erhvervet 
sig en Art Bcrsmmclse for sin Snildhed og sine 
Udbrud af Arresterne, var fodt i Lyngby i Sjcelland.

H ans Fader var Vcrgter og dode. da Sonnen kun 

var 1 '/r Aar gammel. Moderen dode nogle Aar efter. 
og Han var saaledes i sit 8de Aar uden Forcrldre. 
aldeles overladt til sig selv og nodsaget til at er- 
n«re sig as at tigge.

I  sit lOde Aar kom Han til Bonden M a t h i a s  
L a n g l c r n d e r  i Lyngby. sor hvem Han i et P a r 
Aar vogtcde S v i in  og Faar; nogen Tid derefter fik 
Han Tjeneste hos adfliltige Bonder i Vangcdeby. hvor 
Han indtil sit 16 Aar kjorte Plvugen og sorrettede 
andet Markarbeide.

P a a  denne Tid fik Han Lyst til at lcrre Smede- 
prosessionen, kom i Lcrre hos en Smedeenke her i 
Byen; men efter 2^.2 Aars Forlob forlod Han Lcrren, 
sordi Svendene mishandlede Ham.

Omtrent et halvl Aar drev Han hist og her om- 
kring, dog uden at gjore sig flyldig i noget Tyveri; 
indtil Han i Bangede blev greben hos en Huus-
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knand, i bvis H uu s Han om hoilys D a g  og i Folkenes 
Fravcerelse var gaaet ind for at stjcrle, men blev 
anholdt af Husets Folk, der netop i det samme O ie- 
blik kom hjem. For denne Forbrydelse blev Han 
den 10de Februar 1783 domt til eet Aars Arbeide 
i Forbedringshuset, hvilken Stra f Han ogsaa udstod.

D a  Han var kommen ud af Straffeanstalten, lod 
Han sig hverve her i Staden som So ldat ved det 
i Jylland liggende saakaldte schlesvigfle Regiment. 
Hcrfra deserterede Han to Gange, men blev hver Gang 
grebcn samt straffet, forste Gang med 4 og anden 
Gang med 8 Ganges Spidsrodloben, den sidste G ang 
tillige straffet for Tyveri. Ved dette Regiment var 

Han saalcdes i 3 Aar, i hvilken Tid Han lagde sig 
ester Dreierprofessionen.

Han sendtes nu til Kjobrnhavn og aflevercdes til 
Prinds Frederiks Regiment, begik igfen Tyvener og 
flere Forbrydelser og blev 1787 domt til 12 Gange 
Spidsrodstraf. Senere stk Han Tilladelse at blive 
Frimand og fik Arbeide med Saugen paa Landet, 
og derpaa Tjeneste hos en Lognmand paa Christians- 
havn, hos hvem Han stjal, og. da det blev opdaget, 
kom i Arrest i Stadens civile Arresthuus, da 
Han sordulgte at voere M ilitair. Ved en Hos- og 
Statsreisdom domtes Han til at strygcs tit Kagen 
og arbeide paa Livstid i Kjobenhavns Fcrsining; 
men Han appellerede Dvmmen og mcdens Sagen stod 
ved Hoiesteret. vidste Han at baue sig en Bei under 
Jorden sra Arresten op til Gaden og undveg.

Esterat Han derpaa i nogle Dage havde opholdt 
sig hist og her saavel i som omkring Staden, meldte
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Han sig ved Regimentet, hvor Ingen vidste noget 
om det Passerede; dog blev Han snart rodet og det 
af Hans egen Soster, hos hvem Han aflagde et Besag 
og som vidste at Han var brudt ud af -Civil-Arresten. 
Han havde voeret i Militairunuorm, da Han besagte 
sin Soster, og blev derfor udleveret til Regimentet, 
der ifalge Generalitetets Resolution gav Ham Labepas 
sra Regimentet samt overleverede Ham til den civile 
Ret. Haiesteretsdommen lad derpaa blandt Andet, at 
Han skulde betale Jgjerld og Tvigjacld, samt have 
fit Hovedlod forbrudt.

Han udstod sin Straf; men blev derpaa hen- 
siddende i Stokhuusarresten, indtil Hans Dom salbt 
ved Hof- og Statsretten, Hans Udbrud angaaende; 
denne Dom blev, at Han skulde arbeide 2 Aar i 
Jern i Kjobenhavns Fcesining, hvor Han blev indsat.

Ester 21 Maaneders Forlab undveg Han fra A>- 
beidet, af Frygt for Straf for at have vceret be- 
fljcenket og derfor ikke til rette Tid at have indfundet 
sig. Han drog ud i Landet, hvor Han flog Jernet 
aj sig; og efter nogle Dages Forlab begik Han Tyveri 
i et Sted paa Vcsterbro, som kaldtes Stjernen, ved 
ar flaae cn Rüde itu og derefter at gare ind af Vin- 
duct om Natten. Omtrent i et Fjerdingaar var Han 
paa Frifod. men blev endelig paagreben her i Staden 
som Lediggjcenger og mistcrnkelig Person, og, efter 
at have tilstaaci sin Forbrydelse, arresteret. Und-r Ar
resten blev Han strax syg, indlagt paa Forbedrings- 
hujets Sygestue, hvorfra Han deserterede gjennem 
Skorstenen.

Nogle Dage estcr blev Han greben i et Tyveri i
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Buddingcby i Sjoelland hos en Bonde, og indbragt 
til Kjobenhavn som Arrestant, samt under 2Ide 
M arts  1791 domt ved Hos- og Stadsretten til Kag- 
strygning og Arbeide i Kjsbenhavns Foestning paa 
Livstid. Esterat vcere bleven kagstrogen og omtrent 
i et halvt Aar at have arbeidet i Foestningen, deserterede 
Han fra Arbeidet og flog Jernet af sig samt begik 
aller Tyveri paa Vedbygaard; men nogen Tid ester 
blev Han greben her i Staden og endelig domt ved 
Hof- og Stadsretten, den SteDccember 1791, til at 
kagstroges og broendcmoerkes, samt at arbeide i Jern 
jor Livstid. Ester at have udstaaet denne Stra f og 
arbeidet i et halvt Aar i Kjobenhavns Foestning, 
blev Han afsendt til Glückstads Foestning fvr der at 
arbeide; men underveis undlob Han Commandoen og 
kom til Hamborg.

I  denne By lod Han sig hverve til preussifl Tjcneste 
og blev ansat som Mufleteer i Prinds Ferdinands 
Regiment, der dengang garnisonerede i Neu-Ruppin. 
Ved dette Regiment stod Han omtrent 2*/r Aar indtil 
Han blev kjendt af en herfra Foestningen frigiven 
Slave, som angav Ham. Folgen hrraf var, at Han 
som uoerlig, blev sendt til Spandau paa Livstid, 
hvor Han var i l̂ /e Aar, indtil Han endelig saae 
Leilighed til at broekke ud i Selflab med 8 andre 
Fänger. Med disse gik Han til Strelitz, hvor Han 
forlod dem og gik alene til Lybeck.

Her opholdt Han sig omtrent 8 Dage, befluttede 
dersaa at reise igjen til Sjoelland, hvortil Han kom 
med et Skib. Ved sin Ankomst heriil sszte Han 
at saae Tjeneste, men sorgjoeves, Han gik da ud i
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Landet og gjorde Jndbrud og Tyvcri paa Ringstcd 
Kloster og Slaglille Prcrstegaard. Han blev imidler- 
tld snart greben, og, under det paatagne Navn 
Lars Olsen, indsat i Soro-Arrest. Da Han havdc 
fiddet her i tre Dage, brod Han ud derfra, gjorde 
atter Jndbrud hos en Gaarmand i Grosteby, og 
fidcn paa Landeveien til Kjobenhavn benyttede Han 
fig af Merket til at bestjcrle Bonderne, som kjsrte 
til Tcrvs, naar bisse ved Roeskilde- eller Veier- 
molle-Kroe forlode deres Vogne.

Omtrent een Maaned efter blev Han greben i 
Gjcestgivergaarden tre Hjorter paa Vestergade i K js- 
benhavn, idet Han var ifcrrd med at stjoele Flefl af 
en V o gn ;  Han blev derpaa indsat i Politiarresten, 
som dengang var paa Charlottenborg —  og derefter 
ifolge kongelig Resolution af I3de Januar 1797, 
som den, der allerede var betagt med hoieste Tyvs- 
Kraf, igjen afleveret til Kjobenhavns Fcrstning under 
noieste Bevogtning.

Jmiklertid fandt Han paany Leilighed til at smutte 
dort, hvilket ogsaa lykkedes Ham en Dag, da Han 
var paa Arbeide ved Volden. Han gik strax ud paa 
Landet og begik Jndbrud og Tyveri i Himmeless 
Prcrstegaard ved Roeskilde om Natten midt i A u 
gust Maaed s. A. Senere blev Han igjen paagrcben 
her i Staden, og afleveret til vedkommende Ju ris -  
dircktion, hvor Aktion mod Ham blev besätet, men, 
da Omstcrndighedcrne vare de samme som sorrigc 
Gang, blev Han efter kgl. Resolution af l l te O k 
tober 1797, atter indsat i Foestningen under streng 
Bevogtning paa Livslid.
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N u  var Han omtrent 2 Aar i Kjobenhavns Foest- 
ning indtil den 20de September 1799, da Han und- 
veg, men blev strax greben igjen og indsat i S la ve 
riet, hvor Han forblev til den 20de M a i  1800, da 
Han blev afleveret til Kronborg Fcestning. D e r var 
Han dog kun en 3 k 4 Dage, da Han en D a g  sneg 
sig bort fra Gevaldigeren i Byen, og lob ud i en 
ncerliggende Skov. hvvr Han flog Jernet af sig. 
Han opholdt sig derefter deels her i Staden og 
deels paa Landet, indtil Han den 16de Ju li s. A . 
blev paagreben heri Staden. I  dette Mellemrnm 
havde Han begaaet adskillige Jndbrud og Tyverier 
paa Landet, hvilke Han tilstod ester sin Anholdelse.

Under denne S a g s  Behandling var det Han saae 
Leilighed til, Natten mellem den 17de og I8de S e p 
tember 1800, at broekke ud af Politiarresten, og 

sogte en Udgang ved at opbraekke Gulvet og under- 
grave Jvrden af en Kjoelder, hvorsra var Opgang 
til Sideporten paa Charlottenborg. Fra denne Port 
gik han over til Politikamret, og gik gjennem et V iu - 
due, ester at have flaget en Rüde itn. Her borttog 
Han endeel Penge, Guld  og S o lv  og andre Ting, 
henhsrende til forskjellige ved Politireiten beordrede 
Säger, saavelsom Kloeder, der tilhorte en anden A r 
restant og hvilke Han iforte sig. Med disse Säger 
sneg Han sig om Morgenen den I8de September ud 
af Charlottenborgs Hovcdport, leiede sig en lukket 
Vogn og kjsrte ud til Lyngby og flere Steder i 
Ncerheden af Kjobenhavn. D a  imidlertid al Lcilig- 
hed til at komme ud af Landet, strax blev Ham af- 
flaaret, vendte Han Dagen  derpaa tilbage til Kjo-
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benhavn, og blev der paagrebet, samt efter at have 
vcrret udstillet til offenligt Skue paa en Forhoining 
i Charlottenborgs Gaard, igjen indsat under streng 
Bevogtning i Politiarresten. Under det i den An- 
ledning optagne Forhsr tilstod Han strax Alt. lige- 
om ogsaa det Betydeligste af det Stjaalne, deels 
fandtes hos Ham. deels var af Ham nedlagt ved et 
Trce paa hin Side Papirmollen i Dyrehaugen, hvor- 
sra Politiet ogsaa ashentede det ifolge Hans Veiledning.

Da denne Sag var stuttet, blev Han paany ind
sat i Kjsbenhavns Slaveri. under streng Bevogtning, 
saaledes at Han aldeles ikke maatte Kruges til Ar- 
beide udenfor Slaveriet, imidlertid fandt Han dog 
Leilighed til, den 12te Januar I8vl, fra Marque- 
tenterens Forstuc, hvor Slaverne modtoge dcres 
Mad, og ved at oplukke Deren, som gaaer op til 
Kirken, at springe op ad Trappen tzaa Lostet og 
desertere ud igiennem Taget til den saakaldte Guld- 
huusplads; men snart blev Han greben og denne 
Hans Udsiugt var ogsaa Hans allersidste. Man ssgte 
nu tildeels med det Gode, formet med ualmindelig 
Opmcerksomhed, at forebygge videre Udbmd, og det 
lykkedes. En Tilladelse blev Ham given til at forar- 
beide forfljellige Dreierarbeider og at lade det scelge 
deels til Handlende og deels ved de daglig i Sta
den omgaaende andre Slaver. Denne Handel drev 
Han efter kort Tid, tildeels ved Hjcrlp af Andre, 
temmelig i det Store, og havde en saa god Fortje- 
neste, at Han erklcrrede nu aldrig herefter at ville 
bryde ud, om endog den bedste Leilighed gaves. 
Dette Loste künde Han ogsaa saameget mere holde
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som Han i den brave Stokhuusforvalter Arnesen havde en 
fand Fader og Belgiern. M a n  tillod Ham at nyde et- 
hvcrt anstoendigt Gode sor sin Fortjeneste, og Han 
forstod ogsaa at gjere sig ?ivet saa behageligt, fom 
Han i sin Stelling künde. Endeel af det Han for- 
tjente ved sit Arbeide, uddeelte Han beredvillig til 
de andre Slaver, og paa Henne Maade var Han na. 
turligviiS yndet og elflet a f ' a l le  sine ulhkkelige 
Kammerater. G lad og tilfreds henrandt Hans senere 
Livsaar, indtil Han den 25de Januar 1809 blev 
bortkalht herfra Verden.

Dauske Fordrudere.
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Hans Peter Wilhelm Nielsen^
S  korst eens fe i erlcrrlin g,

Liigbarer og Leietjener H ans Petersens Mörder.

^Mttdeclt cftcr Nclerne.) '

Ester at have tilbragt Dagen hos Familien G .. 
hos hvem hun havde Befljoeftigelse ved Syn ing , 
gik Jom fm  K i r s t i n e  P e t e r s e n ,  Liigbcrrer og 
Leietjener H a n s  P e t e r s e n s  19aarige Datier, 
Torsdagen d. 2den Febr. 1854, om Aftenen Kl. 
1y*/r, hjem til fin Fader, der tilligemed hende be- 
boede et Vcerelse paa anden S a l  til Gaarden i 
Huset Nr. 29 i  störe Kannikestrcede i Kjobenhavn. 
H un  Var forbleven noget längere end scedvanligt 
hos G.. paa Grund af at de flulde paa Maskerade 
i Casino, hvortil hun havde vceret dem behjoelpelig 
med at troeffe Forberedelseme. Deren til Faderens 
Bcrrelse fandt hun aslaasct. og, da der ikke dlev 
lukket vp , efter at hun gjentagne Gange havde ban
ket paa. begav hun sig ned til den i Kjelderen til 
Siedet Nr. 28 i samme Gade beende Vcrrtshuus- 
holder N i e l s  A n d e r s e n ,  for at hente Neglen til 
Doerelset, hvilken D en . som gik sidst ud. Faderen 
eller Datieren, altid pleiede at bringe derned, for
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at den der künde hentes af Den. som fsrst kom 
hjem. Iom fru  Petersen, som, ester at have lavet 
Kaffe til sin Fader, havde forladt Hjemmet om 
Morgenen lidt for Klokken 9 ,  ventede saaledes at 
sorefinde Nsglen hos Andersen; men denne erklce- 
rede, at Han ingen Nsgle havde modtaget af F a 
deren , hvem Han antog maatte vcrre hjemme, hvor- 
for Han raadede Datieren til atter at banke paa. 
D a  dette ogsaa viste sig at vcere forgjceves, dlev 
hun staaende i Gangen udenior, indtil hun horte 
Een at komme op ad Trappen, hvem hun, da Han 
ncrrmede sig hende, der i Morkninzen ikke künde 
gjenkjende Personen, spurgte, om det var Fader, 
men fik et bencrgtende Svar. Det var Skrcedder- 
mester R a s m u s s e n ,  som havde sit Vcerelse lige- 
overfor Petersens, og, fljondt Han, med Undtagelse 
as et P a r Timers Tid ester Klokken 9 om Formid- 
dagen, var hjemme til om Astenen, havde Han, 
hvis Vcerelse kun ved en smal Gang var adskilt fra 
Petersens, end ikke Hort dennes D o r  aabnet eller 
lukket. Han opsordrede Iom fru  Petersen til at for- 
hsre om Faderen hos Vcrrtshuusholder Andersen, 
og, da hun dertil svarede, at hun all forgjceves 
havde vcrret der ,  leverede Han hende Gadedors- 
nsglen, for at hun paany künde forhore hos A n 
dersen. Denne havde endnu Intet erfaret, og for- 
blev Iomfru. Petersen derefter paa Husets Trappe
gang indtil om Morgenen, da hun, efter at have 
gaaet en Spadseretour, jor at blive varm, igjen 
indfandt sig hos Andersen, nod en Kop Kaffe, og 
derefter begav sig til sit Arbeide hos G., idet hun



116

httrede til Andersen, der fandt det underligt, at 
hun ikke havde truffet sin Fader, at Han formodent- 
lig havde vceret i Cas ino, og al Han havde sortjcnt 
dygtige Skjand her or.

Vcertshuusholder N iels Andersen havde kjendt 
Liigbarer Petersen fra tidligere Tider, navnlig fra 
den Tid, de begge conditionercde her i Staden, og, 
siden Petersen i Deccmber Maaned 1853 frafliftede 
en Portnertjeneste og kom til at boe i Kannike- 
strcrde, ncrsten dagligen seet Ham i sit Huus, hvor 
Liigbcerercontoirets Tilsige-sessedlcr til Petersen, til 
at mode ved Begravelser, bleve modtague og af- 
hentede af denne, ligesom Andersen ogsaa jevnligen 
modtog anden Befled til Petersen; saaledes havde 
Han op ad Formiddagen, efter Jomfru Petersens 
Bortgang, modtaget det Budflab, at man hos Kon 
sul IV. snflede Pelersens Assistance ved et Ba i, 
som flulde afholdes Dagen efter. D a  Andersen as 
nogle Liigbcerere, som demeldte Torsdag henad M id - 
dagen indfandt sig hos Ham, havde, paa sit Spo rgs- 
maal til dem. om de ikke havde seet noget lil Pe- 
terscn, faaet et benccgtende S v a r ,  og Han sanbt det 
paafaldende, at denne ikke havde spurgt om „ l i l -  
sigelserne", bestemte Han sig til at gaa ind paa 
Hans Varelse, for at sce, om der ikke flulde vcere 
noget iveien med Ham. Han henvendte sig d rfor 
til Eierinden as Ltedet Nr. 29, M adam  Hansen, 
af hvem Han erholdt en Nogle, men vilde ikke aabne 
Doren, medmindre Voertinden ogsaa var tilstede, 
hvortil Han fik hende oveitalt, fljondt hun gjorde 
det ugjernc. Paa Grund af at Andersen havde
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yttret, at Han havde en besynderlig Folelse i det 
Oieblik. M adam  Hansen gik derestcr ind til Skrcr- 
dermester Rasm ussen, og. i Folge med denne, aab- 
nede Andersen Deren til Petersms Vcerelse. „Her 
er jo In ge n ",  sagde Andersen til sine Ledsagere, og 
tilfoiede, da Han i det Samme bemcrrkede den Kon 
fusion. hvori A lt befandtes i Vccrelsct, at her ikke 
saae videre godt ud. Gulvet, Vcrggenc., Kakkelvv- 
nen. Deren og Meublerne vare overstcrnkende med 
Blöd og, vcd at oplofte Dynen paa Liigbcrrer Pe- 
tersens Seng, sandtes Han livlos og svsmmende i 
Blöd. Andersen aflaasede derpaa Deren og afleve- 
rede Noglen til Madam  Hansen, som uforiovet gjorde 
Anmeldelse om det Passerede til Politiet. Under 
den derefter indledede criminelle Underssgelse forkla- 
rede Jom fm  Kirstine Petersen, at hendes Fader 
havde vcrret i et scerdelcs godt Humeur, da hun 
den foregaaende D a g s  Morgen forlod Hjemmet. 
Der künde ikke vcere Tanke om , at Han havde taget 
sig selv af Daze,  thi, saavidt hun vidste, var der 
Intet, der havde trykket hendes Faders S ind . Han 
havde vel fortalt hende, at Han skyldte 41 eller 42 
Rigsdaler dort, men Han ventede til Qvartalets 
S lu tn ing at kunne betale Enhver S it.  Han havde 
derhos vcd flere Leilighcder, naar Talen kom paa 
Selvmord, erklcrret, at „et Menneske aldrig burde 
berove sig selv Livct; thi, da Gud havde skjcenket 

Livet, burde det ogsaa vcrre Ham »verladt at tage 
det." Der kom ikke Mange lil hendes Fader, navn- 
ligen kun nogle Liigbcrrere og Hans B iedre; ferst 

paa den fcnere Tid havde der flere Gange indfundet



118

sig en ung Bondekarl, ved Navn H ans, som, ester 
Sigende, var en S o n  af en Gaardmand her i Sjcrl- 
land, og med hvem hendes Fader havde gjort Be- 
kjendtflab hos Vcrrtshuushvlder Rasm us Olsen i 
Adelgaden Nr. 295 i Kjelderen. Hans blev om- 
talt som en Person, der brugte flerr Penge end 
Han havde Raad til, samt havde pantsat flere af 
sine Klcrdningsstykker paa Assistentshuset. Han havde 
havt den P lan , at Han og hendes Fader skulde gaa 
i Compagni om et Vcrrtshuushold, hvortil Han 
troede at kunne skaffe Penge fra sine Forceldre, naar 
hendes Fader vgsaa künde reise nogle; i T irsdags 
havde Han imidlertid foreviist et Brev fra Hjemmet, 
hvormed Han ikke var tilfreds, og hvori omtaltes, 
at Forcrldrene selv vilde komme ind til Staden.

D a  den as Politiet foretagne Underssgelse af 
Localiteterne hos Liigbcerer Petersen tydede paa, at 
Han var bleven et Oster sor et roverifl Overfald, og 
Jom fru Petersens Forklaring henledede Opmcrrksom- 
heden paa en Person, der i den sidste Tid stadigen 
var kommen til hendes Fade«, blev den ommeldte 
Bondekarl esterssgt hos Vcertshunsholder Olsen. 
Loverdagen den 4de Februar, om Eftermiddagen 
Klokken 3. blev en Person der antruffen, som sva- 
rede til det af Jom fru Petersen paa Hans opgivne 
Signalement. Han navngav sig H a n s  P e t e r  
B i l h e l m  O ls en .  Ved den med Hans Samtykke 
foretagne Visitation fandtes Han ifort flere end de 
nodvendige Klcrdningsstykker (saaledes 3 P a r  Been- 
klceder og 2 Veste) og vare flere af Hans Klceder 
bestcrnkede med Blöd. Han bragtes paa Politikam-
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meret, hvor Jomfru Petersen i de Klcrdningsstykker, 
Anholdte havde vceret ifort, ötz i de andre hos Ham 
forefundne Gjenstande gjenkjendte flere, som bort- 
taane fra hendes Faders Vcrrelse. I  det samme 
Dag optagne Criminalkammerforhor erklcerede An
holdte, efter en alvorlig Formaning til ikke, saa- 
lcdes som Han havde paabegyndt. at sravige Sand
heden, —  at Han nu vilde sige den: Han havde 
den soregaaende Asten sorovet Tyveri i et Sted i 
störe Kannikestrcrde ligeoverfor Regentsen. Efterat 
Han nemlig paa Gaden havde truffet 2 Personer, 
som Han havde gjort Bekjcndlflab med paa forfljel- 
lige Bcrrtshuse, dleve de enige om at forove et Ty
veri i bemeldte Sted, som den ene af disse Per
forier, Peter Petersen, anviste. De gik samlede 
derop, og Anholdte blev staaende paa Gangen, for 
at passe paa, medens de 2 Andre, Peter Petersen 
og Ole Hansen, forovede Tyveriet. Ester nogen 
Tids Forlob kom diese tilbage med endeel Toi, 
som bragtes ned i Kirsebcrrgangen, hvor de deelte 
det imellem sig, og Anholdte stk de Gjenstande, som 
Han er sundet ifort eller i Besiddelse af, med Und- 
tagelse af de Ham selv tilhorende Efter paany at 
vcere formanet og foreholdt det Utroelige i, at Han 
paa den Maade flulde vcrre kommen i Besiddelse af 
Kloeder, der desuden vare besudlede med Blöd, ind- 
rommede Anholdte, at Han „idag" havde Hort for
tcelle, at en Person, som beboede det Vcerelse, hvori 
Tyveriet blev forovet, flulde vcrre dleven drcebt; 
men Anholdte ncrgtede paa det Bestemteste at vide, 
om Drabet var forovet af Hans 2de Kammerater,
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da Han selv aldrig nogensindc havde voeret inde i 
Vcrrelset. Gjort opmcerksom paa det Usandsynlige 
ogsaa i denne Forklaring, erklcrrede Han. at nu 
flulde Han sige. hvorledes det forholdt sig. og srem- 
kom dercfter blandt Andet med felgende Fortcelling: 
Ester et Besog hos Liigbcrrcr Peterscn „itorsdags- 
mvrges", modte Anholdte paa Hjornet af stjob- 
magergade og störe Kannikestrcrde Peter Petersen og 
Ole Hansen, hvilke Han fortalte, hvorfra Han kom, 
og spurgte disse Ham nu, om der ikke var Noget 
at erholde hos „Personen." Anholdte yttrede der- 
til, at Liigbcrrer Petersen var i Besiddelse af for- 
fljellige Effecter, og det blcv derefter bestemt, at de 
i Forening skulde udplyndrc Ham, idet Anholdte 
flulde dlive staaende udenfor paa Trappen og holde 
Vagt, medens de Andre gik ind og udforte Gjer- 
ningen, og det blev tilligc aftalt mellem dem, at 
Liigbcerer Petersen flulde droebes, dersom de ikke paa 
andcn Maade künde komme i Lesiddelse af Hans 
Eiendele. Ester omtrent 10 Minuters Forlsb aab- 
nede Peter Peterscn Deren ud til Gangen og vin- 
kede ad Anholdte, som nu kom op i det af Liig
bcerer Peterscn bebocde Bcrrelse, og saae Anholdte 
da, at denne laae drcrbt i sin Seng, hvilket Peter 
Petersen betydede Ham ved ad pege hen paa det 
med Blo- besudlcde Sengested. Efterat Anholdte 
saaledcs havde seet, at Mordet var forevet, deeltog 
Han med de Andre i at udplyndrc den Afdede, og 
de borttoge og bortbare Hver forfljcllige Gjenstande, 
esterat de Hver for sig havde «fort sig nogle af 
Klcedningsstykkerne. Anholdte tilfsiede sluttelig, at,
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nagtet Han saaledes var medskyldig og meddeelagtig 
i det begaaede Mord, og ikke künde undgaae sin 
Straf, m satte Han paa det Beitemteste benoegte, at 
Han selv havde begaaet det. hvilket Han, ester Alt, 
der var passeret, maatte antage at vcrre forsvet af 
Peter Pet-̂ rsen. Denne Forklaring vedblev Han. 
Forhorsdommeren decreterede derefter Arrest paa 
Hans Person.

Samme Dag blev Retten sat paa Almindelig 
Hospitals Liigstue, hvor den Drcebte var henbragt, 
og hvor Arrestanten fremstilledes. Han blev opsor- 
dret til at erklcrre, om Han ingen anden Andeel 
havde i Mordet end den af Ham vedgaaede, men, 
idet Han lagde Haanden Paa Liget —  i hvilket Han 
gjenkjendte den Hans Petersen, i hvis Mord Han 
havde verret meddeelagtig — forsikkrede Han, at, 
fljondt Han var dcelagtig i Mordet, som af Ham 
tidligere forklaret, havde Han dog hverken personlig 
deeltaget i samme eller vaeret tilstede i Stuen, da 
den Afdsde blev myrdet, hvilkcn Forklaring Han 
vedblev, nagtet det blev betydet Ham, med hvilken 
ny Probe Han betyngede sin Samvittighed, ved ak 
vcrlte Skylden over paa Andre. Arrestanten erkloe- 
rede gjentagende, at Han havde Andeel i Mordet, 
men naegtcde, at det havde vcrret paa anden Maade, 
end at Han havde staaet Vagt udenfor, medens de 
to Andre gik ind og sorovede det.

Den ncrste Dag, Sondagen den 5te Februar, 
sattes R.tten Paa Almindelig Hospitals Obductions- 
flue, hvor Arrestanten blev fremstillet. Han gjentog, 
idet Han lagde Haanden paa d.n Afsjcrledes Hoved,
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paa det Hoitideligste sin Ncrgtelse af at have havt 
nogensomhclst personlig Andeel i eller vcrret noer- 
vcerende ved det begaaede Mord, nagtet Han ved- 
blev sin Tilstaaelse om Meddeelagtighed i dette. 
Saavel denne, som den foregaaende Gang, da Ar
restanten asgav Forklaring ved Liget, bevidnede Han 
med den storste Rolighed og Sikkerhed, samt nden 
mindste Vaklen, at Han vac aldeles uskyldig med 
Hensyn til selve Udforelsen af Drabet, og, ved sin 
forste Fremtrcrden for Liget, kaldte den Mode —  
idet Han lagde Haandcn paa dennes Hjerte —  „sin 
dedste Ven."

Arrestanten, der derefter var bleven afgiven til 
Arresten, blev samme Dazs Eftermiddag fremstillet 
i Rettens ordinaire Locale, og vedgik nu, at Han 
alene havde gjort sig styldig i Mordet paa Liig- 
bcrrer Hans Petersen, og vare de ncrrmere Omstcen- 
digheder dermed folgende: Ejterat Arrestanten, —  
der omtrent i Midten af afvigte Januar Maaned 
var udbrudt af Kjoge Byes Arrest, hvor Han hen- 
sad, som mistcenkt for at have begaaet et Aftenen 
den 9de November sidstl. i bemeldte Byes Laugs- 
huuŝ ade sorovet Jnddrudstyveri, —  havde taget 
Ophold her i Staden, gjorde Han hos Vcrrtshuus- 
holder Olfen Bekjendtflab med Liigbccrer og Leie- 
tjener Hans Petersen, hvem Han öftere besogte paa 
dennes Lopcel i:lannikestrcrde, og med hvem Han. 
der udgav sig for en Gaardmandsson fra Byens 
Omegn, havde talk om, i Forening at oprelte et 
Vcrrtshnushold, hvortil Han yttrede formeentlig at 
kunne flaffe nogle Penge. Onsdagen den lste Fe
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bruar fattede Han den Beflutning at myrde Petersen. 
Under sit Bekjendtflab med denne havde Arrestanten 
aldrig vcrret uenig med Ham, og Petersen havde 
stedse viist Forekommenhed og Gjcrstfrihed mod A r 
restanten. og selv den Morgen, da Arrestanten ud- 
forte sin Beflutning > havde der ikke vcrret nogen- 
somhelst Tratte imellem dem, og Samtalen havde 
dreiet sig om ligegyldige T in g , som Arrestanten ikke 
längere saae sig istand til at erindre. Den  eneste 
Bevcrgarund lil Mordet var, at Han vilde tilvende 
sig de Effecter, Han paa Petersens B o lig  havde seet 
dennc i Besiddelse af, og hvilke Han deels vilde 
benytte selv og deels salze eller pantsatte, for at 
flaffe M idier til at komme Hort her fra Landet, 
hvilke Han ikke vidste paa anden Maade at tilveie- 
bringe. T il den Ende begav Han sig den folgende 
D a g ,  Torsdagen den 2den Februar, om Morgenen 
Klokken 9. forsynet med en Ham tilhorende Bar- 
bcerkniv, for dermed at begaae Mordet, hen til 
Petersen, hvem Han traf ene, og med hvem Han 
blev enig om at spise Frokost sammen, hvortil A r 
restanten hos den i Stedets Kjelder beende Ander
sens Hustru kjobte en -Pcrgel Brandeviin og en 
Flafle O l,  > hvilken Anledning Han, der dengang 
ikkun eiede 8 Sk., pantsatte et Ham tilhorende Lom- 
metorklade for 3 Sk . D a  de havde spiist og Drik- 
kevarerne vare fortarede, og Petersen, ifsrt Been- 
klader og Skjorte, havde sat sig ned paa en S to l 
ved Vinduet, fremtog Arrestanten, der stod ved 
Hans hoire S ide, og nu fandt Leiligheden passende, 
Barbeerknivcn ubcmcerket af Petersen, og, idet Han
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fortsatte den begyndte Sam ta le , samt flog den halve 
Deel af Gardinet ned, for at forhindre, at Nogen 
skulde see in d . bibragte Han Petersen et 6^ - Temme 
langt og oder 1 Tomme dybt S n it  dag paa Halsen 
op mod Nakken, bvorved S k a f t e t  blev afbrudt 
as Kniven, af hvilken Arrestanten beholdt B l a d e t  
i Haanden. D a  Petersen. holdende med begge Hcrn- 
der om Saaret, uden at skrige, vae styrtet hen og 
havde kästet sig over sin, i omtrent 3^/r Alcns Af- 
stand fra Stolen staa.nde Seng, saaledes at Han 
laa paa M aven med den venstre S ide  af Hovedet 
opad, sprang Arrestanten hurtigt efter Ham, greb 
Ham i Ansigtet og boiede Hovedet tilbage, samt 
gav Ham med d.t n«vnte Knivsblad et dhbt S n it  
tvcrrs over den forreste Deel ak Halsen, hvorved 
Petersen. idet der stod en stocrk Straale as B löd  ud 
af Saaret, sprang i Veiret, roekkende sine Arme ud 
mod Arrestanten, ligesom sor at stode Ham dort, 
men dertil var Han altfor magteslos, og Han faldt 
om i Sengen, uden at rvre sig mere; hvorcfter 
Arrestanten kastede Liget, der med Hovedet laa mod 
Fodenden af Sengen og med Denenc udaf samme, 
heelt op i Sengen og tildoekkede det med Dynen. 
Han tilvendte sig nu et paa Bordet liggende S o lv -  
uhr; af et Skriin , hvilket Han opdrod med en fore- 
funden S a x ,  omtrent 6 Rbd. i Solvpenge, nogle 
Prcrtiosa, samt 2 Sslvtheskeer, og af de vvrige i 
Vcrrelsct vcrrende Effecter endeel Klcrdningsstykker 
m. v., hvilke Gjenstande Han —  dog sorst efter at 
have med en i den paa Bordet liggende Portemon
naie forefunden 3 Sk. indlost sit i Kjelderen pant-

%25c2%25a9fenftar.be
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satte Lommeterklcrde. vcd hvilken Leilighed Han, for 
at ikjule, at Hans Treie var besudlet med Blöd, 
iferte sig en, den Asdsde tilherende Frakke —  
dragte dort, idet Han aflaasede Deren og tog N sg -  
len med sig. Uhret, Prcetiosaerne og Theskeeme 
solgte Han for 8 Rd. 3 M k., og indleverede de 
svrige Gjenstande til Pantscetning paa 2 forskjellige 
Steder, hvor Han omtrent Klokken 3 om Eftermid- 
dagen hentede Laanesummen. circa 20 R d . , hvor- 
ncest Han atter begav sig op paa den Myrdedes 
Voerelse og tilvendte sig flere Klcrduingsstykker, hvilke 
Han tildcels iferte sig, og hvormed Han, medtagende 
Regien til Vcrrelset, begav sig til sit Logis paa 
Hjornct as Vognmagergade og Brendstrcrde. Her 
forblev Han indlil det var blever morkt, da Han 
3die Gang begav sig til den Myrdedes B o lig , luk- 
kede sig ind i Bcerelset, pakkede en stör Deel i 
samme endnn foresundnc Effecter i en dersteds 
staaende og med L lod  besudlet Troekasse, i hvilken 
Anledning Han antcrndte den' Asdodes Lampe, en 
saakaldet Studeerlampe, uden Kuppel, og boubar 
Kassen til sit Logis, idet Han —  forinden Han af- 
lukkede Leiligheden. hvortil Han atter medtog R e g 
ien —  henstiüede den brcrndendc Lampe saaledes 
under det ene Sidcstykke af Sengen, at Han haa- 
bede derved at bevirke Sengens Antcendelse, og ved 
en paa den Maade opstaaet Ildebrand at stjule 
Sporene af den af Ham begaaede Forbrydelse, hvil- 
ket Attentat imidlertid, da Lampen, formeentliz as 
M angel paa O lie , er udgaaet kort efter Hans Bort
gang, ikke havde anden Virkning, end at der blev
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brcrndt et H u l i Sidestykket af Sengen. Arrestanten 
erklcrrede derhos paa Anledning. at de 2de, nnder 
Sagen tidligere omsorklarede Personer vel vare vir- 
kelige. Ham bekjendte Personer, men, ligesom deres 
Opholdssteder vare Ham ubekjendte, saaledes havde 
de in.,ensomhelst Andeel havt i de af Ham begaaede 
Forbrydelser, og Gründen til, at Han angav dem 
som Medflyldige, var ene den, at Han derved 
toenkte at gjsre sig selv mindre strafskyldig. Med 
Hensyn til sit Foregivende for den Afdode, at Hans 
Navn var Hans Nielsen og at Han var en S s n  af 
en Gaardm and. angav Han Gründen dertil at vcere 
den samme, ifolge hvilken Han under sit Ophold 
her i Staden var flyttet sra det ene Sted til det 
andet, nemlig: at sorebygge, at man skulde erfare 
Hans fände S iil l in g ,  som en undvegen Forbryder, 
og Politiet, af hvilket Han troede sig efrersogt, 
komme paa Sp o r  ester Ham, og havde Han indladt 
sig med den Asdode om det ovennoevnte Compagni- 
skab, for desto lettere at saae Ham til at troe, at 
Han var den, Han udgav sig for.

Ved dm over Liget af den Myrdede —  der 
omtrent var 41 Aar gammcl og af en robust B yg -  
ning —  afholdte Obductionsforretning blev det be- 
fundet. at den eneste Beskadigelse paa samme, der 
künde komme i Betragtning som Dodsaarsag, var 
Saaret foran paa Halsen, ved hvilket, der var af 
5Vr Tommes Lcengde, blandt andet Strubehovedet 
heelt og den störe Halsblodaare paa hsire S ide  til- 

deels var overskaaret, idet der vrd Aarens Over- 
fljcering maatte ajstedkommes en hurtig, dsdelig
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Forblodn ing, medens Snittet i Nakken, paa Grund 
af sit S t e d . ikke künde bevirke nogen synderlig stoerk 
eller farlig B lodning.

De Gjenstande, Arrestanten, som meldt, til- 
vendte sig, og som tilho-rte deels den Afdsde, deels 
dennes Datier og hendes Forlovede, og deels Liig- 
bcrrerlauget. vare omtrent af 170 Rdl. Boerdi.

Arrestanten vedgik cndvidere. al Han havde gjort 
sig skyldig i Tyveri, idet Han om Aftenen mellem 
Klokken 7 og 8 den 9de November 1853 igjennem 
et Bindue, Han havde aabnet ved at flaae en Rüde 
ind. var siegen ind i Arbeidsmand Lars Jensens 
Bolig i Laugshuusgaden i Kjsge, paa eu Tid, da 
denne og Hustru vare fravcrrende paa en Reise, og 
der havde tilvendt sig adflillige Klcrdningsstykker 
m. v., til en Boerdi af 41 Rdl. 4 Mk.. foruden 
et Pengebelob af 5 a 6 Rdl., —  samt den 23de 
Januar ncrstester havde frastjaalet Skorsteensfeier- 
svend H. C. Christensen fra dennes Logis i et uaf- 
laaset Voerelse i Stormgaden Nr. 195 i Kjsbenhavn 
endeel, til 32 Rdl. 5 Mk 8 Sk. ansatte Effecter 
og et Pengebelsb as 4 Mk.

Arrestanten, der er 24 Aar gammel, er ved 
Kjobenhavns Criminal- og Politirets Dom af 23de 
Februar 1?50, for at have frastjaalet Tjenestekarl 
Abraham Jensen et i dennes Kammer, hvortil Ab
gängen var aaben, hoengende Solvlommeuhr, af 
Boerdi 6 Rdl.. anseet med Focngsel paa Band og 
Brod i 2 Gange 5 Dage, og har, ifslge samme 
Rets Dom af 20dc April 1850, vcrret straffet med 
3 Aars Forbedringshuusarbeide. som styldig deels
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i styvcri, forbundet med Jndbrud, og dcels i Be- 
drageri. Hau havde nemlig den 12te Marts s. A. 
stjaalet nogle, Malerlcrrling Bilhelm Thorvaldsen 
Rustgaard rühmende, til 4 Rdl. 3 Mk. vurderede 
Kl«dningsstykker m v., der vare berocnde i et Bcr- 
relse i Baghuset til Gaarden Nr. 7 veb Gammel
strand , til hvilket Vcerelse Han stafsede sig Adgang, 
idet Han ved Hjcrlp af en Stige, som Han fra et 
andet Sted i Gaarden bragte hen til bemeldte Bag- 
huus, krob igjennem et Bindue, der var tillukket, 
men efter Arrestantens Forklaring uden at Krogene 
vare fastgjorte. I  Bedrageri havde Han gjort sig 
flyldig med Hensyn til et. Johan Christopher An
dersen tilhsrende, til v Rdl. vurderet Uhr, hvilket 
Han uden Tilladelse havde pantsat, og med Hensyn 
til 1 Rdl., der af Pigen Else Andersdatter var 
Ham leveret, for at Han skulde bringe den til hen- 
des Broder, bemeldte I.  C. Andersen, men hvilken 
Han sclv forbrugte.

Betrcrffende Hans tidligere Livssorhold givcr 
Lcrrer ved Kjoge Borgerstole, Dannebrogsmand P. 
E . Becher, Arrestanten folgende Vidnesbyrd:

„Hans Peter Bilhelm Nielsen, eu Son af af- 
dode Skorsteensfeier Henning Peter Bohn Christian 
Nielsen og HustrU Lovise Bilhelmine Petcrscn, og 
fodt den 2den April 183t), blev i November 1838 
opflyttet fra Äjoge Borzerfloles Elcmentairklasse til 
Iste Drengeklasse, hvorsra hau i November 1840 
rykkede op i 2den Drengeklasse, og her forblev Han 
indtil Han i October 1843 udstreves til Konfir
mation, uden at naae op i overste rller 3die Drenge-
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klasse. I  5 Aar stod jcg saaledes i Forbindelse 
mcd 'bemcldte Trengebarn. og maatte dagligen be
klage de uheldige Familieforhold, under hvilke Han 
lcvede. Faderen var nemlig yderst forfalden og 
endte Livct, som Folge af et Fald i Drukkenskab, 
medens Sonnen cndnu kun var 2̂  2 Aar gammel. 
Den 8de April 1835, altsaa da Sonnen var 5 Aar, 
giftcde Moderen sig mcd Skorstccnsf.ier Jacob Jor- 
gcnsen, der var forfalden til samme Last, som Niel
sen, og under denne Stedfatnr fik Drengcn nu sin 
Opdragelse. som vcrscntlig bcstod i , at Han dagligen 
maatte lobe omknng mcd den dmkne Mand, og 
krybe op i de Skorstcne, der vare uoverkommelige 
for den svcrkkede Tranker. Sandsynligviis har den 
nuvcrrcnde Forbryders Hang til at bcmcrgtige sig 
Andres Eiendele skudt sin forste Spire under denne 
Omvanken i Huscne, endskjondt jeg ikke har nogcn 
Gnndring om, at der i hine Dage blev fort Klage 
derover. Dct solger af sig selv, at Drengens 
Skolegang under siige Forhold var hoist uordentlig. 
Hjcmmcflid künde der naturligviis ikke vcrre Tanke 
om, og Forsommelscrne lobe oste op til en Fjerde- 
deel af Skolctiden. Naar Han msdte i Skolen, var 
Han ureenlig i sit Udre, og künde kun med stör 
Vanflelighed fore Pen og Griffel med de saarede 
og overansircrngte Hcrndcr. Til den Aandsflovhed 
og Raahed, som, ifolge Ovenstaacnde, allerede tid- 
ligere maatte udvikle sig hos Ham, kom endnu dctte, 
at Han af Naturen var maadelig begavet, uden In 
teresse for Roes eller Opmuntring, temmclig lige- 
gyldig vcd Jrettescrltelser og Straffe, samt mut og

Daiiflc Zor îytere. 0
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tvccr i sit hele Versen. Derimod var Han dristig 
og uforfcerdet ved de Vovestykker, Drengebom ikke 
sjeldent finde paa, og saaledes ogsaa Mester under 
de gymnastiske Ovelser. Han var og forblev et as 
de saakaldte Skumpelskud i Skolen, hvor Han netop 
leerte faameget, som behovedes for at kunne blive 
confirmeret, hvilket stete den 14de April 1844. 
Desuagtet erindrer jeg ikke, at Han i sin Skoletid 
degik nogen egentlig umoralfl Handling. Stedfa- 
deren dode den 29de Juli 1844, og den 9dc Juni 
1848 gifiede Moderen sig 3die Gang med Skor- 
steensfeier Niels Christian Ssrensen, der ikke 
kan have havt nogen synderlig Jndflhdelse paa den 
allerede 18 Aar gamle Stedson, som desuden var 
kommen eller snart derefter kom ud af Huset."

Bed Kjobenhavns Criminal- og Politirets under 
27de Mai 1854 afsagte Dom i den mod Arrestan» 
ten for Mord. Mordbrand og Tyveri anlagte J u -  
stitssag —  der ifslge Justitsministeriets Skrivelse 
af 18de April s. A. blev at paakjende ved denne 
Ret, uanseet at den Forbrydelse, som foranledigede 
Hans Paagribelse og den forste Forfslgning imod 
Ham, var begaaet i Kjoge Kjobstad —  blev Han, 
i Henhold til Forordningen Ille April 1840, §. 34, 
4de Membrum, dsmt efter L. 6—9— 12, cfr. For
ordningen 24de September 1824 §. 1. til at have 
fit Liv forbrudt og at lcegges paa Steile og Hjul.

Bed Hoiesteretsdom af Iste August 1854 blev 
Krim inal- og Politieretsdommen stadfcrstet.
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Peter Hansen Nissen,
(almindelig kalbet Capital» Rsrceg) 

Giftblander og Mörder af Gjerrighed.

Peter Hansen Nissen blev fodt 1775 i Byen 
Borenkop paa Langeland. Hans Fader var S k ip 
per og derfor foer Han tidligt til Soe s  og kom 
i Aaret 1804 hjem med en porlugisisk Ostindiefarer 
som Overstyrmand og crgtcde endnu samme Aar en 
Datier af Spisemester Steenholdt.

- Han havde ikke vccret gist et halvt Aar forend 
Hans Svigermoder pludfelig dode og det under 
Omstcrndigheder, som tydelig tilkjendegav, at hun 

maatte have faaet Gist.
Stadsphysikus foretogstrax enObductionsforretning, 

og der asholdtes et Forhor, i hvilket Nissen, paa 
hvem Mistanken var falden, tilstod overeensstemmende 
med de ashorte Vidner, at Han havde forgivet sin 
Svigermoder og ligeledes havde havt i S inhe at 
sorgive sin Svigersader.

So m  Bevcrggrund til sin M isgjem ing foregav 
Deliqventen. at der mellem Ham og Hans Sv ige r
moder havde beständig herflet Uenighed, og at Han

s*
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var blevcn opirret dertil mod sin Svigerfadcr, 
fordi denne stedse bcbrcide Hans Hustru. at hun spiste 
sormeget. Det blev imidlertid bcviist at dctte Ud- 
sagn var usandt og at Forcrldrene tverlimod ikke 
alcne viste dm storste Omhcd mod Nisscns Hustru, 
som var dcres cneste Barn, men stedse gav hcnde det 
Notwendige, ja cndog det Oversiodige. Det var der- 
derimod at autage, at Han ved at drcrbe sine Svigcr- 
sorcrldre tankte at komme i Bcsiddclse as deres ikke 
ubctydelige Formue, hvornl Hans Kone var den 
encste Arving.

For at ivarksatte sit Forehavende havde Han 
om A,tcncn den I3de Februar.anmodct Stecnholdts 
Sosterdatter, Maren Lund, om at kjobe nogle Wg 
til Rorag, hvis Tiltavning Han for det Mcste sclv 
besorgcde, og hvoraf Han, da de vare farbige, oste 
en Portion op for sig selv i en hvid Spotkumme, 
hvilkcn Han destemte for sin Svigermoder, og hvorr 
Han derfor äset Papir, som Han havde hos sig, ud- 
rystcde nvgct Rottekrudt (Arsenik), hvilket Han bavde 
vidst at forstaffe sig.ved en Attest fra en Candidatus 
Chirugicr, sor hvcm Han havde soregivct, at Han 
vitde bruge Rottekrudtct til at forgive Rotter paa 
et Skid Han cicde. Mordet var lange overlagt, thi 
jorindcn Han fik Rottckrudtet, havde Han folgt den 
Skibepart Han eicde, og det var altsaa blot et Paa- 
flud sor at crholde Giften, naar Han foregav at Han 
vilde bruge den til at forgive Rotter mcd.

Virkningcn af den nydte Rorcrg var, at Svigcr- 
modcren dode Astcncn cfter den 14de Februar, cftcrat
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af den nydte Gift.

Allerede tidligere havde Nissen sogt at drccbe sin 
Svigerfader. I  Begyndelsen af December 1804 
havde nemlig Deliqunten sogt at forgive sin S v ige r
fader ved at give Ham et Digestivpulver, hvori der 
har varet Arsenik, som Han netop tre Dage ifor- 
veicn havde erholdt fra Apothekct. Birkningen af 
den nydte G ift var ikke strax trabende, Han folte 
blot en heftig Trykning for Brystet. havde Opkastelser 
i 3 Daze og fik derpaa Lamhed i Arme og Been. 
Nissen vedblcv rigtignok at bencegte, at Han havde 
indgivet Ham Rottekrudt i Pulveret, men dette har 
Han dog gjort uden al Tvivl, thi da Svigcrfadcren 
nedsank det ovennavnte Pulver, folte Han en stcerk 
Sammensnerpning i Munden, der formet med den 
omtalte Opkastelse og den paakomne Lamhed, samt 
den scnere, kort efter Könens Dod, paafolgende Dod, 
noksom beviste, at Han havde erholdt Gift.

Da Nissen bemcrrkede, at den Gift Han havde 
indgivet sin Svigerfader ikke drcebte, tankte han paa 
nyc Midler, og foreflog dcnne, at drikke en halv 
Pcrgl Gammelviin med Ham, hvori Svigerfaderen 
samtykkede. Derpaa havde Nissen taget et Glas 
frem, som stod bag noglc Flasker, og hvori Han 
isorveun havde kommet en Dosis Skedevand, i 
hvilket Han nu fljankede Vinen. Svigerfaderen, der 
ikke havde synderlig Lyst til at drikke, havde sorst 
smagt paa den. men fik neppe saa meget i M un
den, at det künde naae Svcrlget, forend Han mar-

133
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kede at det sammensnoerxcde Munden og fvraarsagede 
Ham Smerte. Han spyttede det derfor ud, satte 
Glasset fra sig og sagde til s,n Svigerssn: „Hvad 
er det, Du blander sammen til mig."

Nissen dar kun 30 Aar gammel, og fegte, be- 
synderligt nok, at drage sin Hustru med i Ulhkken, 
ved at anklage hende som Medflyldig i Hans For- 
brydelser; men der sremkom ikke noget Skin af 
Formodning om Deeltagelse i Hans Brode.

Ved Hoiesteretsdom af 28de Mai 1805, som 
stadfoestede den af den kongelige Landsover- samt 
Hof- og Stadsret tidligerc afsagte Dom, blev De- 
liqvinten for begaaet Mord paa sin Svigermoder, 
Anna Sophie, Spisemester Soren Thomsen.Steen- 
holdts Hustm, og for tilsigtet Mord paa Hans Sviger- 
fader, tilfundet at miste sin Hals, og Hans Hoved 
at sattes pqa en Stage, m. m.

Ester at denne Sag var fvrelagt Köngen, Fre
den? den Sjette, rcsolverede Han at det flulde have 
sit Forblivende med den Deliqventen overgaaede 
Heisteretsdom.

Nissen horte sin Dom sorkyndes Ham i Fcrng- 
slet med megen Koldblodighed. At Hans Hoved 
flulde sattes paa Stage, syntcs dog atgjorenoget Jnd- 
trykpaaham. Professor Brorson.fik Ordre at forbrrede 
Forbryderen til Doden og den 18de Juni 1805 
blev Han henrettet paa Osterfcrlled, Klvkken 8'/r om
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Morgmen. Han var kloedt i en simpel Frakke, 
gik meget langsomt, og maatte nogle Gange standse 
nnderveis; men da Han kom op paa Skafottet. var 
Han usorsagt og klcrdte sig seid af. Exekutionen 
blev udfsrt med den storste Orden og Hmtighed.
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Ragvald Johan Hertzlein,
M örde r af Skinsyge.

Ragvald Johan Herklein var fodt i Svcrrig. 
Han m stede sin Fader i sit Ode Aar og bestemtes 
af sin Moder til at studere, men da Han var bleven 
consirmeret, kom Han i sit 15de Aar til en Urte- 
krcrmmer i Stockholm, som Han dog forlod sor at 
give sig i Guldsmedlcrre. Han opnaaede en stör 
Duelighed i sit Füg,-og giftede sig i sit 25de Aar 
med Marie Magdelena Burmeister, og levede i 10 
Aar som Svend i Stockholm. Han levede ikke lyk- 
kcligt i sin Wgtestand, da Hans K'one var meget 
flinsyg. I  syv Aar de levede sammen, havde 
de 3 Born sammen, men nu künde Hertzlein ikke ud- 
holde det längere, fordi hun idelig plagede Ham. og 
Han forlod hende og hendes Born, som Han sagde, 
med hendes Samtykke. Til Skilsmisse var der efter 
de svenfle Love ingen Grund, og hun paatog sig 
uden videre at beholde Bsrnene.

I  Aaret 1787 kom Han her til Kjobenhavn, 
ubekjendt og sättig, dog forflaffede Hans störe Due
lighed (Han ansaaes senere for Hovedstadens forste
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Guldsmed), Ham snart Arbeide og Fortjeneste, Skade 
var det derimod at Han var meget hengiven til 
Brcrndeviinsdrik.' I  Begyndelsen af Aaret 1801 
blev Han Borger og Guldsmedmester her i Staden. 
Kort sorend denne Tid havde Han leert at kjende en 
Urtekrccmmerdatter, ved Navn Vitha Davide Bjer- 
ring, hvis Fader var dod.

Han foreflog hende, at tage til Ham og fsre 
Hans Huusholdning; maaflee hun fiden, naarhun 
leerte Ham noiere at kjende, vilde beslutte sig til at cegte 
Ham: dog dulgte Han ikke for hende, at Han havde 
en Kone og tre Born, der levede i Stockholm.

Kort eftcrat Vitha var kommen til Ham, fik Han 
Prev fra sin Kone, som forespurgte, om hun flulde 
reise over til Ham, men hendes Brev blev aldrig be- 
svaret.

Med Vitha levede Han i den noieste Forbindelse 
og Frugterm af samme vare lre Vom, som dog alle 
dode i den spcrde Aldcr. Saaledes sorlob tre Aar, 
Han elikede Vitha hoit, og hun besvarede Hans 
Kjerrlighed nied Foielighed, Overberrelse ogTroflab. 
Deres Enighed blev sjeldcnt forstyrret, uden ved 
ubetydelig Ordstrid, opstaaet enten over Hans Hang 
til Sviir ell r over de Vanskeligheder, der hindrede 
deres crgteskabelige Forbindelse, da Han ikke havde 
sogt at blivc skilt fra sin Kone i Sverrig. Ester 
en saadan Ordstrid gik Han engang ud med en 
Svend, der detigang varhosham, men senere bortreiste. 
Til denne yttrede Hcrßlein, at det forckom Ham at 
Vitha viste sig foieligere mod Andre end hun burde.

»Ja, var jcg ikke Tin Vcn," svarede Svenden
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ubesindig, „künde jeg let forfore Vilha til Utroskab 
mod Dig."

Disse Ord, der efter Vithas ovrige Forhold, 
synes ugrundede, antcendte den forste Gnist af Skin- 
syge, der siden blev Aarsag til Begges Ulykke. Fra 
den Tid af maatte hun beständig höre Bebreidilser 
ved enhver ubetydelig Uenighed, dog elskede Han 
hende bestandigt, og scrdvanlig bad Han hende, naar 
Han var «dm, om Forladelse for de Kromkelser, Han 
tilfoiede hende, naar Han var berufet.

Han befluttede ofte at forbedre sin Vandel, men 
siet Selskab bragte Ham til at opgive sine fattede 
gode Forscrtter. Vitha gjorde Ham ingen Bebrei- 
delser. Naar Han gik ud, sagde hun blot venlig til 
bam: „Drik ikke for megct!" Men saa msdte Han 
fine Svirebrsdre eller Hans Dei forte Ham sorbi 
Steder, der opsiuge saa Manges huuslige Ro og 
Lykke, og den Svage vaklede og fulgte Forforelsens 
Stemme.

Han havde Adgang til aglv«rdige Familier, thi 
Han var en herlig Selskatsbroder, der, naar Han fik 
sin Violin stemt og begyndte at synge, is«r de b>l- 
manfle Vifer, opvakte en almindelig Gl«de; men 
deres Omgang var Ham for tvungen. Han unddrog 
sig derfor gode og velmeente Menneflers^Kreds for 
blandt Letsindige at ile sin Ulhkke imode.

Hans Hjerte var fyldt af Kummer, men Han be
treibe ingen de Ovaler, hvormed Skinsygen fyldte 
Hans Hjerte; til Ingen talede Han om sin Sam- 
vittigheds Bebreidelser, naar Han tarnkte paa sin for- 
ladte Kone og Born. Saaledes blev Han efter-
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haanden tungsindig og syldt af cengstelig Uro; 
flemme Dromme forflyrrede Hans Sovn, saaat Han 
lidt stob op om Natten og gik omkring i sine 
Dcrrelser. Ofte grcrd Han. Bitha pleiede da ven- 
ligt at astsrre Hans Taarer og svorge: „hvorsor 
grcrder D u? Kan jeg hjcelpe D ig?" men hendrs 
venlige Ord beroligede Ham ikke; hidsige Dritte 
maatte forjage Hans Kummer. Frygt for Ncrrings- 
sorger opstod ogsaa hos Ham, da to duelige Svende 
havde forladt Ham, og Han ikke künde stole paa dem 
Han havde tilbage, og selv sjelden gjorde Brug af 
sin egen Duelighed. Dertil kom endnu at Hans 
Legeme var svcekket ved Hans uordentlige Levnet, der 
tillige havde flovct Hans Sjcel, og at Han so-gte at 
fordrive Folelserne og Smcrterne ved at drille 
Brcendeviin.

Den 24de Novemder 1804 hrod frem og Hertz
lein vaagnede i Smerter, der kun lidet lindredes 
ved den soedvanlig Morgenopkastelse. Han gik ind 
i sit Vcerksted, og heklagede sig for sine Svende, 
at Han ikke befandt sig vel; men var forresten rolig 
og ordentlig i sin Adfcerd. Längere op ad For- 
middagen nod Han en Deel Brcrndeviin. begyndte 
at biive fortrcrdelig og urimelig, og bankede sin 
Locredreng uden gyldig Aariag.

Om Middagen ved Bordet var Han berufet, det 
viste tydeligt Hans vilde, uordentlige Sang, Hans 
hele Adfcerd, og endelig Hans Bebreidelser til Vi- 
tha, at hun ikke var ordentlig mcd Hans Toi, men 
bragte det ud af Huset; Vitha sogte uden nogen 
Bittcrhed at berove Ham denne Mistanke.
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Ved Middagsbordet spiste Han kun lidet; men 
drak et Glas Brcendeviin. Klokken var 1 da Maal- 
tidetvar endt. Nutalte Han noget med en af sine Be- 
kjendtere, der bessgte Ham, lod sig barbere, og lagde 
sig til at sove med det Onske til Vitha, at hun 
vilde lcrgge sig hos Ham og ikke staae op for Han 
vaagnede. Klokken 3 kom Pigen og bankede paa 
Deren, der som scedvanligt var lukket i Lass. V itha 
aadnede den og hjalp at reengjore Stuen. Da Han 
efter 2 Timers Sovn stod op. bebreidede Han Vitha 
med grove Ord. at hun tvertimod Hans Onste var 
staaet op og gaaet ud af Stuen. Han formodedc 
dette, fordi Han fandt at hendes Hcender vare kolde. 
Hun fegte med Blidhed at stille Ham tilfreds. og for- 
sikkrcde Ham, at hun havde ikke vcrrct nde a f Stuen, 
hvilket Pigen ozsaa bevidnede.

Eiden efter var Han alene i Stuen med Vitha. 
En af Hans Svende var 2 Gange inde hos Ham, og 
vilde have forlangt nogle Pengc af Ham. men lod 
det voere, da Han horte, at Hertzlein klagede over, 
at Han i de sidste Dage havde udgivet 12 Rdl.. 
og de sidste Skillinger Han eiedc til en Pcrgel 
Brcendeviin?)

Vitha fad imidlertid med Haandcn under Kindcn ved 
Kakkelovnen, Hertzlein gik hen og kyssede hende og 
spurgte om hun var sevnig. Klokken henimod 7 
fad Han ved Bordet og spiste og tomte sin Brcrnde- *)

*) Hertzleins Omstccndigheder vare ellers gode. Hans 
Bo, som den 1!te M arts  180o blev bortsolgt ved Auktion 

var vurderet sor 800 Rdl. Gjeld havde Han ikke.
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viinsflaske. Svenden, der var ncrrvcrrende, horte Ham 
ikke stjcnde; derimod heldede Han sig op til Ditha, 
og sang med en alvorlig Mine nogle Ord, som syn- 
tcs at have Hcnthdning til hende. Hun svarete 
Ham herpaa: „Skal der aldrig blive Ende paa Din 
Stoien? For Du lader vcrre at dritte, faaer vi 
iugen No i Huset."

Han svarede Intet herpaa,'men vedblev at syn̂ e.
Da Svenden var gaact, bragte Pigen efter Hertz

leins Befaling Lys; og nu begyndte Han paa ny at 
skjende paa Vitha, formvdentlig gjorde Han hende 
Bcbrcidclser. Älokkcn vmtrcnt 7 gik Han med et 
tcrndt Lys ind i Pulterkammerct,*) og da Han kom til- 
bage, gik Han ind i Vcrrkstcdet og spurgte en af 
Svendene i en barsk Tone:

„Hvorlcdcs syncs Du jeg scer ud?"
Svenden svarede: „Som De pleier."
Hertzlcin taug, men flar Tcrnder.
Han bad NU Svenden om en Priis Tobak, gik 

atter ind i Stuen, bod Pigen gaae ud og lukkcde 
Deren i Laas..

Dcrpaa hsrte de i Daukjtedet arbeidende Svende 
at Han sagde:

.Du har fortrcrdigct mig nok; Du ffal ikke 
gjore Andre ulykkelig!"

De horte derpaa at det i Verreiset staaende Ge- *)

*) Hersra hentede Han rimeligviis etParskarpe Patroner. 

M a n  formodede at Han havde bisse liggendeS fra Aaret 1801, 

da man dengang under Krigen uddeelte saadanne til det bor- 
gerlige M ilita ir i Äjvbenhavn.

Sver.be
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vcrr trukket frem paa Gulvet, og nogle Oieklik efter 
horte de en öyd, som naar man antcrnder lost Krudt.

„Dengang bevarede Gud Dig," horte de nu 
Hertzlein sige, „men giv mig en Knappenaal!"

„Der har Du een/ horte de hende sige meget 
roligt.

„Ret, nu skyder jegDig!" raaktc nu Hertzlein i 
cn*forbittret Tone.

„Nei, det gjor Du vist ikke/ svarede hun.
Han havdc for for Spog afbrcrndt Krudt paa 

Panden af Gevceret.
Paa ny gjentog Hertzlein sin Trudsel og det med 

en Eed, trykkede los, og Vitha sank jamrende ned 
paa Kanapeen.

Han kastede sig ned for hende og spurgte: „doer 
Du, Vitha?"

Hun lagde sin Haand paa Hans Arm og var dod. 
Hendes Haand og Arm hvilede paa Kanapeen, det 
ovrige Legeme paa Gulvet.

Strax efter horte man endnu et Skud, og der- 
paa klev det stille, saa man sormodede, at Han og- 
faa havde fludt sig; thi Han havde engang sagt: at 
Han forst flulde fee hende doe og derpaa selv folge 
hende i Doden.

Han fortaltc selv, at da Han mcrrkede, at hun 
var dod, fattede Han i sin Fortvivlelse den Beflutning. 
at drcebe sig selv. Han ladcde derfor Gevceret, tog 
en Snor af sit Nyrnbergeruhr, bandt den til 
Stillcpinden og stillede Gevcrrpiben mod sit Hjcrte; 
men Snoren var Kunden saaledes, at Han trat 
Stillepinden frem og ikke tildage. Han tog nu Ge-
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vcrret i Haanden, rorte ved Pinden, og Skuddet 
gik i Lostet. Der blev nu Allarm i Huset, og Dorr
ten anmeldte Sagen for Politiet.

Omtrent Klotten 9 kom Lcrgen, som man havde 
ladet hente, og Han fandt Viiha og Hertzlein sid- 
dende paa Gulvct. De heldede sig op til Kanapeen og 
dcres Ansigter vare vendte imod Hinanden. Loegen 
tog fat paa Manden og rystede Ham, og nu vaag- 
nede denne op som af en Drom. Men Vitha var 
livlos og hendes Lemmer iiskolde.

Den hele skrcekkclige Daad forekom nu Hertzlein 
som en Drom, Han künde aldelcs ikke erindre sig 
Noget bestemt: men fandt det dog rimeligt, ja 
tvivlede siet ikke om, at det var gaaet saaledes til 
som Didnerne udsagde.

„Morgenen efter," sagde Han siden efter til Proe
sten. „vaagnede jeg i Politi-Arresten og famlcde til 
alle Sider, uden at jeg künde befinde mig, hvor jeg 
var. Endelig gryede Dagen, og nu künde jeg, fljondt 
dunkelt, erindre mig hvad der var skeet."

„Hertzlein! er det D ig!" horte Han en bekjendt 
Stemme sige, og Han gjenkjendte en af sine forrige 
Selflabsbrodre. Nu fik Han snart sorgelig Dished 
om, hvad Han havde begaaet.

Proesten Brorson ved Stokhuset og Stadens 
Arresthuus, blev beordret til at berede den Ulykkc- 
lige lil Doden. Han bar en stör Omhed for sin 
endnu i Sverrig levende 80 Aars gamle Moder og 
udtalte aldrig hendes Navn uden med Taarer.
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„Jeg var," sagde Han til Prcrsten, „hendesstjon- 
neste Haad og Glcrde, og nu," her qvalte Graad 
Hans Stemme. „Naar hun faaer min Skjcrbne at 
höre —  frygtcr jeg sor at Han tager sin Dod dcrover."

Brorson spurgte Ham om hvorfsr Han ikke be- 
svarede sin Kones Brev, hvori hun forcspurgte: „om 
hun ikke skulde komme til Ham."

„Hvad skulde jeg vel svare? mit Hjerte Hang 
ved Vitha!" svarede Han.

„Men Deres Born," sagde dcrpaa Prcrsten.
„Jeg har spurgt til dem og fik at vide at de 

hcldtes i Skole og dct gik dem vel. —  Engang 
forlangke jeg," tilsoiede Han, .at min Kone skulde 
sende mig mine Sonncr, sor at jeg künde leere dem 
cn Profession, men hun svarede, at naar hun havde 
erncrret dem faalcrnge, künde hun ogsaa erncere dem 
lcrngere."

Han blev domt ul at halshugges og der ben- 
gik een Maaned inden Dommen bekrcrftedes af Kön
gen. Nogle Venner havde faaet Ham til at indgive 
en Ansogning om Benaadigelse, og Han spurgte hvcr 
Dag Prcrsten med et tillidssuldt Smiil om Han 
intet Svar havde faaet, og da dcnne fik Besaling 
at sige Ham, at det blev ved Dommcn, dlev Han 
ganske sortvivlet og fcrldcde Taarer. Han havde 
tidligere med stille Bcmod talt om sin Dod; men 
uu da Haad om Livet igjcn var opvakt, bcrvede Han 
sor den.

Han modtog Efterreiningcn om den til Hcnrct- 
telsen besternte Dag med Rolighcd. Han var mcgct 
tilfreds med. at Han skulde kjore, sor, som Han sagde
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ikke saaloenge at vcere til Spetakkel, ligcledes glcrdede 
det Ham, at Han flulde begraves i Christenjord. ikke 
for Hans egen, men for Hans Families Skyld. Han 
gav Brcrsten to Breve, et til Hans Moder og et til 
Hans Kone. I  Brevet til sin Moder bad Han at 
hun vilde tilgive Ham den Sorg, Han havde for- 
aarsaget hende, og i d t til Hans Kone, bad Han 
hende ogsaa om Tilgivclie, paalagde hende at for- 
mane deres Born til Gudssrygt og gode Handlingcr, 
og lade dem erindrc deres ulykkelige Fader og strcrbe 
efler at blive bedre og lykkcligere cnd Han.

Hans Henrettelse stete med den storste Orden, 
Rolighed og Hurtighed.
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Ole Pedersen Kollerod.

Ole Pedersen Kollerod var fodt i Landsbyen 
Kollerod, hvorefter Han har sit Navn, i Aaret 1803. 
Hans Fader var Peder Olsen, Skraeder og Musikus, 
og Hans Moder Lisbeth Andersdatter. Han blev 
dobt i Lyngbykirke og var hjemme hos sine For- 
crldre indtil sit 12te Aar. i hvilken Tid Hans Fader 
holdt Ham til Skroederprosessionen. Han kom nu. 
efter sin egenhcrndig flrevne Levnetshistorie, til en Gaard- 
mand, der havde en Son, ved Navn David, som 
bestyrede Gaarden for sin Fader og tillige var Sogne- 
soged. Ester Hans egen Beflnvelse blev Han be
gegnet meget siet as denne David, der pryglede Ham 
oste sor Intet eller sor rene Bagateller, saa at Blo- 
det randt as Ham, ja oste saaledes, at Han mistede 
Besindelje. For at hcrvne sig paa sin Tyran, som 
Han selv siger, beholdt Han de Penge, Han flulde 
kjobe Brcrndeviin sor til Ham, lod delte flrive 
paa Regning, og beghndte saaledes paa denne 
Maade at betroede Lastens Bane.

Ester at have voeret i3 Aar, fra 1814 til 1817.
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vaa dette Sted, hvor Han. efter sin egen Beskrivelse 
beständig blev mishandlet, kom Han til at tjcne hos 
Proesten Saüing i Hjorlund, as hvem Han blev con- 
sirmeret, vg da dcnnc eiter omlrent Aars Tid 
byttede Kald med en anden Praest. Jensen, blev Han 
hos denne indtil 1820. Han fortoeller NU i sin egen- 
hoendige Levnetsbeflrivelse, at Han havde en Kjcer- 
lighedsforstaaelse med Proestens Datier og Udsigt. 
til at blive forlovet med hende, da Han gjvrde Be- 
kjendtflab med Dattcren af en Huusmand, som 
tjente tilligemed Ham hos Prcesten. Pigen var 15 
Aar og efter Hans Skildring meget smuk. saa Han 
fattede en stör Äjoerlighed til hende. hvilken hun 
gjengjceldte. og da hun var faltig, havde Han Heller 
ingcn Medbeilere.

Men nu vilde Hans Foroeldre have at Han skulde 
loere Mollerprofessionen, og Faderen opsagde derfor 
Hans Tjeneste hos Pcoesten. Der blev en stör Sorg 
hos det forelflede Par, da Talen var om at stilles 
ad. Pigen sraraadede Ham der og yttrede, at det 
vilde blive Hans Ulykke. og Han tog derfor ogsaa 
paa en kort Tid Tjeneste hos en Bonde, for hvem 
hau kjorte Tor» til Byen. Ved denne Leilighed fik 
Han Mollersvenden at see, og fik nu saadan Lyst til 
at loere Molleriet, at hckn tog til Kjsdenhavn for at 
loere Mollerprofessionen.

I  de tre Aar Han tjente i Prarstegaarden, hvor 
Han fik en aarlig Lon af 24 Ndl., havde Han sam- 
menjparet 60 Rdl., som havde deponeret hos sine 
Forcrldre, for at have disje Penge til at kloede sig
for, naar Han efier sin Consirmalion indtraadte i

io*
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Lcrreforbnnd. Da Han nu forlangte bisse Penge af 
sine Foroeldre, erkloerede bisse at have sorbrugt 
dem. og. istedetsor at erstatte Ham dem, afviste de 
Ham med Haardhed og Haan.

Han maatte derfor nu. blottet for Alt, indtroede 
i Mollerlcrre hos Madam Smith paa Gothersmollen i 
Kjsbenhavn, ogvarhos hendei 2̂ /r Aar. Forat kunne 
.forsynesigmed detNodvcndigc, blev Han nodsaget til at 
at gjore sig ulovlige Fordele paa Mollen. En Mar- 
schandiser, en indfodt Svenfler, der boede i Gothers- 
gaden, opfvrdrede Ole Kollerod til at bringe Ham. 
hvad Han künde tilvende sig paa Mollen. Ole 
Kollerod blev cndnu mere bevaeget til at stjcrle, da 
Han nu vidste, hvor Han künde asscrtte Tyvekosterne, 
og da Marsckandisen ovenikjobet yttrede til Ham. at 
Han havde bestemt sin Datier for Ham, jaa var Han 
endnu ivrigere efter at bringe sin tilkommende Svi- 
gerfader Alt, hvad Han künde praktisere til sig. Men 
efter 4 Maancders Forlsb dode'Marschandiseren og 
Ole Kollerods Forhold med Datieren blev hcrvet. 
Ester at have tjent i 3 Aar paa Gothersmollen. fik 
Han, da Han forlod denne Tjeneste, Attest paa at 
have udlcrrt.

Derpaa tjente Han som Mollersvcnd hos Möller 
Ole Schansty paa Nybromolle paa Vesterbro een 
Maaned. Da Han savnede passende Klerder, hen- 
vendtc Han sig paany til sine Foroeldre om de 6u 
Rigsdaler, Han havde deponeret hos dem. men fik et 
afvisende. haanligt Svar. Da begik Han, for at 
saae de Fornodenheder Han savnede, et Tyveri i 
Hjorlund Proestegaard, som opdagedes, og hvorfor
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Han blev straffet med Band og Brod. Dette Feil- 
trin, begaaet formedelst Forcrldrenes Uredelighed 
imod Ham, bragte Ham til at betrcrde den Bei, ad 
hvilken Han styrtede i den dybeste Fordoervelse, thi 
under denne Sag gjvrde Han i Kjobenhavns Politi- 
arrest Bekjendtflab med andre Forbrydere, hvorved 
Han uddannedes til den störe Forbryder, Han 
siden blev.

Hans Familie flog Haanden af Ham og Hans 
egen Moder vilde ikke engang Hufe Ham. saa at Han 
ved et Bcsog maatte sove om Natten i den saakaldte 
Prindsens Have. Bed et tidligere Bessg havde hun 
endog pryglet Ham med en Knortekjcrp, hvilket Han 
formodede hun havde gjort, sor at forlede Ham til
1 Bidners Paahor at forgribr sig paa hende, hvilket 
Han, fljondt Han var drukken. dog asholdt sig fra.

Han kvm nu til Möller Jacobsen i Luudforlund 
ved Slagelse, men var her kun een Maaned. Der- 
fra blev Han arresteret i Kjobenhavn og straffet med
2 Aars Forbedringshuusarbeide for Tyveri (fra den 
3Ite Mai 1824 til 1826).

Ester at have udstaact sin Straf tog Ole Kolle- 
rod igj n til Ole Schanfly i to Maaneder og til cn 
Bonde, Anders Hansen paa Birum Mark, ligeledes 
i to Maaneder. Derefter tjentc Han nogle Maane
der i Hyllestedsmolle! begav sig derfra til sin Fader, 
som dcngang boede i Neiede i Alssonderups Sogn 
paa Frederiksborg Amt.

Ester et halvt Aars Ophold der, reiste Han til 
Kjobenhavn, hvor Han i Aaret 1827 blev arresteret 
og domt for Besiddelse af uhjemlet Gods til eet
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Aars Forbedringshuusa« beide. Han havde nemliq 
Nytaarsdag 1827 iruffet paa en Skomager ved 
Navn Lars Larsen, med hvem Ham havde gjort Be- 
kjendtffab i Forbedringshuset, da bau sorste Gang 
var inddsmt der. Lars fandt paa, at Kollersd skulde 
udgive sig for ctt rig Skroeder, som Han vilde om- 
tale for en Gaardmand Paa Annisse Mark, der 
havde to Dsttre, den cne pukkelrygget, den anden 
velskabt, hviike Han gjerne vilde Hove gifte, og vilde 
Lars Larsen gjore Gaardmanden opmcrrksom paa, 
at Kollcrod künde vcere en Mand for denne Sidste. 
Gaardmanden friede ogsaa for Datteren til Kollersd 
og Forbindelsen var saagodt som afgjort, da Hans 
Svoger, der kjendte Kollersd, underrettedes om tet 
forestaaende Giftermaal, og nu fik Fvroeldrene da at 
vide, at dcres tilkommende Svigerssn havde vceret 
2 Aar i Forbedringshuset.

Faderen vilde nu ikke give Ham den velskabte, 
men nok den pukkelryggede Datier, men denne vilde 
Ole Kollersd ikke have, hvorfor der ikke blev Noget 
af delte Giftermaal. Men Kollersd var nu bleven 
fortrvlig med Lars Larsen, og da denne foreflog Ham, 
om de ikke tilsammen flulde bestjoele den omtalte 
Gaardmand, „der nu ikke blev Hans Sviger-  

sadcr," indgik Han strax derpaa. De gik til Gaar
den om Natten, brsd Hut paa en Leervcrg ved 
Spisekammeret og bortstjal en Deel Brsd og andre 
Spisevarer, hvilket Lars Larsen dog beholdt altsam- 
mcn. De begik endvidere nogle Smaatyverier, men 
for disse Tyverier, som Han fsrst tilstod jenere, da 
Han var tiltalt for Mordet paa Papirskudsten Lars
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Pedersen, var det ikke Han var bleven tiltalt og 
straffet, men fordi Han sandtes i Besiddelse af nogle 
Niels Johnsen srastjaalne Hestebcrkkener.

Ester at have udstaaet sin Straf, tog Han iajen 
til Ole Schansty, hvor Han 2 Maaneder ester blev 
arresteret for Tyveri og underkastet Forhor ved Jn- 
quisitionscommissionen, der frifandt Ham.

Han tog nu atter Tjeneste hos Ole Schanfky, 
hvor Han forblev indtil Mai 1829. Det syntes 
besynderligt at ovenncrvnte Möller paa Vesterbro 
altid tog Ham i sin Tjeneste, naar Han var uden 
Condition, men Gründen hertil flulde vcrre, cfter 
Kollerods Sigende, at Han forstod at foie fig baade 
ester Mand og Kone, der begge vare vanflelige 
Folk; samt at Han tillige forrettede sit Arbeibe, 
faavel paa Mollen, som i Marken, saa godt som 
Nogen.

Fra Mölleren tog Han Tjeneste paa Amager bos 
Arenderg. Herfra blev Han atter arresteret for Gadc- 
optsier paa Amagerbro, tiltalt fbr Bedrageri og ind- 
domt ect Aar i Forbedrinzshuset.

Da Han blev iosladt herfra den 30te December 
1839, kom Han strax paa Amtssygehuset paa Frede- 
riksborg, bvor Han laa i 3 Maaneder. Derpaa fik 
Han Tjeneste hcs Niels Jensen i Hjorlund i 4 Maa
neder og hos Lose i Fortunen en Sommer.

Han erholdt derefter Arbeide som Msllersvend i 
Skjelfkjor i 2 Maaneder og reiste derfra til Kjo- 
benhavn, hvor Han formodentlig begik et af Ham 
selv senere tilstaaet Tyveri paa Gotbersmollen, der- 
efter til Slangerup, hvor Han blev arresteret og bragt
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til Skselskjor, hvor Han sad arresteret i 5 Maaneder, 
men blev frisunden. Senere tilstod Han at have be- 
gaaet dct Tyveri, hvorfor Han dengang sad arresteret.

Derpaa tog Han Tjeneste paa Amager hos Ja
kob Jensen i Sundbyvester, der kort efter bortjagede 
Ham. Han begav sig nu ud paa Landet, da Han 
onflede Arbeide, kom tilbage til Kjobenhavn, hvor 
Han alter blev arresteret og efter 7 UgcrsForlob losladt.

I  Slutningen af Aaret 1832 befluttede Han 
efier foregaaende Aftale med meeromtalte Lars Larsen 
at bestjeele Jakob Jensen i Sundbyvester paa Ama
ger. Da det ikke var Skik paa Amager at laase 
Portene. kom Kollerod lct ind i Gaarden, og Hun- 
d>ne, der kjendte Ham, gjoede ikke. Han trykkede nu 
Rüden ind med et Lommetorklcede, som Han iforveien 
dyppede i en Tjcrrekande, hvorved Han undgik Ly- 
den af Glassets Klingren, naar det stoges itu, og steg 
ind i Berrelserne, hvor Han bemoegtigede sig en stör 
Mcrngde Kloedningsstykker og andre Säger, hvilke 
Han bar ud til nysncrvnte Lars Larsen og selv kun 
beholdt den mindste Deel deraf.

Samme Aars Julcaften var Lars Larsen Kolle
rod behjerlpelig med at laane en Hest af sin Svoger 
til Ham. Kollerod, der var godt klocdt, red Han til 
Esbonderup, hvor Han modtog en Deel Risengryn 
og andre Urtekramvarer, som Han pakkede i en med- 
bragt Serk, hvilken Han bandt paa Heften. Derpaa 
bestelle Han nogle Pund Lys, gik ud medens Ly- 
sene blevc veiede, kastede sig paa Heften, og rcd dort 
med hvad der var i Scekken, uden at betale del. 
Lars Larsen gav Han Alt. hvad Han bragte hjem.
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Samme Nat gik ve til en Jordbruger, der var saa 
godt som Nabo til den forommeldte Gaardmand 
paa Annisse Mark, udtoge et Vindue, som blot 
holdtes last i Karmen ved nogle udvendig sra ind- 
slaaede Som, stege ind i Spisekammeret, og stjal 2 
Thekjedler, og en Deel Smor. Lars Larsen, der 
havde noget Udstaaende med Manden, flog tillige 
en Deel Fajance, som stod i Spisekammeret, istykker.

Ester Nytaar gik Kollerod til Kjobenhavn med 
begge Kjedlerne, folgte den ene til en Huusmand i 
Bloustrod, og bragte den anden ned i en Kjcelder 
paa Norrebro, hvor Han satte Kjedelen fra sig og 
forlangte Kaffe. Konen, som kjendte Ham, sendte 
hemmeligt Bud efter Politiet, der tog Theekjedlen 
og anholdt Ham. Da Han paastod ikke at have 
bragt Kjedlen til Kjcrlderen, og Ingen künde over- 
bcvise Ham derom, blev Han losladt efter 7 Ugers 
Forlob. Han gik nu tilbage til Lars Larsen, hvem Han 
fortalte hvorledes det var gaael Ham; men Lars paa
stod at Han loi og sagde, at Han havde folgt Kjed- 
lcrne og drukket Pengene op, samt at Han skulde 
skruppe sig assted, hvis Han ikke vilde have nogle 
Prygl. Fra detle Oieblik af gav Han sig ikke mere 
as med Lars Larsen.

Dagen efter at Han var bleven losladt, blev Han 
paany arresteret, sad 10 Uger i Arrest, fik 14 Slag 
Kat i Stokhusir, men bstv desuagtet frifunden og 
losladt.

Strax efter kom Han igjen paa Shgestuen i 
Frederitsborg. hvor Han opholdt sig i 3 Uger, og 
fik derpaa Condition paa Frytenlund hos Fru S.,
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hvor Han var i et halvt Aar, og begik adflillige Tv- 
verier, som Han ferst under Sagen med Papirkudflen 
tilstod. Blandt Andet havde Han fra et Kammer i 
Hovedbygningen, som Han havde Opshn med, stjaalet 
en grov Tjenerkjole og en fort Rasmagergarns 
Damekjole.

Fra denne Tjeneste siyttede Han med Sidse  
Mar ie,  der spiller en ikke lille Rolle i Sagen med 
Papirkudflen, og med hvem Han havde gjort Be- 
kjendtflab paa Frydenlund , hvor hun tjente, til Kar- 
lebo Overdrev, hvor de boede sammen, og derfra til 
Meerlese, hvor de vedbleve at leve sammen, og havde 
Han avlet en Barn med hende, som blev sat i Plcie 
hos Fremmede, med ns hun tog Tjeneste som Amme.

I  September 1834 tog Ole Kollernd til Kje- 
benhavn. Han stk Tjeneste paa Urtckrcemmer G's. 
Lyststed i Frederiksbergby, og blev derfra anesteret 
i Frederiksholms Arrest under ssndre Birk. Han sad 
i 1* 2 Aar soengflet, bred to Gange ud af Foengstet, 
var sidste Gang 8 Uger og 2 Dage paa fri Fod, 
begik i dette Tidsrum i Noerheden af Ovrigheden 
adflillige gryve Tyverier ög Jndbrud, blev igjen paa- 
greben og omfider frifunden ved en Birkethingsdom 
for alle de Ham dengang importerede Forbrydelser, 
hvilke Han flden, tiltalt for Papirkudflens Mord, har 
tilstaaet at have udovet.

Vi ville nu gaae over til dct vigtigste Moment 
i Ole Kollerods Liv.

Mandagmorgen den 12te Juni 1837 meldtes der 
Politimester og Birkedommer i Kjobenhavns Amts 
nordre Birk, Justitsraad Knudsen: at Eieren af
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Nymelle og Orholm, Fabrikeur Nelthropp, havde 
fundet fin Papirkudfl, Lars Petersen, lamme Dags 
Morgen dod i Sengen og svsmmende i fit Blöd 
af et Ham i Halsen under Drei tilfoiet Stik. — 
Hans Gjemmer vare lundne aabne, og Hans nye 
Klcrdningsstykker, der Hang i Hans Vcrrelse, bort- 
stjaalne.

Da Justitsraad Knudsen nu begav sig til Ny
molle, forklarede Nelthropp, at den Myrdede havde 
i mange Aar tjent ved Papirvaerket, stedse vcrret 
tro, erdruelig, ördentlig, og derfor lagt sig en Deel 
til Bedste, hvilktt var almindelig dekjendt i Om- 
egnen. Aftenen for Mordet (Sondagen den Ute 
Juni) havde Lars Pederlen, efter at verre kommen 
tilbage sra Orholms Kro, hvor Han havde vpholdt 
sig en Times Lid, siddet i Samtale med adflillige 
af Lcerkets Folk, udenlor sin Dor til Klokken var 
1 v. og vrrret uscrdvanlig munter og opromt, havde 

fortalt, at Han den nceste Morgen flulde tidligere 
op end scrdvanligt, og modtog af en Kone paa Verr- 
ket Tilbud, at hun vilde verkke Ham til det besternte 
Klokkcstet; hvorpaa Han var gaaet ind i sit Vcrrelse 
og havde, fom Han altid Pleiede, taget Noglen til 
dettes Dor med sig.

Da Konen om Morgenen bankede paa LarS 
Pedersens Vinducr, for at voekke Ham, og intet 
Svar fulgte, nagtet hun vedblev at kalde paa Ham, 
iamledcs der flere af Vcrrkets Folk, af hvilke Een 
bemcrrkede. at Overdynen var kästet over Hoved- 
gjerdet paa Sengen. Nelthrocp, fom blev under- 
rettcc dcrom, indsandt sig strax, lod Doren opbrcrkke
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ved en Tommermand, og gik selv med flere af de 
Tilstedevoerende ind i Vcrrelset. Man sandt den 
Myrdedes Kister og svrige Gjemmer oplukkede, Hans 
Penge ög Kloeder, paa enkelte Stykker noer, bort- 
tagne, og en Mcengde Blöd paa Gulvet, som ned- 
flydt fra Sengen. Ved at käste Dynen tilbage sra 
Hovedgjerdet, fandtes Lars Pedersen liggende paa 
den venstre Eide, i en sovende Stilling, med et Stik 
i Halsen, hvoraf Blvdet dar udstrommet. Flere 
Saar vare ikke bibragte Ham, eiheller fandtes sor- 
resten noget Spor af ovet Bold paa Hans Legeme. 
Armene laae saaledes over Brystet, at dct ikke saae 
ud til, at Han havde voerget sig. Lagnerne vare 
som Alt, hvad der var i Sengen, overblsdt; paa 
ect Sted af dem saaes tydeligt Spor af blodige 
Fingre, som der vare aftorrede. Paa Dorlaasen, 
som var til at lukke af indvendig sra. ved at trcekke 
en Skodde tilbage, Hang, som scrdvanligt, Nsglen. 
I  Haven baz Mordstedet var om Morgenen opdaget 
nogle Spor af Stovler eller Skosaaler, der strax 
bleve af Nelthropp tildcekkede og bevarede.

Nelthropp tilfoiede til denne Beretning, at Gaard- 
hunden havde Aftenen tilforn gjoet stcerkt, og da 
Han gjort opmcrrksom herpaa saae ud af Vinduet, 
bemoerkede Han en af Voerkets Folk, der var Henne 
at dritte af den foran Hovebbygningen vcrrendc 
Kilde, og gik dersor strax igjen i Seng, uden at 
have Hort nogen Allarm senere.

Dommeren underssgte nu ethvert Spor, der 
muligviis künde lede til Opdagelsen af Mordet. De
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omtalte Spor af Stovle- eller Skosaaler bleve maalte 
efter sorskjellige Retninger og Maalene optegnede.

Mistanken faldt sirax paa en sorhenvcrrende 
Voegter paa Nymolle, Ole Hansen as Holte, der var 
ajflediget formcdelst Tyveri. Siden Han forlod Nv- 
moüe havde Han ikke havt nogen säst Tjeneste, men 
holdt sammen med cn andcn i Egncn derygtet Person 
ved Navn Peter Christian Knudsen af Holtemark. 
hvorved Han blev end mere mistcenkt. Denne Knud
sen gav sig af med at flagte Heste, scrlge Been. 
gammelt Jern og Hestehuder, og havde man Mis
tanke, at Han undertiden forflaffede sig disse sidste 
ved at stjcrle og siagte Andres Heste om Natten. 
Ved sin Snildhed og List havde Han vidst at und- 
gaae Politiek, fljondt Han. der ansaaes sor dristig og 
forvoven, srygtede for dek.

Forinden Dommeren var ankommen, havde ogsaa 
allerede Sognesogden med nogle Didner begivet 
sig til P. Christian Knudsens Huus og truffen 
Manden, Konen og Bornene hjemme, samt en fra 
Holtegaard bortlsden Rogter. Ole Pedersen, der i 
nogle Dage havde taget Ophold hos Knudsen. 
Denne forklarede, at han havde vcrret hjemme hele 
Natten; men Konen lod. som om hun i denne Hen- 
seende ikke kunne give sikker Besked; Ole Rsgter 
sagde ssrst. at Han havde om Natten lagt sig til 
Hvile udcnsor Huset. senere. at Han havde ligget i 

Kakkelovnskrogen, og at Han havde om Aftenen 
vceret svirende, hvorfor Han ikke rigtigt künde huste 
det Passerede. En af Knudsens Naboer havde med- 
deelt SognefogLen, at Han havde om Morgenen Hort
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en Allarm ved Knudsens Huus. og Ole Regier og 
Knudsen forklarede, at Larmen hidrorte fra et Slags- 
maal, som der fandt Sied mellem Ole Hansen og 
en anden dem ubekjendt Person, nden at Forjtnoevme 
indlod sig med de Trcrttende.

Ved Hüsets Undersogelse, som Sognefogden med 
Hensyn til de PaagjceldendeS paafaldende mistcen- 
kelige Opsorsel anstillcde. opdagedes en fremmed 
Hat, som Knudsen sagde, Han ikke vidste, hvorsra 
den var komstken. Da Sognesogden forlangte at 
Knudsen skulde folge med Ham, horte Han d>nne 
sige til Konen: .Gjem det!" samt ytlre: „at hun 
skulde Pille Pinde i Krattet*) medens Han var horte." 
Med Henshn til denne Uttring, lod Sognesogden 
Krattet undersoges og fandt der en Sock med 2 
Frakker. Ole Regler gav siden den Fvrklaring, at 
den Anden ai Slagsbredrene, som Han ferst havdc 
erkläret ikke at kjende, var O le Skrcrder, der 
med sin Kjcrreste flere Gange havde vceret hos Knud- 
sens i den henrundne Uge, samt at Han havde scct 
Knudsen, der Aftenen sorud ingen Penge havde, 
ein Morgenen i Besiddelse af en Rigsbankdalerseddel.

Knudsen og Hans Kone negtede, at der havde vceret 
nogen Fremmed hos Ham osvigte Uge. Knudsen 
»g Ole Regier bleve naturligviis strax anholdte, 
og scrrflilte bevogtede paa Holtegaard; hvorimod der 
dlev jat Vagt hos Knudsens og Ole Hansens Ko-

*) Knudsen forklarede siden efter, at Han derved vilde be- 

tyde sin Kone, paa en sor de andre usorstaaelig Maade, at 

have Opsyn med det Toi, som var sorvaret i Ellekrattel.
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ner; af hvilke den Sidstnavnie sorklarcde. at hendes 
M and  ikke havde vcrret hjemme om Natten, og at 
hun ikke vidste hvor Han var.

Nusoretogcs efter DommerensOrdre en ny Under- 
sogelse xaa Knudsens Bopcet og i det Ellekrat. der 
omgav samme. Der udsendkes Folk i alle Retnin- 
ger jor at oplede Ole Hansen, hvem man formodede 
var dortgaaet med de ovrige Koster, for at gjore 
dem i Penge, og andre Forholdsregler toges for at 
bcmagtige sig Hans Person. <'.>>

For den inbsatte Politiret paa Holtegaard ved- 
dlev Ole Nogter sin forste Forklaring. Flere Per- 
soner i Omegnen, der i forfljellige Anledninger havde 
vceret lidligt ude om Morgenen. gave den Forkla
ring, at de havde seel tre Personer paa forskjellige 
Sieder af Peien fra Nhmolle tii Holte, blandt 
hvüke P .  Christian Knudsen og Ole Hansen (der 
almindelig kaldtes Ole Vagter eller Ole Synger) 
vare kjendte.

H os Knudsen havde man sundet flere Koster. 
Dommeren underrett^des derpaa. at Ole Hansen 
k l.  9 om Formiddagen havde voeret i Rojels kro  
og viist sig u n d e r l i g  v i ld  i sik Vasen. kjobt 
Levnetsmidter og var derpaa gaaet ad Sollerod til; 
lrgeledes havde man sundet Kjed under en Bakke ved 
Nymollc, hvilke flere af Varkets Folk destemt kjendte 
ar vare Ole Hansens, hvis Fodspor udmarkebe sig 
fra Andres derved, at den ene Fod dreiede under 
.Gangen meget mere udad end den anden.

Peter Christian Knudsen blev imidlertid frem- 
stillel og vlsiteret, uden ar der hos Ham jandles
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noget Mistcrnkeligt. Han paastod at vcrre uvidende 
om, hvorledes Hatten var kommen i Hans H uu s; 
Scrkken, hvori Frakkerne, som Han ikke kjendte, sand- 

tes, tilstod Han, tilhorte Ham; men Han vidste 
ikke, hvem der havde taget den og gjvrt B rug  af 
den. „Den havde ligget," sagde Han, „paa et Lost, 
hvortil Enhver let künde komme udensra, og der 
maatte man have taget den og kästet Hatten igjen 
op." Frakkerne erkjendtes for at vcrre Lars Peder- 
sen tilhorende. Ester et 11 Timers Forhsr, i hvil- 
ket Knudsen negtede at have deeltagct i den begaaede 
Forbrydelse, udsattes dette.

Under dette Forhor fik Dommeren den Formod- 
ning, at den omtalte Ole Skrcrder var O le  P e -  
dersen K o l l e r s d  eller, som Han ogsaa kaldtes. 
„Ole Tyv," der. for omtrent 14 Dage siden ved 
Dommcrens Foranstaltning, var bleven transporteret 
tilHirschholm, samt at Han var deelagtig i Mordet, hvilket 
dekroejtedes samme Nat ved Knudsens Tilstaaelse, at 
det var O le Kollerod, der om Morgenen havde siaacs 
med Ole Hansen ved Hans Huus, og at Han (Kolle
rod) og Hans Kjcrreste sorst samme Morgen havde 
forladt Hans Bopcrl.

Dommeren overvcrrede i Knudsens Ncervcrrelse 
Obductionsforretningen over Lars Pcdersens Liig 
paa Nymolle. Knudsen viste ved Syne i as det 
blvdige L iig  en stör Uro. dog lagde Han efter Dom - 
merens Opsordring sin Haand paa Liget og sor- 
sikkrede, at Han ikke vidste, hvorledes det var bragt 
i den Tilstand hvori det befandtes.

Ole Kollerods Kjcrreste, Sidse M arie  Christen«-
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datier, som var paagreben i Birkerod, hvor man og- 
saa havde sogt efter Ole Hansen og Ole Kollerod, 
blev nn fremstillet for Retten og visiteret paa sin 
Person. M a n  sandt intet Mistcrnkeligt hos hende; 
hun var alene i Besiddelse af nogle Klcrdningsstykker, 
som hun soregav at tilhore hendcs Kj«reste. H un 
forklarede, at hun efterat vcere losladt og frjfunden 
H a  Blaataarn, havde vedblevet at leve med Ole 
Kollerod og opholdt sig hos sine Bekjendte og 
Frcrnder, men da disse ikke lcenger vilde huse hende, 
blev hun af Ole Kollerod, omtrent midt i den fore- 
gaaende Uge, bragt hcn tilKnudsenpaaHoltemark, hos 
hvem hun indtil den foregaaende Morgen havde opholdt 
sig. Hun gav dereftcr en lang Forklaring, der fra Be- 
gyndelsen til Enden for storstedelen var en ovdigtet 
Logn  til Ole Kollerods Fordecl.

D a  hun i sin Forklaring havde omtalt, at Knud- 
sen havde svrvaret en B y lt med begge Frakkerne og 
et Pibetoi under en Bus! i Ellekrattet, som hun ikke 
betvivlede at kunne paavise, og at hon ligeledes 
havde gravet et H u l i Jorden med sine Hernder 
ved en af Grancrne. hvori Han lagde et Tsrklerde 
og traadte Jorden sammen over det, blev hun fort 
til RudeKov af to Mcrnd for at paavise, hvor det 
omforklarede Pibetoi var gjemt og Torkloedet ned- 
gravet.

Peter Christian Knudsen blev nu paa ny taget 
under Forhor, og bekjendte da, at Han havde vcrret 
med ved det begaaede Mord. Hans Forklaring 
lod: Ole Hansen havde i den senere L id  holdt sig 
t il Ham, for at tage Deel i Beenhandel, samt at

Da»s!c Forbrvdere. H
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Ole Kollerod og Hans Kjoereste, Sidse Marie, havde 
indsundet sig hos Ham den sidstafvigte Sondag, for 
at faac Ophold nozle Dage, da Sidstnoevntes F a 
milie, som hun foregav, ikke vilde vide Noget af hende.

Sondagmorgen havde Ole Kollerod og Ole 
Hansen beghndt at tale om. at Papirkudflen Lars 
Pedersen havde Penge. Ole Kollerod spurgte Ole 
Hansen om bau vidste, hvor Pengene vare sorvarede, 
og da Ole Hansen svarede jo Han vidste det, op- 
fordrede Ole Kollerod Ham til at gaae samme A s
ten derhen med Ham, hvortil Hansen var villig. 
Denne Samtale sandt Sted i Hans Kjokken, hvor 
Han opholdt sig med de Omtalte, som forlangte at 
Han flulde folge med dem, for, medens de udfsrte 
Tyveriet, at staae udenfor og advare dem, hvis N o 
gen noermede sig. Han horte ogsaa, at Ole KoÜe- 
rod omtalte dette til sin Kjoereste, Sidse Marien 
men Hans egen Kone vidste ikke Noget om. hvad 
der flulde flee. Derpaa gjordes Aftalen saaledes: 
Naar Ole Hansen og Ole Kollerod vare komne ind 
til Lars Pedersen, flulde O le Kollerod käste Ham 
Dynen over Hovedet og holde Ham i Sengen. Forst 
komme ind til Ham, flulde de aabne udvendig fra et 
Pindue til det Kjokken, der var ved Siden af Doe- 
relset, hvori den Myrdede laa og llige igjennem 
samme. Ester denne Aftale, hvori Knudsen sagde at 
Han nodigt gik ind, gik O le Kollerod ad Lyngby 
til, Ole Hansen til sit Hjem, og Han selv til Solle- 
rod. Ved sin Hjemkomst om Astenen traf Han Ole 
Hansen og Ole Kollerod tilligemed Sidse Marie i 
den forhen omtalte Afdeling af Kjskkenet; Hans
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Kone og Born  vare derimod til Sengs. Klokken 
omtrent 11 om Aftenen forlod Han med de tvende 
Andre sin Bopccl, og gik ad en S t i,  der forer 
oder Nccrum M ark ad Nymolle til. D e  stode alle 
Tre stille iNoerheden af den Bygning,hvorLars Peder- 
sens Vcerelse var, sor at lytte efter. om A lt  var 
roligt, og for at aftale med hverandre, hvad Enhver 
flulde udrette. Han vidste ikke, hvad Klokken var. 
da de satte sig igjen i Bevcrgelsc for at udfore 
Gjemingen.

Ole Hansen gik forst over Beim, sieg over det 
Dige, der M e r  den bag Bygningen liggende Have 
fra Beim. Ole Kollerst» sulgte efter Ham. og Han 
(Knudsen) kom sidst.

D a  Han holdt sig Noget tilbage, vare de to Andre 

allerede boiede om Hjornet af Bygningen. forend 
Han var kommen over Diget. Saasnart hine To 
havde naaet Bygningen. gik Han tilbage over Beim, 
og opholdt sig paa den S t i.  ad hvilken de vare 
komne. Der modte de Ham igjen efter neppe */< 
Times Forlob. hver issrt en Frakke. Ole Hansen 
havde en Flaske O l  og en Flaske Brcendeviin i Lom- 
men. og bar en Bylt. der indeholdt de fsromtalte 
i Ellekratet fundne Säger, to Par Buxer og en 
Best: endvidere bar Han sine Skoe og sin gamle Hat 
i Haanden. og havde paa Hovedet den Hat, der 
siden blev funden paa Hans Loft, samt et P a r nye 
Stsv ler paa Benene. Ole Kollerst» bar en Taller- 
ken med noget Kjod paa. hvilket de fortcerede med 
Noget af det stjaalne O l  og Brcendeviin i Lundtofte- 
krat, hvor de lode Tallerkenen forblive. Under

il*
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Maaltidet foreviste Ole Kollerst» Ham en merk B lod- 
plet paa de lyseblaa Buxer, Han var isort, og for
talte, a t Han havd e  stukket L a r s  P ed e rsen  
i H a ls e n  med O le  H a n s e n s  K n iv ,  som denne 
havde laant Ham, samt at Ole Hansen under M o r 
det holdt Lars Pedersens Hcrnder. D e  gik dcrfra 
ad Stien  ovcr Ncerum M ark  til Knudsens Huus. 
Han gik Noget foran og kom fo-rst hjem, og traf 
sin Kone i Sengen, af hvilken hun strax stod op; 
de Andre kom stsiende bag efter og forbleve i Kjsk- 
kenet. Han bar den omtalte Pakte med de stjaalnc 
Koster lra det Sted i Krattet, hvor de havde spist, 
til sit Hjem. Saasnart Ole Hansen og Ole Kolle
rst» vare komne til Huset, trat de Frakkerne af. 
Ole Hansen kastede sine gamle Skoe og Strsmper 
ind i en Krog bag Skorstenen, og smed den nye 
Hat, som var srarovet denMyrdede, op paa Lostet, 
hvor den fandtes. Ole Kollerst» trat sine blodige 
Buxer af, og sorlangte, at Knudsens Kone stulde 
vadfle Blodet af dem og hcrnge dem op til at torre, 
samt at Han stulde overlade Ham de lyseblaa Buxer. 
som han dcngang havde paa, hvilket A lt blev opfyldt.

Knudsen horte nu Ole Hansen og Ole Kollerst» 
omtalc Penge, som de bare paa Brystet; men Han 
vidste ikke hvad der gav Anledning til det Klammen, 
der udbrod i Hans H uus mellem Ole Hansen og 
Ole Kollerst», under hvilket Sidstncrvnte flog los paa 
Forstnoevnte, kastede Ham omkuld og i det Hele bar 
sig ad, som Han var fonykt. Tilsidst vilde Ole 
Kollerst) endelig have fat paa Ole Rsgter, der om 
Natten havde opholdt sig i Hans Stue dag Kakkel-
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ovnen, fordi Han frygtede for at Ole Rogter flulde 
have bemoerket Noget af deres Tale og mutigen künde robe 
dem; hvilket Knudsen kun med megen Moie fik sor- 
hindret. Under Slagsmaalet i Ellekrattet fljulte 
Knudsen det ene Pibetoi under en Ellebufl, hvor 
Han. ledsaget af de andre To, ogsaa gjemte Frak- 
kerne —  som Han selv puttcde i den Pose, hvori 
den sandtes —  tilligemed de andre Marder i M a t 
tet. Ole Hansen, Ole Kollerod og Sidse Marie 
gik paa engang dort; men da de vare komm et 
Stykke ud paa Veien, savnede Ole Hansen det om- 
talte Pibetoi, som Han havde tabt under S l a g s 
maalet, og kom tilbage for at eftersoge det; men 
fandt det ikke. Ester at Ole Hansen var vcndt til- 
bage igjen til Ole Kollerod og Sidse Marie, fandt 
Knudsen Piben, og gjemte den som ovenanfort i en 
Ellebufl. Han gik siet ikke til Sengs den M o r 
gen; men da Buxerne vare vadflede, tog Han sin 
Scek og gik ud, deels sor at tilhandle sig Jem  og 
Been, deels for at indkjsbe Levnetsmidler til sin 
Familie. I  denne Anledning kom Han til Rojels 
Kro, hvor Han traf Ole Hansen, der sagde Ham, at 
Ole Kollerod og Sidse Marie vare i den lille, ncrr- 
ved liggende Granflov „Reentsorkeert," paa D ron - 
ninggaards G ru n d , for at tage et Maaltid, hvortil 
Han (Ole Hansen) havde gjort Jndkjob i Kroen. 
Knudsen fulgte med til de Andre; og da Han selv 
ingen Kn iv havde, laante Han Ole Hansens tidligerc 
omtalte Foldekniv, der endnu var blodig, til at 
fljcere et Stykke Spegeflefl med. efterat Eieren havde 
benyttet den til samme Brug. Ole Kollerod
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og Sidse Marie spurgte Knudsen, om der var bleven 
nogen „Rore" i Egnen i Anledning af det Passe
rede, og bat» Ham at gjemme Toiet godt, hvilket 
Han lovede. Ellers künde Han ikke erindre Noget 
af det, der blev talt imellem dem, undtagen at baade 
Ole Kollerst» og Sidse Marie, da de bleve vaer, at 
Ole Hansen havde et blaastribet Torklcede, der havde 
tilhsrt den Myrdede, paastode, at Han fluide stille 
sig ved samme, hvilket Han tilsidst samtykkede i, hvor- 
paa Knudsen grov et H u l i Jorden, hvori Han fljulte 
bemeldte Tsrklcede.

Knudsen tilsoiede til Slutningen, at Gründen 
hvorfor Han hidtil havde asholdt sig fra at sige 
Sandhedcn, var den. at Han frhgtede Ole Kollerod; 
thi denne havde truet Ham med, dersom Han be- 
kjendte Noget, saa flulde Han siede Ham cn Kn iv i 
Livet'), naar Han (Ole Kollerod) kom paa fri Fod, 
hvilket Han ingenlunde tvivlede om at Han vilde gjore.

Jmidlertid var Ole Hansen og Ole Kollerod 
blevne anholdte paa Slangerup Marked, den Sidste 
fordi Han havde forsogt at udgive en falst Tirigs- 
dalerseddel, og bragtes begge til Nymolle den 14de Juni.

Ole Hansen blev forst sremstillet ved den M y r -  
dedes Lüg, hvilket Han gjenkjendte som Papirkudstcn 
Lars Pedersen. Han gjorde et svagt Forsog paa *)

*) O le Kollerod erklcerede ogsaa senere uforanlediget, at 

Han, forbittret over at Knudsen havde forladt den Ham an- 

viste P lads idet Forbrydelsen blev begaaet, havde sagt til 

Ham, at Han fortjente Kniven, og at kun Medlidenhed med 

Hans Kone og 5 smaa B o rn  havde holdt Ham tilbage.
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at fordreie Sandheden, men tilstod strax, da D om - 
merne alvorligt formanede Ham: at Han havde verret 
med at myrde Lars Pedersen Natten mellcm den 
11— 12 Jun i, at Ole Kollerod var den, som havde 
stsdt Kniven i den Myrdede, medens Han holdt 
Hans Hcender. Han tilstod tillige at Peter Christian 
Knudsen, med hvem Han i Forening i den senere 
Tid havde handlet med Been og gammelt Jern, var 
Deeltager i Mordet. O m  Sondagmorgen var det 
astalt imellem dem. at de flulde bemcegtige fig hvad 
Lars Pedersen eiede. Ole Kollerod spurgte nemlig 
Ole Hansen og Knudsen om ikke Nogen af dem 
vidste et Sted , hvor man künde stjcrle Penge, for 
saa flulde de gaae derhen; hvorpaa O le  Hansen 
havde sagt, at Han nok kjendte Folk ude i Landet, 
som havde Penge, men at det var sorlangt at gaae 
efter; men da nu O le Hansen vttrede, at ogsaa 
Lars Pedersen havde Penge. saa fandt O le det 
rigtigst at holde sig til denne. N u  taltes der om 
Leiligheden og Maaden at udfsre Tyveriet paa. 
Hansen, som var nsie kjendt med Localiteterne, 
gjorde den Bemcrrkning, at der ved S iden  af Lars 
Pedersens Stue, som havde Udgang til et Gaards- 
rum, laa et Kjskken. Ole Kollerst» spurgte derpaa, 
om der var Vinduer i Kjokkenet, og da Han svarede 
ja, saa sagde Ole Kollerst», at Een maatte stige 
ind igjennem Binduet ind i Stuen, og der aabne 
D sren  til Gaarden sor de Andre. O le Hansen 
yttrede nu, at Lars Pedersen künde vaagne, og at 
Han i det Tilfcrlde sikkeit vilde gjenkjende Ham, 
hvortil Ole Kollerod svarede: „at Han maatte afsted,"
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hvilkct Hansen forstod saaledes, at Han maatte drcr- 
bes; eg herimod ajorde hverken Han eller Knudsen 
nogen Jndvending. M a n  aftalle derpaa, at Ole 
Hansen og O le Kollerod flulde sorst gaae ind i Lars 
Ped'ersens Verreise, og at Knudsen stulde passe paa 
ved Kammerdoren, ligcsom at Roveriet flulde udsores 
forstkommende Nat. D a  dcnne Astale fandt Sted 
udenfor Knudsens H uus tertved Gavlverggen, inden- 
for hvilken Sidse Marie opholdt sig i en Asdeling 
as Kjokkenct, maatte Han antage, at hun havde Hort, 
hvad der blev aftalt.

Ester at dennc P la n  var lagt og vedtagen, bleve 
de alle Tre enige om at flilles ad, men derpaa 
atter at samles Klokken 10— 11 om Aftenen hos 
Knudsen, for at folges ad hen til Gjerningsstedet. 
Ester at Ole Hansen var gaaet hjem til sit Huus, 
klcrdte Han sig i msrkeblaa Troie og Buxer, og for- 
fsiede sig op i Rudeflov, hvor Han laa, indtil om 
Astenen*), da Han flulde med de Andre hos Knud
sen. D e  degav sig derpaa alle Tre ad Stien over 
Ncrrum M ark  til Nymolle, og gik strax ind i Haven, 
dag den B ygn ing , hvori Lars Pedersen havde sit 
Vcerelse, hvor de endnu engang overlagde hvorledes 
deres Roverplan stulde udsores. Her yttrede Kolle
rod paa ny, „at Lars Pedersen maatte afsted, for 
at Han ikke flulde raabe efter dem;" men der blev 
ikke besternt, hvorledes Han flulde tages af Dage;

*) Denn« Hans Forklaring vor feilagtig, sorn Han feuere 
har tilstaaet, thi Han var den meste T id  af Dagen hos 
Knudsen.
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derimod vedtog man, at de Som , med hvilke Han 
vidste, at Kjokkenvinduet udvendigt var spigret til 
Karmen, flulbe boies til Eide, til hvilket B rug  Han 
ogsaa havde medtaget en Knivtang fra sit Hjem. 
Ole Hansen skulde derpaa stige igjennem Vinduet 
ind i Kjokkenet, dersra liste sig ind i Lars Peder- 
sens Voerelse og der aabne Deren til Gaarden for 
de Andre, af hvilke Knudsen flulde passe paa ved 
Jndgangen, medens Hansen og Ole Kollerod vare 
ifcrrd med Lars Pedcrsen.

Roveriet fandt ogsaa Sted, som aftalt var. Ole 
Hansen satte sin gamle Hat og sine Skoe udenfor 
Vinduet, og krob derpaa igjennem det aabne Vindue 
ind i Kjokkenct, listede sig dersra ind i Lars Pcder- 
jens Voerelse, uden at denne vaagnede. Forst da 
Ole Hansen aabnede Deren til Gaarden for de A n 
dre, vaagnede Han og sagde: „H vad !" men i det 
Samme stei Ole Kollerod ind ad Deren, greb Lars 
Pedersen ved Hovedet, hvorimod Ole Hansen tog 
hurtigt sat om Hans Hoender. Lars Pedersen var 
imidlertid saa stoerk, at han rev sin heire Haand los 
sra Ole Hansen, og flog efter Kollerod, som Han 
dog ikke traf; men ligesom Hansen fik sat paa Haan- 
den igjen, rev Lars Pedersen den attcr los, greb 
Hansen ved Haaret, og Irak Hans Hoved ned til sig, 
saa at Hans Baghoved vendte til Lars Pedersens 
Ansigt, uden at Hansen künde forandre denne S t i l -  
ling, skjsndt Han igjen havde faaet sat paa Lars 
Pedersens Haand- Ole Hansen horte da Ole Kolle
rod sige: „Han er flu' stocrk nok, men Han maa af- 
sted!" Nogle svage Udraab af Lars Pedersen lode
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sor HansensDre, og i detSamme hsrte Han tydeligt en 
Rallen af den Dsendes Bryst og Hals, Hans Haand 
lssnedes sra Hansens Hoved, og Blodet styrtede ud 
af Hans Aarer. N u  siap Hansen den Myrdedes 
Hcrnder, Ole Kollerst» Irak Ham Dynen op over 
Hovedet, forvisset om at Han havde faaet nok, og 
spurgte derpaa, hvor Nsglerne til Gjemmestederne 
vare. Hansen fandt Nsglen til et lille Skat» paa 
Lars Pedersens Bord, og rakte den til Ole Kollerst», 
der selv afSkabet udtog Nsglerne tilKistens Hcengelaase. 
Derpaa aabnede Han Kisten, og bemcrztigede sig en 
Deel af det Toi, der blev fort dort sra Stedet, 
hvilket bestod i: et P a r nye Stovler. som Hansen 
trak paa; to Frakker, hvilke Hansen og Ole Kolle
rst», som vi allerede vide, iforte sig; ro sslvbeslagne 

Pibehoveder med R s r ,  hvoraf de hver tog s it , et 
Sslvlommeuhr, som Ole Kollerst» stak i sin Lomme, 
et P a r  msrke- og et P a r lyseblaa Buxer, samt en 
Best, som Ole Kollerst» bandt sammen i et To r- 
klcede, og Lars Pedersens bedste Hat, hvilken H an
sen dlev bevceget til af Ole Kollersd at tage, fordi 
Han, da de forlode Gjerningsstcdet, bemcrrkede, at 
Knudsen, der ikke var kommet int» i Vcerelset til 
dem, var gaaet dort og havde medtaget Hansens 
Skoe og Hat, som Han havde esterladt udenfor Huset. 
Desuden stak Hansen en Flaske med omtrent ^  
Pot Brcrndeviin og en Flaske O l  i Frakkelommerne.

Under det fortsatte Forhsr ncrgtede vel Ole Han
sen, at Han vidste Noget af, at der var borttaget 
Penge sra den Myrdedes Boerelse, og forklarede. at 
Han vel troede det, fordi Ole Kollersd paa deres
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,'enere Vandring i M andags havde givet Ham 7 Rdl. 
—  men cndelig tilstod Han. at de ogsaa havde til- 
vendt sig Lars Pedersens Penge og deelt dem imel- 
lem sig i Lundtoftekrat. hvor Ole Hansen og Ole 
Kollerod traf P .  Chr. Knudsen, og hvor de fortcrrede 
det fra den Mhrdedes Verreise borttagne Breendeviin, 
O l, Sm o r og Brod. Pengene blevr deelte saaledes, 
at der blev henlagt tre Sedler hver for sig. og Siden 
en Seddel og en Solvpenge til hver af disse, indtil 
samtlige Sedler og Solvpenge saaledes vare fordeelte 
i tre Bunker.

Under denne Deling af Pengene bedrog Ole 
Kollerod sine Kammerater. thi Ole Hansen saae ty- 
deligt, at den pcngebegjacrligr Ole Kollerod, ved at 
loegge en Seddel til hver af deres tre Bunker, listigt 
lagde en „us crdvanlig" Seddel paa sin egen, hvil- 
ken Han troed e var en 50 Rigsbankdalerseddel. men 
som senere befandtes at voere en 100 Rigsbankdaler
seddel. Sedlerne toge Ole Kollerod ud af en gam
mel Tegnebog og Solvpengene afenPose; og bort- 
kastede han Tegnebogen og Posen esertat de vare tomte. 
Den Part, der tilfaldt Ole Hansen, gjemte denne i 
en Ham tilhorende Skindpung med Net over, hvilken 
Han fljulke i et Gjerde ved Knudsens H uus uden 
at medtage sie re af Pengene end en Mark.

D a  Pengene bleve deelte i Skoven, omtalte Ole 
Kollerod en Blodplet, Han havde faaet paa sine lyse- 
blaa Buxer, og yttrede: „at den grinede saa ilde;" 
hvortil Knud scn svarede, at den künde vadfles af.

Fra Lundtofte Krat gik de over Noerum Mark, 
ad Stien til Holte. D a  de ncermede sig B ye n , gik
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Knudsen nogct svrud med Pakkcn. Esterat Han havde 
fjernet sig, sagde Ole Hansen til Kollerod, at det 
dog vilde blive galt, sordi Folk, naar de den nceste 
Morgen fandt den Myrdede, strax vilde see, at der 
havde vceret Rovere og Mordere i Lag med Ham; 
hvortil Ole Kollerod svarede: ..at det var det Samme, 
thi Han var meget blodtorstig.' Ole Hansen havde 
Hort Ole Kollerod, da denne Sondagaftcn gik til 
Nymolle, undcrveis sige til Knudsen: „N u  maa 
D u  voere tro, Christian, D u  veed, hvad der ellers 
fslger paa." —  A t Kollerod imidlertid var utilfrcds 
med Knudsens Adfcrrd unter Mordet, troede hay, 
thi da de om Morgenen vare komne til dennes 
Huus, sagde Han strax til Knudsen iKjokkenet. ,,om 
Han havde Lyst at tage et Tag med Ham; Han var 
dog ellers altid saa stör i M unden," og greb fat i 
Christian, som Han dreiede og rystede dygtigt. D a  
Hansen nu gik imellem dem, spurgte Ole Kollerod, 
om Han ogsaa vilde flaaes? hvilket Hansen, da Han 
vidste, at Ole Kollerod var et meget farligt Mcnncske 
naar Han blev vred, afslog, og gik udensor. M en Ole 
Kollerod sprang efter Ham. og vilde staaes med Ham; 
men Han slap fra Ham. D a  Hansen paa samme Tid 
var svirende, künde Han ikke erindre, hvad der blev 
talt ved denne Leilighed, men derimod künde Han 
huste, at O le Kollerod ikke vilde have Klocdnings- 
stykkerne med sig, hvorsor de bleve fljulte ved Knud- 
scns H uus —  at Hansens Skoe og Stromper bleve 
kastede hen ved Skorstenen, og at Lars Pederseus 
Hat. som Hansen havde medbragt, blev kästet op paa 
Lostet, uden at Han künde erindre af hvem. Fra
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Knudsens Huus gik de til Rudeskov; der sadde de 
en liden Stund, hvorpaa de begave sig til Gran- 
floven „Reensorkeert" ved Dronningaard, hvor Ole 
Kollerst» og Sidse Marie bleve tilbage, medens Han
sen gik til RojelsKro. for at kjsbe Proviant. Jdet 
Han vilde gaae ud af Kroen, modte Han Knudsen, 
som Han tog med sig til „Reentforkeert," hvor de 
tilligemed Ole Kollersd og Sidse Marie fortoerede 
de indkjsbte Levnetsmidler. Kollersd formanede her 
Knudscn til at passe paa de Ting, Han havde i 
Forvaring ved sit Huus, og erklcerede tillige med 
Sidse Marie, at det siet ikke gik an, at Hansen be- 
holdt det Tsrklcrde, der havde tilhsrt Lars Peder- 
sen*). D a  Knudsen nu forlod dem, gik de til Birke- 
rsd, hvor de toge ind hos Bukkeballes Kone, en 

' Moster til Sidse Marie, hvor Ole Kollersd gav 
Penge til Kaffe og Brcrndeviin og siden efter hos 
Peter Svene, hvor Ole Kollersd atter lod hente 
Brcendeviin. Herfra begav de sig til Bregnersd. 
hvor de spiste til Asten hos O le Kollersds Broder, 
Anders Vcrver. Efter Maaltidet byttede Han paa 
Anmodning Buxer med Ole Kollersd, fordi denne 
paastod, at de msrkeblaa Buxer Hansen bar, passede 
bedre til Hans (Kollersds) msrkegrsnne Frakke, end 
de lyseblaa, Han var ifsrt.

Ved deres Bortgang fra Anders Vcrver, M a n - 
da g Asten, beklagede Hansen sig over, at Han ingen

*) Skjöndt Sidse M arie  fralagde sig, at vcere vidende om 

Mordet paa Nymelle, stemmede dog Knudsens og Hansens 

Erklcering overeensstemmende om, at hun var vidende om det.
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Penge havde, hvorpaa Kollerod sagde, at der nok 
künde tilkomme Ham Naget endnu, og gav Ham 
derfor 7 Rdl. i Kobberpenge, hvilke Han bar hos 
sig i et Torkloede.

Hansen saae ikke hvor Ole Kollerod havde 
fine andre Penge; Han künde Heller ikke indsee, hvor 
Han havde fundet Leilighed til at levere dem fra fig 
eller grave dem ned. undtagen at det flulde vcrre 
fleet i Bukkeballes Huus.

Ikke langt fra Slangerup traf de Tirsdag Morgen 
en Karl, som Ole Kollerod kjendte. med hvem de 
kjorte til Byen. Dengang havde Ole Kollerod endnu 
baade Tobakspiben. Uhret og en Foldekniv, som Han 
havde laant af Hansen. M en  ved et Telt paa M a r-  
kedet. hvis Bert var en hoi, foer M and  med rode 
Bakkenbarter, sandt Kollerod Leilighed til at stelze 
fidstnocvnte Ting. Kn ivrn ashamdede Han til en 
ung Person, der gav Ham en anden Kn iv  og en 
M ark  til for den. Strax efter saae Hansen, at 
Ole Kollerod solgte Uhret til en Bonde. Ligeledes 
bemcerkede Han. at Kollerod var i Begreb med at 
forhandle Piben, men gik paa samme Tib dort, 
hvorpaa Han blev anholdt og sendt til Hillerod A r 
rest. Sam m e D a g s  Eftermiddag blev Kollerod lige
ledes bragt i Arrest iHillerod, men Han talte ikke med Ham.

Ded Slutningen af fin Forklaring sagde Ole 
Hansen, at da Han paa Drien til Nymolle spurgte 
Kollerod, hvad der vilde blive af, hvis Lars Peder- 
sen blev Ham for stank, —  svarede denne lige- 
srem: „saa maatte Han drabes," hvortil Hansen 
yttrede: ..det künde Han ikke gjore, det havde Han
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ilke S in d  til." „Det gjores Heller ikke nodigt," 
havde Kollerst» svaret, Han flulde blot holde paa 
Lars Peders.ns Heender, og nu fslte O le Hansens 
S in d  sig beroliget.

Sidse Marie var imidlertid blevet bragt tilbage 
uden at have kunnet paavise Noget af det hun havde 
opgivet. M en  da Sognefogden kom tilbage til P .  
Chr. Knudsen, forklarede den Forste, at Knudsen 
cfter lang Sogen  havde fundet et sslvbeflaget Meer- 
flumspibehoved med R sr, samt to Papiirspakker og 
cn St'indpung, der indeholdt en Deel Penge, deels 
Sedler, deels Sslvm vnter lomtrent 120 Rigsbank- 
daler), hvilke Dele vare skjulte i Elletrattet tcrtved 
Knudsens Huus, og soregaves at voere Hans» Knud- 
sens og O le Hansens Andeel as det imellem alle 
tre Mordere deelte hos Lars Pedersen begaaede Rvv.

Knudsens Kone blev nu ogsaa forhort og hun 
tilstod, at hun rigtignok havde vadsket Blodet af et 
P a r lyseblaa Buxer, som hun og Sidse M arie  til- 
sammen havde tmkket af O le Koüersd; —  at hun 
nok vidste, at hendes M and  ikke havde voeret hjemme 
sidstafvigte S sn d a g  Nat, men at hun havde dulgt 
det efter Hans udtrykkelige Befa ling; —  at hun og
saa havde seet sin M and  Putte de Myrdedes Kloe- 
der i fin Pose og bringe dem dort, samt hsrt Ham 
sige, da Han kom tilbage: „nu ere de vel forvarede;" 
—  og at hendes M and  samme Gang havde viist hende 
baade Sedler og Sslvpenge, som Han nedgravede, 
ester at Ole Hansen og Ole Kollerst» vare gaaede 
dort, dog uden at hun vidste Stedet, hvor det stete;
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og at Han paa hendes Spsrgsm aal: „er det D in e  
Pen ge ?" —  svarede „ja!"

D a  derpaa Sidse Marie sammc D a g  atter blev 
forhnrt, gjorde hun adflillige Forandringer i den D a 
gen sorud afgivne forste Forklaring, samt meddceltc 
nogle nye Tillceg. Hendes Forklaring stemmcde nu 
mere overeens med Sandheden, hvorestcr det var Ole 
Kollernd, der varifortcn Frakke og havde enTobakspibe 
i Munden, og ikke Knudsen. Det var ogsaa Kolle- 
rods og ikke Knudsens Buxer, der vare saa blodige, 
at Sidstncrvntes Kone maattc vadste dem; dog var 
der ogsaa Blodstcrnk paa Ole Hansens og Knudsens 
Buxer len Opdigtelse). Knudsen havde viist hendc 
4 Spccier og en Deel Sedler, som Han sagde, ud- 
gjorde lOO Rigsdaler., og sagt, at de Andre havde 

ligesaa mange, og desuden tilsammen Iv ü  Rdl., og 
tilfoiede, at disse vare velforvarede, uden dog at 
scrvnc Stedet. H un  saae ogsaa. da de spiste i Sko- 
ven, O le Kollernd i Besiddelse af en Pung  med 
18 Rdl., som Han foregav. Derpaa gik de til hendes 
Moster i Birkerod, og Ole Hansen gik for at kjobc 
Brcrndeviin i Kroen, men sorinden fremviste Han en T i- 
rigsdalerseddel, som Han eiede. (Usandhed). Hendes 
Moster stk Intet for sin Kaffe og M ad. (Usandhed.) 
Ved Knudsens H uu s havde hun Hort Ham med tre 
Personer tale om deres Penge, og ved samme Leighed 
httre, at de havde faaet 300 R d l. i Alt. foruden 
Kloeder, Piberne og Uhret. Hun noegtede ellers at 
vide Andet, end at Ole Kollernd og de to Andre 
agtede sig til Skoven for at hente Brcrnde, eller 
nceste D a g  af Ham faaet nogen omstcrndelig For-



klaring, hvvr de havde vcrret. Om  Morgenen, da 
hun saae dem blodige, blev hun nysgjcrrig, luredc, 
og horte da, at de taltc indbyrdes om Nymslle, men 
da hun spurgte dem hvad der var passcret, sik hun 
den Besked: .Hvad de havde gjort, fluide de svare 
til, men det kom ikke hende ved."

Samme D a g  (den 14de Ju n i)  fremstilledes Ole 
Kollerst» for Retten. Han var ifort en gammel fort 
bredflygget Silkehat, et fort Halsbind, en lyseblaa 
Best mcd blanke Knapper, msrkegron Frakke, gamle 
morkcblaa Buxer, Stovlcr, blaaspraglede Strsm per, 
hvide Lcrrreds Underbuxcr, en Blaarlcrrreds Skjorte 
og indenfor samme en L.nnmcflindS L'est med Uld- 
siden til Kröppen. Han erklcrrede, da Han frem- 
traadte, at Han künde ikke underkaste sig noget For- 
hor, iordi Han var syg, men da Hans Udseende ikke vid- 
nede om Hans foregivne Svaghed, tog Dommercn 
intet Hensyn hertil.

Da Han var blcven anholdt i Slangemp i Be- 
siddclse af en falfl Tirigsbankdalerseddel, erklcrrede Han 
paa Foresporgsel, at Han havde faaet den af en 
Ham ubekjendt Person, til at vexle, fordi denne for- 
mcdelst en Hcstehandel ikke havde Tid dertil. —  
Man indfsrtc Ham derpaa i Lars Pedersens Voe- 
relse, hvor dennes Lüg var henlagt i Sengen, be- 
dcekket as det blodige Lagen, og opsordrede Ham til at 
navngive den Myrdcde. Uden at man saae nogen 
Forandring i Hans morke, sortrukne Ansigt, traadte 
Han hen til Ligct, og bctragtede det med et koldt 
og ligegyldigt Blik, og erkla'redc, at Han ikke kjendle 
den i Sengen liggende Person. Da Dommeren op-
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iordrede Ham til at betragte den Myrdede med O p- 
mcrrksomhed, raabte Han ligesom forundret: .H an  
er jo dod!" D a  Dvmmcren derpaa spurgte Ham ved 
hvem den Dode var bragi i denne Tilstand, svarcde 
Han ligesom forundret med stor Rolighed: „det vecd 
feg ikke!" D a  O lc Hansen blev fremstillet og cr- 

klcerede, at O le Kollerod havde myrdet Ham, medens 
Han, Ole Hansen, holdt Hans Hcrndcr, svarede Ole 
Kollerst» ligesom opbragt: „ D u  er en rigtig Skurk, 
som vil sige mig detpaa, —  D u  erden rette K a r l ! ' 
—  Han vendte sig nu til Dommeren og tilfoiede: 
„Han har forbrudt sit Liv, men jeg ikke!'

Dommeren befalede Ham nu at lcrgge Haanden 
paa Saaret, som var paa den Side, der vendte ind- 
ad mod Bcrggen, saa at det ikke knnde sees; men 
Ole Kollerod spurgie eenfoldigt: „Ja, men hvor er 
det?" Dommeren gjentog paany, at Han flulde lcrgge 
Haanden paa Saaret, men Ole Kollerod svarede 
rvligt: „Jeg veed ikke, hvor det er!" og ssrst da 
man viste Ham Saaret, iagbe Han ganste roligt 
Haanden paa det, og sorsikkrede, at Han aldrig ssr 
havde berort dette Menneske.

Esterat Ole Kollerod var bortsort fra den M y r .  
dedes Verreise, gjentog Han atter, at Han ikke bcsandt 
sig vel, og gav folgende summariske Forklaring: At 
Han havde i forrige Uge laant Knudsen en Skjorte, 
og overladt Ham et P a r lyseblaa Buxer, hvilke sidste 
Knudsen skulde mvdtage til Asdrag paa Huusleicn 
sor Ham og Sidse Marie, men Skjorten havde Han 
sorlangt tilbage, og da Knudsen ikke vilde give Ham 
den tilbage, gav det Anledning til, at Han kom i
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S la g sm aa l med denn«. Han dar derpaa gaaet sin 
Bei for at söge om Arbeide og da Han kom hjem igjen 

Klokken 5, traf Han Knudsens Kone, sin Kjerreste Sidse 
Marie, men ikke Knudsen hjemme. Fsrend Han kom 
hjem. havde Han tKollerod) lagt sig til Hvilc til- 
lige med Sidse Marie i et Skillerum ved Kjokkenet. 
hvor Han sov hele Natten indtil Klokken 4 om M o r- 
genen, da Han, som er omtalt, kom i S lagsm aal 
med Knudsen. Han var nu gaaet dort med sin Kjce- 
reste ogOle Hansen, de node Intet underveis, forendde 
kvm tilS idscs Moster. hvor Srdse forblev. Han og Ole 

Hansen gik nu til Slangerup, hvor Kollersd agtede at söge 
Arbeide. J  Bregnerod Skvv sov de om Natten imellem 
Mandag og Tirsdag og degave sig om Morgcnen 
til Slangerup. Her negtede Ole Kollerod at Han 
havde kjobt eller solgt Noget paa M arkest, i Scrr- 
dcleshed hverken Pide eller Uhr.

D a  man oploeste O le Hansens Tilstaaelse for Ham. 
yttrede Han, at Han ikke kunne sainle sine Tanker 
tilstrcekkeligt for bestemt at erkloere sig over dens 
Rigtighed (sormodentlig for at kunne i  der noest- 
folgende Forhor rette hvad Han troede, der künde 
v«re stadeligt for Ham i detie Forhor). .

Knudsens Kone. Maren Hansdatter, blev nu for- 
hort. H un sorklarede, at da hendes M and  havde 
sorbudt hende at tale Sandhed, havde hun hidtil 
ikke turdet give de forlangte Oplhsninger, men da 
Han itag under fit Ophold hjemme i Overvoerelse af 
Sogncfogden havde sagt til hende, at hun fkulde 
dckjende, hvad hun vidste, saa fandt hun sig nu 
pligtig til at afgive folgende Forklaring: H u n  var
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uvidende om, naar hendes M and og de Andre af- 
talte Mordet paa Lars Pedersen. Om  Aftenen Kl. 8 
vare Ole Hansen og Ole Kollerod tilligemed Sidse 
M arie samlede i hendes Huus i en Afdeling ved 
Kjokkenct, men hun horte ikke, hvad de talte om. 
Hendes M and  kom snart hjcm (omtrent Kl. 10) 
med en Person ved Navn Ole Rogter, der sov i 
deres H uus om Natten; Knudsen tiltjcndegav, at 
Han vilde om Natten gaae i Skoven efter Brcrnde, 
og at Ole Hansen og Ole Kollerod havde lovet at 
voere Ham behjcelpelige. Esterat hun havde lagt sig 
omtrent Klokken 10, forlode de alle Tre Huset. Om  
Mvrgenen tidlig horte hun sin Mand tale udensor 
Huset med Sidse Marie. Hun stvd strax op, gik ud 
til Ham, og spurgte hvor Brandet va r; Han svarede, 
hun flulde nok saae Brcrnde, og viste hende nogle 
Solvpenge og Sedler. Strax ester kom Ole Han
sen og Ole Kollerod hjem, bcgge isorte Frakker, hver 
med en solvdestagen Pibe i Munden ; Ole Han
sen havde en ny  Hat samt et P a r nye Stovler paa, 
istedetsor at de begge Aftenen tilsorn havde havt 
morke Trsier, og Ole Hansen en gammel Hat og 
Sko  paa. D e  havde mcdbragt Brcrndeviin og vare 
alle Tre befljcrnkede, iscrr var Ole Hansen og Ole 
Kollerod meget störende.

D en  Sidste sagde til hende: „Nu sover Han gobt!" 
D a  hun spurgte Ham „hvem?„ svarede Han: „Han 
der sik Kn iven!" og da hun attcr spurgte: „hvem?" 
gjentog H an : „Lars Papirkudfl paa Nymolle."

Derester havde hun vadsket Blodpletterne as Kolle- 
rodö Buxer. Denne vilde siaacs ude i Kjokkenet
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haade med Ole Hansen og hendes M and , men de 
vilbe ikke indlade sig med Ham. H un saae, at 
hendes M and  ogs Ole Hansen stode i Afde- 
lingen ved Kjokkenet og talte nogle Pengc, og 
bemcrrkede ogsaa. at Ole Kollerod havde Nogct med 
Penge at bestille, samt at de derpaa gik ind i 
Ellekrattet, som hun meente, sor at gjcmme Pengene, 
men hun vidste ikke hvor. Dette skcte fo rS la g s -  
maalet, der forst fandt Sted, da Ole Kollcrod 
og Sidse Marie havde pakket deres To i sammen og 
vilde tilligemed Ole Hansen gaac dort. Hendes 
M and gjemtc nu to fremmede Frakker i Ellekrattet 
og kom hjem ud paa Formiddagen med Brod og 
andre Levnetsmidler. D a  kort efter Sognefogden 
ncrrmede sig deres H uus, og Knudsen bemcerkede 
Ham og Hans Folge, sagde Han til hende. at hun 
ftulde sige, Han havde vceret hjemme hcle Natten, 
og forresten ikke tilstaae Noget. Hun havde spurgt 
Ham, om Han havde deeltagek i Gjemingen, men Han 
negtede dct, og tilioiede, at Han havde vceret langt 
horte, da den skete.

O m  Natten mellem den 14de til löde Ju n i 

hiev Sidse Marie tilligemed Ole Kollerod, Ole H an
sen og Knudsen forte fra Gjerningsstedet til B laa- 
taam, hvor Forhorerne skulde finde Sted fremtidia.

Knudsen blcv forst sremstillct. B i  levere her et 
Uddrag af Hans Forklaring. Knudsen havde sat i 
dette Aar (1837) i Blaataarn paa Band og Brod 
sor at assone en Sesstonsmulkt, og der havde Han 
forste Gang seet Ole Kollerod, men om denne der 
havde seet Ham, ellcr om Han tidligere havde seet
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Ham, vidste Han ikke. For omtrent 14 Dage siden 
stodte Han iKnudsen) paa Ole Kollernd og Hans 
Kjoereste. Sidse Marie, i Overrod. netop som disse 
bleve transxorterede tii Hirschholms Birk. Knudsen 
kom i Snak  med dem og fulgte med dem til Holtebv, 
og her yttrede Kollernd, at Han snart vilde gaae 
til Vedbek. for at söge Anbringelse og da see ind 
til Knudsen.

Snndagen derefter kom Ole Kollernd til bam. 
og talte om, at Han sogle cn Leilighed, hvor Han 
künde sidde og sye for Folk. Knudsen sagde, at i 
Hans H uus fandtes der ingen saadan Leilighed. und- 
tagen at en ved Kjokkenct vcerende Afdeling maaste 
künde blive indrettet til et Kammer. Ole Kollernd 
sagde, at den künde blive gjort istand den noeste 
M andag eller Tirsdag, hvorpaa Han gik bort. Eiden 
saae Han Ham ikke fsrend vm Onsdagcn i den sore- 
gaaende Uge, da Han kom med Sidse M arie, og 
yttrede. at Han vilde tage tiltakke med at ligge paa 
nogle S i v  i den vmtalte Afdeling af Kjskkenct ind- 
til Kümmeret kom istand. Han blev der om Natten 
og gik bort Torsdagmorgen. ForstSnndagmorgenkom 
Ole Kollernd tilbage, og begyndte da at yttre til 
Ham og Ole Hansen, som tilscrldigviis var der, at 
Han ingenPenge havde. D e  raadede Ham tilligemedSidse 
M arie  at snge Tjeneste; men dertil havde Han ingen 
Lyst, hvorimod Han talte om at stjoelc, yttrende, at 
Han vidste et Sieb, hvor man künde faae Penge, 
men dette var 12 til 13 M ile  ude i Landet, hvilket 
var for langt borte, da Han manglede Rcisepenge. 

Under denne Samtale, nceynte Ole Hansen Lars
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Pedersen. Papirkudfl paa Nymolle, som en M and, 
der ogsaa havde Penge. Dette var Noget for Kolle- 
rsd, og der blev nu talt om Maaden, paa hvilken 
de bedst künde komme i Befiddelse af Lars Peder- 
sens Penge. Ole Hansen, fortalte hvorledes Leilig- 
heden der var; og Kollerod sagde nu strar, at de 
flulde gaac ind ad Kjokkenvinduct, derpaa liste sig 
ind i Lars Pedersens Stue  og aabne Deren til G aa r
den, hvorpaa Ole Kollerod skulde springe ind i S tucn  
käste Dynen over Hovedet paa Lars og holde Ham fast, me- 
dens de Andre toge, hvad der forefandtes. Ved denne 
Leilighed yttrede Ole Kollerod: „a t L a r s  P e d e r 
sen s ku lde  have  K n i v e n ,  om Han b lev  Ham 
f o r  stoerk."

Sam talen sandt Sted i Kjokkenet og i Afde- 
lingen ved samme, hvor Sidse Marie gik frem og 
tilbage, men uden at blande sig i deres Samtale. 
O m  Astenen, efter at Knudsen havde voeret fravce- 
rende, og kom hjem, talte Han atter med Ole Kolle
rod og Ole Hansen om det, der flulde flee paa N y 
molle, uden at agte paa at Sidse Marie opholdt 
sig i den ncrvnte Afdeling, hvor man havde redet 
et Leie til hende. Ole Kollerod yttrede, da Han kom 
hjem: „ D u  har voeret borte, Christian! D u  har dog 
vel ikke forraadt o s ? "  Han mistoenkte sormodentlig 
Knudsen sordi denne havde yttret, at Han ikke havde 
Lyst til at deeltage i Roveriet paa Nymolle, men 
at de kunne gjsre, hvad de vilde, naar de kun vilde 
lade Ham voere uden for det; med Ole Kollerod 
vilde ikke vide Noget deraf, og forlangte at Han



stuldc gaae med. Paa  Grund af sin Fattigdom gik 
Han med.

D a  de varc komne til Nymolle, gik de vp paa en 
hoi Bakke, hvorfra de künde oversee den hele Fabrik. 
Mcdens de her siode og lytlede, blev det atter om- 
talt. hvad Enhver skuldc gjore. og blev det da paa- 
lagr Knudsen. at Han stulde staae ved Dören og 
passe paa, om Nogen udenfra ncrrmede sig Huset. 
E n  halv Time ester, Klokken noget ovcr 12, gik de 
ned ad Bakken hen til Kjokkenvinduet, hvor Ole 
Hansen boiede Sommenc, som heftcde Vinduet til 
Karmen, tilbage, udtog Vinduet, leverede bette lil 
O le Kollerod, der strax satte det sra sig igjen og 
ilede derpaa til Kammerdoren, som Ole Hansen ind- 
vendig sra havde aabnet, gjennem hvilken Han styr- 
tede ind i Vcrrelset, hvorpaa Knudsen tog Ole H an
sens Hat og Sko, som dcnne havde ladet staae uden- 
for, og lob med diese Dele tilbage til Lundtoftekrat, 
hvor Han opholdt sig, indtil de Andre, omtrent ^  
Time ester, kom til.

D en  sammeDagblcvLleKollerodfremstilletforRet- 
ten og formanet til at sige Sandhed. Kollerod vedblev 
al paastaac, at Han ikke havde begaaet det omhand- 
lede M ord  cllcr havt nogenjomhelst Deel i denne 
Forbrydelse, og Han hold! sig forresten til,. hvad Han 
engang havde forklaret. Han yttrcde tilligL, at Han 
havde vceret og var endnu saa fortumlet i sit Hoved, 
at Han ikke künde erindre, hvad Han den foregaaende 
D a g  havde sagt i Retten, hvorfor Han ogsaa ben- 
gang klagede over, at Han ikke befandt sig vel.

Den folgende D a g  (den 16de Ju n i)  blev Han
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alter sremkaldt for Retten. I  sit censomme Fcrng- 
,'cl havde Han havt Tid til at estertaenke og overveie, 
bvad Han tidligere havde forklaret og hvorledes Han 
maatte beere sig ad, for at redde sig. Han forsikkrede 
at Han var uskyldig, fljondt Han formedclst tilferldige 
uheldige Omstoendigheder havde faaet Skinnet imod 
sig, og opdigtede et nht, vidtloftigt, med adskillige al- 
dcles overflodige Biomsterndigheder selsomt. men 
klogtigt blandet Eventyr, hvilket Han siden i de fol
gende Forhorer haardnakket holdt fast ved, uden at 
oversee nogen Omstcrndighed. Han künde formode 
vilde forekomme Dommcren v igtig ; Han tilstod ogsaa 
adflillige smaa Forbrydelser, men verltcde listigt 
Hovedskylden over paa sine Kammerater. Forst for- 
langte Han at tale med Prcrsten, og naar dette var 
flcet, vilde Han vcrre villig til, uforbeholdent at med- 
dele de Oplysninger, Han sormaaede at give. Paa  
Pommerens yderligere Forlangende, at meddele bisse 
Oplysninger, afgav Han en aldeles opdigtet, lognag- 
tig Forklaring, hvilkcn vi her undladc.

Den 17de Ju n i blev Ole Hansen fremstillct for 
Retten, hvor man forelcrste Ham Hans den 14de af- 
givnc Forklaring, hvilken Han bckrerftede med den 
Tilfoining: „Skjondt Ole Kollcrod talle om at give 
den Myrdede Jernet," saa vidste Han dog ikke om 
Meningen var, at Han vilde stikke Ham ihjcl eller 
overfkjocre Ham Struben eller qvcele Ham. —  Ole 
Hansen saae ogsaa, at Ole Kollerod i Birkerod, da 
Sidse Marie fristede kam om at give sig Penge, 
leverede hende en Deel Solvmonrer, som Han sagde, 
i A lt var 100 Rdl. vcerd, hvilke hun indsvobte i
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en K lu d ; men Han saae ikke. hvor hun gjorde af dem, 
thi hun modtog dem, ligesom de skulde til at gaae 
dort. Hendes Moster. der ogsaa saae. at hun mod
tog bemeldte Penge, yttrede ved samme Leilighed: 
„om det ogsaa künde gaae an ?" hvortil Ole Kolle
rst» yttrede, at der var Intet iveien derfor.

D a  Dommeren derefter opfordrede Sidse Marie 
til at meddele, hvor de Penge vare, som hun af 
O le Kollerst» havde modtaget i hendes Mosters 
H uu s, benoegtede hun det froekt, fljondt Ole H an
sen fremstilledes iinod hende, og sagde hende 
lige i Oinene, at hun havde modtaget 100 Rdl. af 
Ole Kollerst» i sin Mosters Huus.

D a  Ole Kollcrsd blev igjen sremstillet, forklarede 
Han, at Han efter Lssladelsen af Blaataarns Arrest 
havde meldt sig hos Sognesogden i Hillersd. sor 
om mulig at erholde Arbeide,- men da denne In te t 
vidste at anvise Ham, forlod Han Ham strar oz gik 
tvoers over Landet til Roeskilde- og Kjsgeegnen, 
hvor Han ligeledes forgjcrves ssgte Bonde- eller 
Skrcederarbeide. Han benegtede, at Han i det T id s
rum, Han saaledes havde vcrret fri, havde begaaet 
noget Ulovligt*). Han yttrede ogsaa, at nu künde 
Han erindre sig den Person, der paa Slangerup 
Marked havde leveret Ham den Tirigsbankdalerseddel, 
hvormed Han blev anholdt, og at Han kaldtes „Jyde. 
Peter." T il Grund sor at Han ikke havde kunnct

*) 2»et oplystes siden, at Han i bette T id srum  havde er- 

n«ret sig af at stjcele.



erindre Ham for. angav Han at Han Var saa for- 
tumlet i Hovedet.

Knudsen« Kone forklarede derpaa om sin M and. 
at Ole Hansen sorend hendes M and  blev bekjendt 
med Ole Koüersd, havde fortalt Ham, at Lars Pe- 
dersen havde mange Penge, —  at Han vidste, hvor 
de laae, samt sogt at formaae Knudsen til at gaae 
med, for at stjcele dem, men at hun sraraadte sin 
M and  at befatte sig med S lig t.

D a  Dommeren forlangte, at hun flulde forklare, 
hvad hun vidste om sin M and s Bändel, fortalte hun 
Folgende:

Knudsen, som engang for havde verret gut og 
levet i bcdre Kaar, havde i sie Wateikab med hende 
adflillige Gange omtalt, at Han havde vccret et 
meget forvovent Mennefle, der ofte sloges og klam- 
redes og engang under et S lagsm aal med en Anden, 
hvis Navn hun ikke vidste, stodte denn« i  en Torve- 
grav, hvor Han druknede, fordi Graven var saa dyb, 
at Han ikke formaaede at hjoelpe Ham op igjen. 
Fremdeles meddeelte hun, at paa Carlebo Overdrev 
boede der en M and, ved Navn Niels Björn, der 
havde voeret Landseneer. hvis Kone forhen havde vcrret 
gifl med en gammel M and ved Navn Jorgen Cne- 
voldsen, der for 5 til 6 Aar siden blcv fundet druk- 
net om Morgenen tidligt i sin Brond. O m  Aste- 
ncn iforvcien var Niels Björn, der tjente hos Enc- 
vvldsen, samt dennes Kone hos Knudsen; de löge 
sildigt om Aftenen Assked; hendes M and, som sülzte 
med dem. kom forst noeste Morgen hjem og med- 
dragte en Deel Levnetsmidler. D a  hun siden horte
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tale om, at Jorgen Enevoldsen flulde samme Nat, 
hendes M and  var der, vcrre dmknct med Bold, 
jpurgte hun sin M and, om Han havde vceret med 
ved den Leilighed, hvilket Han besvarede med ja, og 
sagde, at der sor denpe Hans Bistand va: lovet 
Ham 50 Rdl.

D a  Knudsens Kone tillige havde fortalt, at der 
var en Soelgekone i Lyngby, hvem hun trocdc heb 
Lene, til hvem Ole Kollerod, e>ter Sidse Maries 
Udsigende, flulde soelge sine Tyvekoster, blev denne 
Soelgekone, Helene Amalia (almindelig kalbet Tom - 
mcrlene), afhortpaa hendes Bopoel i Lyngby. H un 
tilstod at hun havde modtaget af Ole Kollerod for 
8 Dage siden adflilligt Linned, som hun havde folgt 
sor Ham, men vidste ikke, forsikkrede hun, at Ole 
Kollerod nogensinde havde gjort sig flyldig i noget 
Ulovligt.

Det oplystes siden, at Tommerlene ikke alcne 
var vidende om. at Ole Kollerod flere Gange havde 
vceret straffet med Forbedringshuset, men at Han 
endog, naar Han var paa fri Fod, havde havt et 
stadigt Tilholdssted med sine Tyvekoster hos hende. 
Der blev eftersogt paa hendes Bopcrl, men der fand- 
tcs intet Mistcrnkcligt.

Under et nyt Forhor den 20de Jn n i forklarede 
Ole Hansen, at Han vidste med Vished, at Sidse 
Marie havde modtaget 100 Rdl. af Kollerod, thi 
denne havde sagt ganfle tydeligt: „der har D u  100 
Rigsdaler. nu er D u  en lykkelig Pige, cller en 
hjulpen eller holden Pige." Sidse tog en Klud, 
saavidt Han huflede, as den medbragte Bylt, i hvil-



>89

kcn hun svobte Pengene, hvorpaa Mosteren modtog 
dem og lagde dem i et Meubel, der stod indenfor 
Deren'til Hoire ved det forste Vindue, sigende: 
.der künde de ligge, lil hun vilde have dem." Forend 
Sidse Marie modtog Pengene, sagde Mosteren: „kan 
det ogsaa gaa an?"

Dommeren havde strar, da Han stk Undcrretning 
om disse Penge, ladet randsage hos Sidse M aries 
Moster, Bukkeb alles Kone; men der sandtes Intet. 
M en Sidse M arie künde ikke selv holde sin M und, 
hun fortalte til nogle andre Arrestanter, at de vare 
ncdgravede hos hendes Moster, hvilket blev forebragt 
Dommeren, der nu lod fvranstalte en ny Ransagning 
hos Bukkeballes, ved hvilken Leilighed man fandt 
Pengene, og bragte Sidse M arie  eflcr mange sor- 
gjcrves Forjog til at bekjende.

I  wende Forhor den 23de og den 26de Ju n i 
gav Sidse Marie endeel Oplysninger angaaende de 
Tyvekoster, O le Kollerod havde medbrazt til hendes 
L i öfters Huus. O.le Kollerod havde anmodet M a 
steren om at gjemme disse.Säger, hvilket hun lovede. 
og da Mosteren derpaa spurgte om der var Navn 
paa Toict, da det saa var bedst at sprcette dem af. 
satte Sidse Marie sig strar hen og udpillcde Nav- 
nene. D e  stjaalne Koster, saavel Penge som Toi-, 
bleve ncdgravede i Torvehuset.

Ester ar have givet nogle Oplysninger om Ole 
Kvllerods, Knudsens, Tommerlenes og hendes egen 
Andccl som Tyv eller Haler i Hcnseende til det 
stjaalne Linned, meddeelte hun nogle nye OplyS- 
ningcr om Mordhanlingen paa Nymollc. D a  hun
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om Morgenen efter Mordet paa Nymolle saae Ole 
Kollerst» og Ole Hansen blodige paa Hcrnder og 
Klcrder, og tre Knive ligge paa K jskkenboE , kom 
hun strar paa den Tanke, at de havde brugt disse 
om Natten. Angaaende Slagsmaalet samme M o r 
gen. som fandtSted i Anledning af Pengenes De- 
ling, sordi Knudsen vilde have flere, end Han havde 
saaet, og de andre To sagde. at Han havde fortjcnt 
dygtig P ryg l isledetfor Penge. künde hun ingen For- 
klaring give, hun vidste Heller ikke. af hvilken Grund 
Han Kurde have .P ryg l." —  Sandsynligviis sordi 
Han forlod sin Post udenfor Papirkudflens Bolig.

I  Forhsret den 26de sorklarede Sidse Marie 
yderligere. at da hun tilligemed Ole Kollerod og 
Ole Hansen kom til Mostcrens Huus, var dcnne 
ikke hjemme, hvorfor de en kort Tid opholdt sig i 
Haven. Efter omtrent V i  Times Forlsb, kom M o - 
steren, ledsaget ai Sidse M aries Ssster, M arcus 
Hansens Kone. Sidse gik hen lil Mosteren og spurgte 
om de alle Tre künde faae M ad  og Kaffe, hvilket 
hun bejaede. og gav sig strax til at bage LEggekage 
og koge Kaffe. Efter at de havde spiist og drukket. 
og hendes Ssster var gaaetbort, talte O le  Kollerod 
en Deel Sedler og Sslvpenge. som Han sagde, ud- 
gjorde 100 Rdl., hvilke Han stjcenkede Sidse Marie, 
der i Fsrstningen ikke v»lbe modtage dem; ogsaa 
hendes Moster fandt det betcenkeligt at tage diese 
Penge i Besiddelse; hun spurgte. om det og
saa gik an. at beholde dem? hvorpaa Ole Kollerod 
svarede. .at der var Intet til Hinder derfor!" 
Sidse Marie yttrede derpaa. at hendes Moster, der
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io var cn gammel bedaget Kone, maatte vide hvad 
hun turde gjore. og spurgte derncrst denne, om hun 
vilde gjemme Pengene; hvortil hun svarede, at hun 
nok vilde forvarc dem sor hende, der var Intet iveien, 
thi alle Penge lignede jo hverandre. Mosteren 
gjemte nu Pengenc i sin Dragkiste og bad Ole 
Kollerod at laane hende Penge til at kjobe en G aas 
sor. Sidse Marie dad Ham ogsaa om flere Penge, 
men Kollerod vilde ikke give dem begge noget mere; 
Han sagde, at Han vilde sagtens dlive arresteret og 
da behovede Han selv alle sine Penge, „desuden," 
lilfoiede Han til hende, «var hun jo, efter at have 
modtaget 100 Rdl., en rig Pige." D o g  gav Han 
hende endnu een Rigsdaler samt det i Posen med- 
bragte Toi, som Han sagde. hun künde beholde og 
dele med sin Moster, hvilket hun ogsaa modtog, som 
vi allerede vide. Fsrend Kollerod forlod Mosterens 
Huus, saae Sidse M arie  at Han var endnu i Be- 
siddelse as adflillige Sedler, blandt hvilke var en 
Tirigsbankdalerseddel, som hun antog. var den. hvor- 
med Han blev anholdt paa Slangerup Marked, 
hvilken Seddel Han fljultc i det ene Stovleskaft. 
Hvorfra Han havde denne Tirigsbankdalerseddel vidste 
hun ikke. men da Han om Loverdag Morgen kom 
til hende i Knudsens H uus. og hun spurgte Ham. 
hvor Han kom sra, foregav Han at have vcrret ude 
at besoge gobe Venner; og da hun endvidere spurgte 
Ham, om Han havde vcrret hos den Mand, der kald- 
tes „Rigsbanken," ved Frederiksborg, svarede Han 
jo. Ole Kollerod havde aldrig til hende omtalt at 
Han af den omtalte „Rigsbank" havde modtaget
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falfke Sedler, men da Han var bekjendt med Ham, 
og Ole Kollernd havde fortalt hcnde, at „R igs- 
banken" havde lovet Ham en Seddel, var det dette. 
der bcvcegede hende til at gjore Ham dette Sporgsmaal.

I  et nyt Forhor den 2den Jn li blev Ole Kolle
rod igjen fremsiillet jor Retten; men nagtet Dom - 
merens Formaning at tale Sandhed, vcdblev Han 
dog fraekt og forhcrrdct at forsikkre, at Han var 
brodefri, —  at Han ikke künde eller vilte paatage 
sig Skylden for et M ord , i hvilket Han ikke havde 
deeltagct, —  at Hans forud afgivne Forklaring var 
nrokkelig Sandhed, og at der ved den ikke var N a 
get at forandre, udelade eller tilfsie.

D en  folgende D ag  forklarede Ole Hansen for 
Retten: „At Ole Kollerod om Mandagen i Bregne- 
rod udgav Ham for sin Hunsbond. Hansen var 
bleven forknyt over Gjerningen paa Nymolle, men 
Kollerod var derimod meget munter og oprsmt. 
Han troede at gjenkjende Lars Pedersens Lommeuhr. 
der blev foreviist Ham, ligesom den Foldekniv, hvor- 
mcd Mordet var blevet udovet.

Ole Kollerod blev atter fremsiillet for Retten. 
Dommeren forlangte, at Han skulde meddele, hvad 
der egentlig havde giver Anlcdning til Hans Anho l
delse i Slangerup, og hvorlcdes det var tilgaaet 
ved denne Leilighed. Kollerod forklarede, at da Han 
optog en Tirigsbankdalerseddcl ved et Tclt paa M ar- 
kedet og ipurgte, om Nogen künde vytce den, traadte 
en M ayd, Han ikke kjendte, frcm og vexlede den. 
Noget efter kom samme M and og sagde, at den 
Ham ovcrleverede Seddel var falsk, at Han vilde havc
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gjorde Ham Hans Rel, ftulde Han angive Ham for 
Ovrigheden. Aollerod udbetalte Ham strax Hans 
Penge og forfoiede sig ind paa Markedet, hvor Han 
strax blev anholdt, uden at vide, af hvem eller hvor- 
ledes, ligesom Han Heller ikke kan give nogen paa- 
lidelig Forklaring om, hvad der passerede fra det 
Dieblik af, Han modtog Tirigsbankdalersedlen ind- 
til Han indtraf paa Nymolle, fordi den Skroek, Han 
blev sat i ved den Leilighed, i Forbindelse med, at 
Han var meget berufet, gjorde Ham saa fonumlet i 
Hovedet, at Han ikke künde fandst, hvad der foregik. 
Han vedblev at paastaae, at det Uhr og den Pibe, 
Han var i Besiddelse af om Morgenen, modtog Han 
af Ole Hansen i Holtegaards Skov, og leverede 
Ham dem igjen tilbage omtrent en M i i l  fra Slange- 
rup. Han negtede at have folgt Andet end Piben 
paa Slangerup Marked; men meente dog at kunne 
gjenkjmde baade Uhr og Pibe, naar Han saae bisse 
Dele. Han erkloerede nu ogfaa, at en spanst Flue, 
fom efter Lcegens Forflrift var lagt Ham i Nakken, 
Aftenen forud, havde leitet paa Hans Hoved og Hans 
Tankegang, saa at Han nu fuldkomment vidste og 
forstod, hvad Han havde sagt, og hvad der var ned- 
flrevet i Protokollen, fom blev Ham soreloesi og be- 
kraftet af Ham.

Ole stollerod blev alter den 4de Ju li fremstillet for 
Retten og Ham forelcrst Hans den 14de Ju n i til Proto
kollen forst afgivne Erklcering, hvilken Han erkjendte at 
voere rigtig lilfort, men Han benurrkede derhos, at 
den Forklaring Han dengang afgav, nem lig: at Han

Danstc gvrbryderc. 13
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Natten imellem Sondag  og Mandag havde ligget 
i Knudsens Huus, var usand. Han havde fundet sig 
foranlediget til denne Usandhed sormedelst den Skrcek, 
der betog Ham, da Han blev fort til Nhmolle i An- 
ledning as det, der var passeret, og at Han af samme 
Grund ikke Heller dengang turde vedgaae at voere 
fulgt med de andre To til Skoven, saaledes som 
Han i et scnere Forhsr (den 16de) havde tilstaaet. 
Han var den D a g  meget fortumlet i Hovedet; men 
da Han siden havde fattet sig, og solte, at det var 
Hans P lig t at fige Sandhed, afgav Han sin senere 
(lognefulde) Forklaring af 16de Juni, nemlig at 
Han havde ledsaget Ole Hauten og Knudsen til 
Holtegaards Skov. Han paastod at Han kun havde 
folgt Piben paa Slangerup Marked, men negtede, 
at have folgt noget Uhr sammesteds. N u  detydede 
Dommeren Ham, at dctte endog var fkeet i Vidners 
Paasyn, og da erklcerede Kollerod, at Han ikke künde 
huste det, og at det i ethvert Tilfcelde ikke var fkeet 
fsr Han sogte at bytte Tirigsbankdalersedlen, der 
fvranledigede Hans Anholdelse. D a  Dommeren spnrgte 
Ham, hvorfor Han i B . . . hos Niels Villumsen 
havde sagt, at de gik til Slangerup Marked, for at 
söge en stjaalen Heft, fvarede Han, at Han i rode.
Veiermollekro havde lcrst en Efterlysning om to
Hefte, som vare bortstjaalne, for hvis Opdagelse lo- 
vedes en Douceur, og Han ansaae det muligt, at de 
künde trceffe disse Hefte, og derved gjore sig en
Fordeel. D a  Dommeren foreholdt Ham Hans Ud- 
ladelfe til Ole Hansen, at Han maatte fee at.
»faae Berstet, sorat kjore i Dyrehaven," negtede.
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Han at have udtrykr sig saaledes, og tilfniede, at 
det var ingen S a g  for saa Mange at bringe Een 
i Ulykke.

I  bette Forhnr tabte Kollernd mezet af sin soed- 
vanlige, rolige og koldblodige Fatning, Han syntes 
at indsee, at Han neppe vilde stippe saa let fra denne 
Sa g , som sra adskilligc af Hans tidligere.

Ole Hansen fremstod den 6te J u li for Retten. 
Med Hensyn til Ole Kollernd sorklarede Han blandt 
Andet, at denne bar endnu om Tirsdagen paa Beien 
til Slangerup dm Myrdedes Pibe og Uhr, indtil 
de kom til at kjnrc med en Karl lige ind i Byen. 
N u  sagde Kollernd, at Hansen skulde modtage begge 
Dele, og da denne forsikkrede. at Han ikke forstod sig 

paa at seelge iaadanne Ting, sagde Ole Kollernd at 
Han paa Markedet vilde afkjobe Ham dem og igjen 
soelge dem. Hansen modtog derpaa baade Pibe og 
Uhr, og beholdt samme. indtil Ole Kollernd paa 
Markedet sagde til Ham: „ D u  har jo en Pibe og 
et Uhr. D u  vil soelge," og handlede Ham derpaa 
Piben af for 9 Mark, hvoraf Hansen maatte betale 
3 Mark til Ligkjnb, som blev drukket. S iden  kjnbte 
Ole Kollernd Uhret, for hvilket Hansen forlangte 
5 Rdl., hvoraf Ole Kollernd gav Ham 2 Rigsdaler 
og lovede Ham Resten, naar Han fik byttet en T i- 
rigsbankdalerseddel; men da Hansen lidt efter kroe- 
vede Ham derfor, vilde Han Inter betale, men sagde, 
at Han flulde pakke sig dort.

O m  Knudsen meddeelte Ole Hansen, at denne 
havde betroet Ham paa der.s Vandring, at Han om 
Efteraaret Profiterede godr paa sin Handel med Huder,



196

fordi Han stagrede Andres Hefte paa Marken, og alt- 
saa havde Huderne for Intet.

Sam m e D a g  (den 6te Ju li)  blev Ole Kollerod 
fremstillet for Retten. Dommeren foreholdt Ham at 
Hans Udsagn om sin Reise til Slangerup til adskil- 
lige Personer var aldeles fvrfljellig, og ikke den, nun 
Han foregav for Rettin, at söge Arbcide. —  Det 
blev Kollerst» foreholdt, at Han paa Markedet havde 
forbrug! flere Penge. end de 6 Rdl., Han toregav 
at have modiaget af Ole Hansen; nemlig i Rdl. i 
Kodber, som denne gav Ham i Holtegaards Stov, 
og 5 Rdl., hvilke Han leverede Ham i Birkerod. 
Dommeren betydede Ham nu, at Ole Hansen negtede 
ar have leveret Ham Penge, og at Han selv ogsaa havde 
ytiret, at Han mvdtog alle 6 Rdl. af O le Hansen i 
Holtegaard S to v ;  og at det desuden ikke var rime- 
ligt at Ole Kollerst» modtog Penge af Ole Hansen 

i Birkerod, da Han samme Stet» selv var i Besiddelsc 
af saa mange Penge, a> Han künde stjcrnke Sidse 
M arie lOO Rdl. Kollerod benegtcde det Lidste og 
foreholdt sig med Hensyn til det Ovrige til sin fore- 
gaaende Forklaring. —  Den Myrdedes Uhr dlcv 
foreviist Ole Kollerod. men nagtet Han blev gjort 
opmcrrksom paa, at Nogtepiben var fammenklemr. 
hvilket Han. cfter Ole Hansens Forklaring, selv havde 
gjort med sine Tcrnder, og itlliae detydet, at det 
var beviisligt, at Han daade i Brcgnersd og i S la n 
gerup havde vcrret i Besiddelsc af Lars Pederfens 
Uhr og Pide —  at Han paa det forste S ied  havde 
falbudet begge Dele til sin Broder Peder Pedersen, 
og paa Slangerup Marted vmelig folgt Uhret, ved-
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blev Han dog, at Han ikke med Bisbed künde gjen- 
kjende Uhrct, end mindre erindre, at have folgt bette 
paa Slangerup Marked. Han vedblev ligeledes at 
paastaae. at Han havde modtaget Ubret i Holte- 
gaard Skov af Ole Hansen, fljondt det blev Ham 
foreholdt, at denne negtede det. og at det var be- 
viisligt, at Han i Breanerod havde yttret til sin 
Broder, at Han havde det paa en fiin Maade. Kolle
rod negtede at have svaret sin Broder saaledes, og 
yttredc, at det var ikke forste Gang bemeldte Broder 
„laade Ham en Logn paa;" at Han endog engang i 
F  rening med deres Moder havde beskyldt Ham Ole 
Kollerod for. at have stukket J ld  paa Sidstncrvntcs 
Huus, hvorsor Han kom under Tiltale for M o rd 
brand, men blev snfundm. Den Kniv, hvormed 
Lars Pedersen var myrdet, og som Kollerod havde 
bortbytiet i Slangerup, blev Ham derncest foreviist, 
Han gjenkjendte den som en Foldekniv, Han Sondag- 
formiddag fsrend sin Arrestation havde tilbhttet sig 
af O le Hansen, for sin egen, derikke behagede Ham, fordi 
Messingbeflagetvar tor skarpt, derimod syntes Han godt 
om Ole Hansens Foldekniv, fordi den havde et H ul i 
Skaftet, hvorved den med et Baand künde bindes 
til Klcrderne og saaledes undgaaes at komme vcrk. 
Hau angav som Grund, hvorfor Han dog atter byt- 
tede denne Kn iv  dort med den, Han fik paa S l a n 
gerup Marked, at Han syntes bedst om den sidst-, 
fordi den var forsynet med et Fyrstaal.

Kollerod benegtede derpaa med en magelos Frcrk- 
hed at Han havde havt Nogct med Lars Pedersens 
Mord at bestille. —  M an  lremstillede nu Ole Han
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sen og Knudsen og con^ronterede dem med Ole Kolle
rsd. Hanscn gjenteg i Kollerods Paahsr at denne 
med den tilstedevcrrende stniv havde myrdet Lars 
Pedersen, medens Han holdt Hans Hcrnder. og Knud- 
sen forklarede, at O le Kollersd gik med Ole Hansen 
Natten imellem S sn d a g  og M andag (U te  og 12te 
Ju n i) ind i den Myrdedes Kammer. D e  bekrcefreve 
begge, at Ole Kollersd var blodig da Han kom ud 
derfra, baade paa Hcrnderne og paa de Buxcr Han 
dengang bar, og som Han beständig maatte bcrre, 
fljondt Han cngang i sin Arrest havde vidst at flaffe 
dem byttede dort med et P a r andre. M en Koste
n d  benegte Alt.

N u  fremtraadte Sidse Marie, hvem man havde 
vcrkket af sin Nattesovn, thi Klokken var mestem 12 
og 1 om M idnat; hun erklcerede, stillet op ved S i -  
den af alle tre Mordere, at den tilstedevcerende 
Foldekniv (Morderkniven) var den samme, som blev 
brugt ved Frokosten i .Reentsorkeert." Hun for- 
andrede deiimod, som hun selv siden forklarede, af 
Skrcrk ved at sce Ole Kollersd, sin soregaaende For- 
klaring, og erklcerede at det ikke var Ole Kollerods 

men Knudsens Buxer, der var blodige ved deres 
Ankvmst til Sidstncevntcs Bopcrl om Mandag M o r 
gen. og at hun samme Gang ikke havde seet Ole 
Kollerods Hcrnder blodige, tveriimod hendes tidligere 
Forklaring. Ole Hansen og Knudsen benegtede een- 
stemmig atOleKoüersd havde opholdtsigi Holtegaards 
Skvv, medens de hiin Nat rare paa Nhmolle. M en 
uagtet der gjordcs Ole Kollersd opmcerksom paa, 
at flere Perforier havde seet dem alle Tre om Natten
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gaae til Nymslle. og paafolgende Morgen seet dem 
sammen flere Steder. vedblev Kollerod froekt og for- 
stokket at paastaae, at Han den omhandlede Nat 
havde ligget i Holtegaard Skov, og ingenlunde deel
taget i Mordet paa Lars Pedersen. I  dette 6 til 
7 Timer vedholdende Forhor lod Han sig engang 
oieblikkelig imponere af Dommerens Alvorstone og 
eedle Vccrdighed, saa at en Pludselig Rsdme kom 
paa Hans gustne Ansigt, der pludselig asvexlede med 
en dodblcg Anzstsved, der perlede af Hans merke, 
rynkedc Pande, —  Han flog Oinene ned, men fat- 
tede sig strar igjen, antog sin scrdvanlige Holdning, 
saae Dommercn siivt i Ansigtet, og forsikkrede med 

en paatagen Rolighed og en hyklerisk Godmodighed 
at Han var brodefri, at Han led for de Andres 
Skyld, men at Han vilde finde sig i sin ufortjcnte 
Skjebne og tröste sig ved: „at Gud i Himlen kjendte 
Hans Uflyldighed og vilde staae Ham bi."

Sidse Marie blev siden ester adspurgt, hvorfor 
hun fragik sin tidligere Forklaring, og tilstod hun 
da, som ovenfor er sagt, at det var af Skroek over 
at see Kollerod, at hun havde talt Usandhed.

Ole Kollerod blev derpaa alter den 8de Juli 
fremstillet for Retten, men vedblev haarnakket at paatale 
sin Uflyldighed. Med Hensyn til den falfle Seddel, 
der fandtes hos Ham, var Han derimod urolig, da 
Han formodede, at Han, funden i Besiddelse af en 
falfl Seddel, künde straffes for Falfl, naar han ikke 
künde flaffe Hjemmcl.

Den Ute Juli teede Ole Kollerod sig paa en 
Maade, der lod formode, at Han var gaaen fra
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Forstanden. Han laa i Sengen paa Ryggen. ud- 
strakt, halvt paaklcrdt med Feltjern paa. havde trukket 
Tepret op til Hagen, og ladet sit Band i Klcedemê  
Hans Dlik var vildt, Han stirrede uafhrudt mod Los
tet; Sveden perlede Ham ned af Hans Ansigt; Blo- 
det steg Ham til Hovedet; Han flog uafladeligt om 
sig med Armene, og raabte med hoi Stemme uaf- 
drudk: „Den Kjeltring, den Skurk. lad mig jaae 
fat paa Ham, ;eg flal mvrde Ham, —  jeg flal par
iere Ham o. dl."— Han fortcs desaarsag, da Han 
ejter Lcegens Attest led as llelerium turikuintum, 
til Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets Sygestue paa 
Christianshavn.

Den dervcerende Lage fandt derimod ikke hos 
Ham et eneste Tegn paa «tolorium kuridunclum eller 
nogen Aandsforstyrrelse, derimod tydede Hans Sym- 
domssymptomer hen paa en heftig Brystbetcendelse.

Ester et Par Dages Forlsd, da Kollerod blev 
kjed af sin Brystdetcrndelse —  formodentligt fordi 
Han skulde have Dicet, ophorte Sygdommen mod 
Scrdvane pludselig og uden descrdvanligeSymptomer. 
ogLcrgen fandt detsandsynligt, at hans Sygdom varop- 
digtet. Fra den 11 te Juli til den 8de August foregavhan 
forskjellige opdigtede Sygdomme, dlandt Andet, at Han 
solle enulidelig Smerte under det venstre Fodblad, hvor- 
sor Han, da Han bragtes tilbage til Blaataarn, for- 
langte Benet afsat.

8 Dage efter at Kollerod var bleven indlagt 
paa Hospitalet, blev ogsaa Sidse Marie efter Lcegens 
Attest indlagi paa Tugt-, Rasp- og Forbedrings- 
huscts Sygestue, hvilken hun igjen —  imod sin
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Dillie —  maatke forlade den 22de Ju li. P aa  
Sygestuen maa Kollerst» have fundet Leilighed, til at 
meddele Sidse M arie de fornsdne fremtidige For- 
holdsregler med Hensyn til Hans S a g , thi efter sin 
Ankomst til Blaataarn sorlangte hun (den 12te A u 
gust) uanmodet, tilsort Protocollen en Forklaring, 
hvori hun tilbagekaldte Alt, hvad hun, graverende 
for Ole Kollernd, tidligere havde udsagt. H un sagde 
saaledes at det dar usandfoerdigt, at hun havde 
modtaget 100 gidl. af Ole Kollerst», det var deri- 
mod sammensparede Penge af hendes Lsn, som hun 
Tid efter anden havde lagt i en Leer-Sparebosse. 
hvis Aabning hun tillukkede med en Flintesteen, der 
var omviklct med en K lud, og derpaa havde ned- 
gravet i en Groftvold i Ncrrhcden af Roeskildekro. 
I  4 Aar havde hun sammesparet disse 100 Rdl, 
og til jorfljellige Tider opgravet Sparebsssen, for 
deri at nedlcegge, hvad hun Tid efter anden havde 
famlet. Ef>er tre Aars Forlsb flog hun Spare
bsssen istykker, og omvexlede en Deel af de sammen
sparede Penge, for en 50 Nigsbankdalerseddel, som 
hun tilvexlede sig paa Kanten, hvor hun maatte 
give 60 Rd>. for den.*) Hun lagde nu 50 R ig s -  
bankdalersedlen tillige med adflillige Sedler i enny 
Sparebssse og grov denne derpaa ned igjen paa 
det ovenncevnte Sied. Siden  nedlagde hun adflillige 
Gange Sedler i Sparebossen, ligesom hun sammen-

*1 Det var en 100 Nigsbankdalerseddel, der sandtes i M o -  

sterenS Tvrvebuus, hvilken Ole Kollersd havde leveret hende, 

men sagt at vcrre en L<» Nigsbankdalerseddel.
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sparede dem. Hverken Ole Kollerod eller nogen 
Anden vidste, at hun havde disse Penge. H un 
havde siden gravet dem op og lederet sin Moster i 
Birkerod dem.

Skjondt Dommeren foreholdt hende, at hendes 
Moster og O le Hansen havde, ligesom hun selv for- 
hen, sagt, at Ole Kollerod havde skjcrnket hende de 
omhandlede Penge, vedblcv hun dog uforandret sin 
Forklaring til Protocollcn. og gav til Grund, iordi 
hun havde lotet paa Ole Kollerod, at hun var vred 
paa Ham, fordi Han var Skyld  i, at hun blev an- 
holdt og havde siddet saaloenge arresteret; men nu 
syntes hun. det var Synd , og dersor havde hun nu 

sagt Sandhed.
Ester at Ole Kollerod var udflrevet fra Sygestuen 

paa Straffeanstalten, blev Han igjen fremstillet for Ret
ten, hvor Dommeren formanede Ham til at afgive 
en sandfcrrdig Forklaring i Anledning af den as 
Ham omralte Brandstiftelse hos Hans Moder, for 
hvilken Han i sin Tid havde vcrret mistcenkt; men 
Han vedblcv at paastaae sin Uskyldighed.

I  nogle esterfolgende Forhor vedblcv Sidse Marie, 
imod Dommerens Formaning om at sige Sandhed, at 
paastaae at hendes sidste Forklaring var fand. O g  uagtet 
Dommeren viste hende flere Modsigelser og Urigtig- 
heder, hun havde indviklet sig i ved sit Udsagn med 
Hensyn til Sammensparingen af Pengene og paa 
hvilke Sieder hun havde tjent, medens hun samlede 
dem, vedblcv hun at paastaae at hun havde givet 
60 Rdl. for en 50 Rigsbankdalerseddcl, og und- 
flyldte sig med at hun ikke künde oplyse. hvorledes
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det egcntlig Hang sammen, af Mangel paa Hu- 
kommelse Og saaledes vedblev hun i et senere 
Forhor, da man adspurgte hende. i hvilken Condition 
hun havde saact Solvpengene, at Paastaae. at hun 

künde ikke huste hvorfra hun havde erholdt dem, 
lmn künde blot meddele, at hun havde tjent for disse 
Penge.

Hendes Forklaring gav Anledning til, at en Urte- 
krcrmmcr og Hans Kone, som dun havde tjent, 
maattc mode for Retten, hvor de, hver for sig, op- 
lyste, at Sidse Maries Lon og Puggepenge bleve 
hende betalte med Sedler.

Dommeren, der var bleven undercttet om at Sidse 
Marie, hvergang hun kom sra Forhorerne. strax 
mcddeelte igjennem Lostet og Doren de andre Arre- 
stanter, hvad der var passeret, og modtog af disse 
Raad og Veiledning, befluttede, at lade hendes 
Adfcrrd iagttage paa Arrestgangen strax efter at hun 
var kommet fra Forhoret. Det dlev udfort af tvende 
paalidelige Mcrnd.

Strax efter at Sidse Marie den 30te August 
om Aftenen efter Forhoret var fort tilbage til sin 
Arrest, degave ovennervnte Moend sig op paa Arrest
gangen. hvor de opholdt sig en Timestid, og i den 
Tid horte de Sidse Marie uafladeligt tale med de andre 
Arrestantr, sorst med nogle mandlige, der efter Ly- 
dcn at domme sadde over hende og raabte til hende 
gjennem Lostet; derpaa til et Fruentimmer, der sad 
paa samme Gang. Sidse Marie talte noesten ikke 
om Andet end sin egen Sag. Hun fortalte forst 
de mandlige Arrcstanter, „at det igjen havde angaaet
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Pengene og iscrr de sorbandede Solvpenge; hun var 
tilfreds de Penge vare Pokker i Bold, for hun sik 
dog ikke Godt af dem; det var en stör Skam af 
Mosteren. at hun havde taget imod Pengene; og oog 
udleveret dem, hvorfor hun ogsaa flulde flee en 
Ulykke, naar hun kom ud igjen; at man i Forderet 
havde tyvtet hende for Pengene, at hun nu ikke 
vidste, om det var rigtigt, at hun havde givet den 
sidste Forklaring om Pengene, da Nogle sagde Ett, 
Andre et Andet; at det var ferst den redhovcde S o 
phie (et Fruentimmer. der tidligere havde siddet j 
Arrest i Blaataarn», der havde begyndt med at hun 
flulde sige, Pengene var hendes egne; og at ogsaa 
de andre Arrestanter havde raadet hende dertil: lige- 
som der ogsaa var bleven talt derom paa Sygestuen, 
men om de havde gjort det, for at hjoelpe Ole Kolle
rst», vidste hun ikke. En af Politidetjenterne, Schov, 
havde sagt hende, at hun havde handlet urigtigr i 
at komme med den sidste Forklanng, og Han vilde 
dog vidst ikke have narret hende. Ole Kollerst», der 
havde vaeret i saa mange Retter, maatte hebst vide 
det." —  Hun bad derpaa den, hvem hun talte med, 
at raabe til Ole Kollerst»: „hvis hun kom i For- 
lcgenhed for den sidste Forklaring, oergrede hun sig 
fordarvet," og tilsoiede, „at Ole godt vidste, hvad 
hun meente med den sidste Forklaring. —  Hun cer- 
grede sig saa hun var farbig at blive gal over 
bette Forhsr; det gik mest ud over hende, og hun 
havde dog hverken stjaalet eller vidst Noget af Mör
der; hun havde allercde nu 20 Gange vceret i For- 
hsr, hvilket var langt mere, end i den helc forc-
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gaaende Sag. Jscrr vare de reent gale med de 
Penge, som de vilde have at vide, hvorfra hun 
havde saaet dem. Hun havde sagt, at hun havde 
>aaet dem, hvor hun havde tjent, og nu sagde hun 
ikke Andet, hvad de saa gjorde ved hende," — hvilket 
hun forsikkrede med mange Eder. „Hun vilde onfle," 
vedblev hun, „der ingen Solvpenge havde vcrret, 
og lütter Smaajedler, saa havde hun fl . dt af 
dct Hele. Noget maatte der vcere under det, da 
Tommeren vedblev at jporge om disie Penge, og 
vilde have, hun stulde sige, at Alt det, hun havde 
wrklaret. efterat hun var kommet sra Sygestucn, 
hvor Han lroede, hun havde lcrrt det. var Logn; 
men vm det var for at styrte hende eller Ole Kolle- 
rod, vilste hun ikke. Loiet blev der aldrig talt om, 
det var ikke cngang foreviistOle jiollerod, det künde 
ogsaa vcere det Samme med det, thi Tommerlene, 
der havde bragt det, vardog tun eet Vidne; Pen- 
gme havde hun rigtignok vceret saa dum at sige, 

at hun havde iaaet af Ole; men det havde hun nu 
igjen gjort ril Logn. Det vilde vel ogsaa gaae 
dennegang som for, da hun sagde, at hun havde 
saaet noget stjaalet Toi af Ole, hvilket var iandt; 
men Han negtede det, og Hans Ord stode sig, hvor- 
vr Han ogsaa senere havde raadct hende, altid at 
sige som Han. Ole Äollerod havde raabt til hende, 
ar hun flulde blive ved det, hun sidst havde sagt 
og kom hun nu med nye Hisiorier, var hun fra der 

ligesom Han allerede tilfom havde raadet hende. 
at sige, at hun havde saaet Pengene af Prinds 
Christian, da Han havde vcrret paa Frydenlund og
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ladkt uddele ti Rigsdaler til Folkene; men det vilde 
hun ikke, thi saa kalbte de Ham, og saa stob hun 
somenTosse;" —  hun tvivlede ogsaa om at bisse 
Raab vare artige eller maaskc kun for Han egen For- 
deels Skyld. —  .Hun künde godt klare for sig med 
Pengene; thi hun künde fremstille Mosteren og Ole 
Hansen. Forresten havde hun sagt Ole Hansen i Oi- 
nene, at en Deel af Hans Forklaring var Logn. 
Ellers vidste hun stet ikke, hvad de havde sagt, da 
Saadant ikke var bleven vplast for hende; hun 
künde knap huste mere, hvad hun selv havde sagt; 
men de (hun meente Retten) künde nok huste det, 
thi de strev op hvert Ord, der blev talt. H un tcenkte, 
at det blev til bare Vrovl, ligesom i den forrige 
Sag; hun haabede, at bette forbandede For - 
her snart maatte blive stuttet; thi nu havde idag 
de to Andre voeret for. Det var rigtignok blevc n 
hende sagt, at Ole Kollerod var vak; men nog le 
Rigtige, der vare ude paa Nymolle, havde sagt, 
at Ole let künde staae 2V Saadannc af Deien, udcn 
at det gjorde Ham Noget; hun vidste det ikke; kom 
hun ogsaa selv paa Band og Brod, künde det vare det 
Samme.hun var ligesaa god for det; og kom hun paa Hu- 
sel, maatte hun finde fig i det." Ester flere Udla- 
delser syntes det dog at hun var bange for det.

Derpaa sagde hun. at hun havde ofte raadet 
Ole Kollerod at tage ordentligt Skraderardeide, thi 
„naar Han fik Kammerater, var Han farbig;" hun til- 
foiede; „at det var den forsultne Ole Vagter, der 
havde saaet de Andre til det."

Nu begyndte hun at tale med en qvindelig
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Fange MarieDslmer og paa ny om Sslvpengene og 
Sedlerne, hun fortalte, hvad hun havde sagt i For- 
horet, og tilfoiede, „at hun jo ikke künde sige An- 
det, da det var sandt," hvortil Dslmer svarede: 
„Nei, naturligt!" —  Hun vedblev nu at fortcrlle. 
.at hun vidste ikke at sige, hvorsra hun havde faaet 
Sslvpengene ," hvorpaa den Anden raadede hende at 
sige: „at hun havde faaet dem ved at vexle for 
Karlene eller Melkekudskene, som hun ikke videre 
kjendte." —  „Ja," svarede Sidse, „saa sige de det 
er Lsgn," men det meente Marie Dslmer fkulde 
hun ikke bryde sig om. Dm  Sidste raabte derpaa 
til Sidse, at Ole Kollerst» havde raabt til hende: 
„at hun künde kun faae to Aars Forbedringshuus- 
arbeide ' —  Derpaa spurgte Sidse Marie Dslmer: 
„om hun flulde vedblive sin sidste Forklaring," hvor
til Marie svarede: „at hun var gal. hvis hun for- 
andrede den."

Medens de Personer, der hsrte denne Samtale, 
opholdt sig paa Gangen, kom Lagen, for at see til 
en syg Arrestant. Saasnart Gangdsren blev lukket 
op, hsrte de Ole Kollerst», der sad i den ncrrmeste 
Arrest, og som hidtil havde forholdt sig rolig, at 
stsnne og klynke, og angav, da Lagen, der hsrte 
det, gik ind til Ham, at Hans Fod, formedelst hvil- 
ten Han i längere Tid havde varet under Cuur, smer- 
tede Ham sorskrakkeligt om Natten. Saasnart Lagen 
var gaaet sin Bei, og Alt var bllven stille, hsrte 
de Ham gaae paa Gulvet, men ikke mere at klage 
sig, hvorimod ban raabte til de andre Arrestanten 
og spurgte Knudsen, om Han havde varet for
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om Sagen  i Frederiksborg, og da denne denegtede 
det, sagde Ole Kollerod, at Han inart vilde komme 
til Frederiksborg; Han tilfoiede lillige, „at Ole H an
sen allerede var gaaet i Kjcrlderen.

Sidse M arie blev nu igjen sremstillet for Retten 
og formanet til Sandhed. H un vedblev sin seneste 
Forklaring om Pengenc, og man foreholdt hende nu 
hendes Samrale i Arresten, hvor hun havde ved- 
gaaet sin Forklarings Unoiagtighcd, men hun neg- 
tede Rigtigheden af Jndberetningens Indh o ld  og 
gjentog derpaa at kun hendes seneste Forklaring om 
Pengene indeholdt Sandhed.

Den  Iste September sremstilledes Kollerod. M a n  
soreviste Ham de Siovler, Han havde havt paa, da 
Han blev arresteret, og Han erkjendte, at det var det 
samme Par, Han havde voeret ifort da Han kom i 
Arrest. Sam m es Saaler og Hoele bleve nu nsiag- 
tigt maalte efter Leengde og Brede; Maalene svarede 
noie til det ene af de M aal, der var optagne i H ä 
ven bag Gjerningsstedet paa Nymolle.

Ole Kollerod havde i sin Arrest givet Sidse flere 
Oplysninger om, hvad hun flulde svare for Retten, 
hvilket var skeet ved enten selv at raabe til hende 
eller ved andre Anestanier. Blandt Andet havde 
Han ogsaa ladet hende vide, at der ingen Femrigs- 
bankdalerseddeler fandtes blandt Pengene, men kun 
Tirigsbankdalersedler, en 50 Rigsbankdalerseddel og 
forresten Solvpenge, Han vidste ikke hvormange. T il- 
lige flulde hun vedblive at sige, at hun havde havt 
Pengene nedgravede ved Roeskildekro, og naar det 
forlangtes, paavise et Sted, ligemeget hvor.
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Da dette blev Ham foreholdt, tilstod Han vel, 
at Han havde talt med P. Chr. Knudsen igjennem 
den Müm, der adsküte Hans Arrest fra dennes, men 
negtede at have raabt ud af Vinduer eller Dore, 
ogsaa negtede Han, at Nogen havde raabt til Ham.

For at hindre saadan Communication i Frem- 
tiden, blevOle Kollerod strax efter Forhoret brag t 
til Politiarresten i Kjobenhavn, hvor Dommeren lod 
Ham hcnsidde fra den Iste September til den 21de 
November, uden at afhore Ham, i hvilket Tidsrum, 
Han indhentede adskillige Oplysninger om en Mcrngde 
grove Forbrydelser, hvori Han havde gjort sig flyl- 
dig, f. Ex. Bedrageri, Haeleri, Tpveri, Jndbrud o . dl.

Jmidlertid var Sidse Marie bleven fort til 
Roeskildekro, for at paavise Stedet, hvor Pengene 
havde vcrrct nedgravede, hvilket hun naturlizviis ikke 
künde. Hvor hun paastod at have nedgravet Spare- 
bosjen, var Jordsmonnet saa t«t begroet med Trcr- 
rsdder, at det var en Umulighed, at den künde vcrre 
nedgravet der. Men uagtet dette blev hende foreholdt, 
blev hun dog ved sin Paastand, at have nedgravet 
Pengene her og selv at have sammensparet dem.

Hun hensaltes nu i en afsides Arrest, hvor det 
var hende vanskeligt at kunne tale med de andre 
Fänger gjennem Dore og Lofter. Disfe Forholdsregler 
havde en gavnlig Birkning paa den fladdervurne 
Sidse, thi da hun paa ny kom i Forhsr, tilstod hun 
at hun ikke havde sammensparet bemeldte 100 Rdl. 
af sin Lon og aldrig havt dem nedgravede i Jorden, 
men derimod modtaget dem i Birkersd af Ole Kolle
rod. Hun yttrede at det var isoer Arrestantindem

Dausle Zoidryter«. 14
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Sophie Olsen og Marie Dolmer. der havde forfort 
hende til denne urigtige Forklaring, og at den Forste 
havde sagt, at hun stedse havde befundet sig vel ved 
at lyve, fordi „Lognen altid gik frem." Ogsaa 
havde Kollerod igjennem de andre Arrestanter med- 
deelt hende Adfkilligt med Hensyn til hendes urig
tige Forklaring. Derimod paastod hun ikke at voere 
deelagtig i nogle af Oie Kollerods Tyverier.

Under et sencre Forhor tilstod hun at det Toi, 
som nylig var hende foreviist i Retten, gjenkjendte 
hun som det, hun i en tidligere Forklaring havde 
angivet, at havc leet Ole Kollerod at voere i Be- 
siddelse af.

Medens Kollerod sad i Arrest, tilstod Hans Med- 
flhldige P. Chr. Knudsen sin Deeltagelse i det af 
Hans Kone oplyste Mord paa Jorgen Enevoldsen. 
Da det ikke vedrorer Ole Kollerods Sag, vil Ud 
giveren kun omtale dette Mord med nogle faa Ord.

Nogle Aar tilbage besogre Niels Björn, hvem 
Han kjendte tidligere og som tjente hos Jorgen Ene
voldsen i Kollerod, en Sondag Eftermiddag Knud
sen i Overrod, ledsaget af et Fruentimmer. som Han 
sagde var Hans Madmoder. De Kleve en Stund 
hos Knudsen og drak Kaffe. Björn bad, da de 
flulde gaae hjem, Knudsen folge dem paa Veien, 
hvilket Han forst afslog, men da Niels Björn, sagde,. 
at Han maaskee künde bevise Ham en Tjeneste, uden 
at sige, hvori denne kestod, saa samtykkede Han i det 
og fulgte med dem. Ester at have vceret inde i 
Bloustrodkro og drukket Broendeviin med Niels Björn, 
vilde Han vende tilbage til fit Hjem, men da de
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kom til Konen, som opholdt sig udenfor Kroen, saa 
bad Han Knudsen at folge hjem med og blive hos 
dem om Natten, hvori Han indviligede. Da Han kom 
til Jorgen Enevoldsen med Hans Kone og Niels 
Björn, gik hun lige ind i Stuen; de andre To bleve 
staaende ved Porten, hvor Niels Björn fortalte Knud- 
jen, at det var Hans Hcnsigt at dmde Jorgen Ene
voldsen ved at käste Ham i Bronden, og at det var 
dertil, Han snflede Hans Hjcrlp. Knudsen flal da 
havc erklcrrct, at Han ikke vilde lcrgge Haand paa 
Manden, fordi Han solte Modbydelighed for i saadan 
Henflgt at bersre et Mcnnefle, Niels Björn sagde 
derpaa, hvorledes Han skuldc beere sig ad: Han ikulde 
nemlig gaae ind i Stuen og sporge om Ham, vente 
paa Ham og see at saac Anledning til at blive der 
om Natten paa Stedet; naar Han künde opnaae 
dette, saa vilde Jorgen Enevoldsen rimeligviis folge 
Ham ud, og da skulde Han (Niels Björn) nok be
sorge Resten. Hvad Niels Bjsm havde aftalt med 
Konen, vidste Knudsen ikke.

Da Han traadte ind i Stuen. laa Manden i 
Lengen; Han stod vp. lukkede dem ind, hvorpaa 
Konen strax bragte Lys og en Forfriflning af Brod 
og Smor. Jorgen Enevoldsen talte imidlertid med 
Knudsen. og yttrede ligeledes, at Han künde blive 
der om Natten og ligge hos Niels Björn, der havde 
sit Kammer i et Udhuus. Monden sagde derpaa, 
at det vel var bedst, at Knudsen kom til Sengs. 
Manden kalbte jorgjoeves paa sin Kone, og Han stod 
derfor ud as Sengen, tog sine Trcrftoe paa, og sulgte 
i sin bare Skjorte Knudsen over Gaarden til Niels
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Björn« Kammer. Hverken denne eller Konen kein 
tilsvne under Hans Ophold i Stuen. Manden gik 
forud ud af Kjokkendoren, Knudsen fulgte tat bag 
ester Ham, og idet Jorgen Enevoldsen kom til Skjare- 
loen, som var noermest ved Kjokkendoren, kun et gebt 
Skridt derira, jaa aabnedes denne Der. Niels Björn 
sprang ud ar samme, greb Jorgen Enevoldsen om 
Livet, lostede Ham iveiret, og forte Ham hen imod 
Bronden, uden at Han gav noget Skrig  eller Lyd 
fta sig. Knudsen paanod at van ikke rorte Jorgen 
Enevoldsen og sorsikkrede, at Han vendte sig dort sra 
Bronden, saa at Han ikke engang saae at Jorgen 
Enevoldsen blev fort over Karmen paa Bronden; 
a en Han horte Plumpet. D a  Han vendte sig om, 
saae Han, at Niels B jom  sprang over Broi'dkarmen. 
for, ester Knudsens Formvdniug, at holde Manden 
under Bandet: Han holdt sig ogsaa et Par Skridt 
fta Bronden, hvor Konen ligeledes stod. Den Druk- 
nede havde tabt sine Trocflve i Gaarden, Niels Björn 
satte den ene ved Bronden og kastede den anden 
ned i samme. D a  Gjerningen var sorovct, veralte 
Niels Björn Knudsen 4, hoist 6 Niasdaler. sigende 
at Han ikke havde rlere. og gav Ham tillige cnSkjorle; 
detre ftlligemed nogle Levnetsmidler, Knudsen strar 
sik, var Blt. hvad Han modtog i Anledning as det 
Passerede. N iels Björn yttrede ogsaa: at det var 
godt betalt for et saadant Folgeskab.

Knudsens Kone havde derimod forklarct, at, da 
Jorgen Enevoldsen gik ud i et naturligi Wrinde, 
fulgte Knudsen ester Ham; i Gaarden kam Niels 
B jö rn  til, hvorpaa Knudsen greb Jorgen Enevoldien
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om Hovedet. Niels Björn tog kam om Benene, og 
saaledes vare de Hinanden behj«lpelige mcd at kalte 
Ham ned i Bronden. Hun havde aldrig turder om- 
tale bette Mord, da hendes Mand oste havde staaet 
for hende med en Kniv i Haanden og udstodr de 
fcrleste Trübster, hvis hun forraadte Ham.

Nagtet Han blev consromeret mcd sin Kone i An- 
ledning af Mordet paa Jorgen Enevoldscn, beneg- 
tede Han at have sagt bette til sin Kone, og vcddlev 
sin Forklaring, at Han ikke havde rort Jorgen Ene- 
voldsen.

Ester alle Sagcns Omstcendigheder at flute, 
maatte det vcere gaaet saaledes til, som Konen for- 
klarede, at have Hort af Knudsen selv. Men det var 
at formode, at ha>> var enten i den Kormodning, 
at Han künde redde sit Av, naar Han vedblev at be- 
negte, at Han havde lagt Haand paa den forst Myr- 
dede, hvilket Han Heller ikke havde gjort paa den se- 
ncre Myrdede, eller ogsaa stete det blot as Undseelse 
og Frygt for at synes altfor afflvelig i Dommerens 
Dine. .

Ester at have stddet i elleve Uger i Politiarresten. 
blev Ole Kollerod igjen taget under Forhor i Blaa- 
taarn. Under Hans Ophold i Politiarresten havde 
Dommeren indhentet en Moengde Formodninger, 
adflillige Oplysninger —  men ingen fuldc Beviser 
—  om mange af Ham begaacde grove Tyverier og 
Jndbrud m. m. Da Dommeren berorte nogle af 
bisse, troede Ole Kollerod, at Han var noie bekjendt 
med adflillige af Hans groveste Forbrydels.r, hvilket 
satte Ham i kjendelig Uro. Dommeren erklcerede, at
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Aarsagen, hvorfor Han vedblev at negte sin Deel
tagelse i et Mord, hvilket dog umuligen lcrnge vildc 
lhkkes Ham, alene dar den usleste Feighed; hvilken 
W ring krcrnkede Ole Kollerods Forfcrngelighed i 
hoieste Grad. —  Han blev igjen bragt til Politi- 
anesten.

2 Dage ester, den 23de November, om Aftencn, 
forlangte O le Kollerod at tale med Prcesten og Dom- 
meren. DadenSidste indfandt sighos Ham, yttredehan 
at Han künde meddele Retten mange Oplysninger, 
maaskee flere, end manskjottede om at vide; men det 
künde kun flee betingelsesviis. Dommeren vilde 
imidlertid ikke indlade sig herpaa, httrede at Han 
vidste muligen mere om Hans Säger, end Han anede. 
og tilfoiede. at Han vilde fljcrnke Ham en kort Frist 
til selv at meddele de fornodne Forandrinacr og 
Tillcrg i sin fomd asgivne usandscerdige Forklaring.

Den naste Dag blev Ole Kollerod ester sin egen 
Begjcering sremstillet for Retten, og ertlcrrede 
nden at opsordres dertil, at Han nu havde befluttet 
at sige den rene Sandhed. Han tilstod med en 
paafaldende Rolighed, at Han havde deeltaget i P.or- 
det paa Papirkudsken. Lars Pedersen; men Hans 
Forklaring stcmmede ikke aldeles overeens med P. 
Chr. Knudsens og Ole Hansens.

Nogle Tage for Mordet stete havde Han vaa Peicn 
fra Bedbek talt med Knubscn og Hanien om at be
stjoele Lars Pedersen. Det var Ole Hansen, som 
fsrst gav Anledning dertil, rhi Han iortalte, at havde 
vceret arresteret og straffet for Tyvcri, samt var stilt 
ved sin Post som Vaegter paa Nymolle, Alt for
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Papirkudflen Lars Pedcrsens Skhld, hvorfor denne 
ogsaa stulde miste sine Penge; bau opfordrede Ole 
Kollervd til at deeltage i Tyveriet med Ham og 
Knudsen, hvorom disse allerede vare enige. Kolle- 
red svarede dem, at Han kjendte dem for lidet til at 
vide, hvorvidt Han derpaa künde indlade sig med 
dem. Men nu fortalte Ole Hansen Ham. at Han 
og Knudsen havde nylig stjaalet et Par Heste paa 
Brondbysster Mark, som de havde siaaet ihjel og 
hvis Huder de havde folgt, og Kollersd antog nu, 
at Han nok turde gjore fcrlles Sag med dem. Inden 
Sondag begik de adflillige Tyverier, og forst denne 
Dag aftaltes der imellem dem alle Tre, at Han, 
Kollerod og Knudsen skulde, naar Ole Hansen var 
sieget ind af Vinduet og havde aabnet Deren for 
dem, holde Lars Pedersen i Sengen, medens 
Ole Hansen, der kjendte Karlens Gjemmer, tog Hans 
Penge, men der blev ikke talt om at myrde Ham,*) 
derimod aftalte man, at de ftulde Alle bevcebne sig 
med en Kniv, for at forsvare sig hvis de bleve op- 
dagede. Da de gik, raabte Knudsen ind i Stuen 
til sin Kone, at Han gik i Skoven ester Broende. 
Men deite skulde ikke vcrre skeet for Könens Skvld,**) 
thi hun vidste allerede dengang, i hvad Wunde de

*) Ester de to Andres overeensstemmende Foiklaring var 

det sorud baade omtalt og aftalt, at Lars Pedersen skulde 

rnyrdes.

**) Ole Kollerod lagde ved flere af sine Forklaringer tyde- 
ligt et fjendfl Sindelag mod Knudsen for Dagen.
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gik dort, men det stete alene i Henseende til Ole 
Regler, der ikke vidste, at Kollered og Ole Hansen 
vare i Huset. —  Forend de forlode dette, erindrede 
Han sig nu, at der blev talt om at stille Lars Pe- 
dersen ved Livet; og det var Ole Hansen, som egen- 
lig faltede denne Plan, da Han yttrede, at Han havde 
ikke fortjent bedre, da Han havde stilt Ham ved Hans 
Levedrsd; hvorimod Kollered og Knudsen bestandigt 
ssgte at forandre det derhen, at intet Mord flulde 
begaaes, uden det var nedvendigt, og bestandigt 
yttrede, at de nok troede at kunne holde Ham s 
Sengen, naar de fik Noget om Halsen paa Ham, saa 
at Han ikke künde strige.*)

Da de kom til Nymolle, var der endnu adflillige 
Folk i Bevcrgelse paa Stedet, og de ventede derfor 
paa, at Alt flulde blive stille. Kollered sov den 
meste Tid, hvilket Han bestemt vidste deraf, at Han 
dremte om en Sljorte, og erindrede sig dette da Han 
vaagnede. fordi en stig Drem betyder Lüg. De gik 
ind over Haven, gjennem Gyden, til Pladsen hvor
imod Lars Pedersens Vindue vendte. Ole Hansen 
beicde selv Semmene fra Kjokkenvinduet, og tog dette 
ud, men da Han var siegen ind, satte Kollered Bin- 
duet igjen i Karmen og bsiede Semmene tilbage. 
Jdet Ole Hansen aabnede Deren fra Lars Peder-

*) Her talte Kollered Usandhed, thi Hans tvende Kamme- 

rater have flere Gange eenslenimigen forklaret, at O le Kolle

red endnn paa B e im  til Nymelle gjentog, at Lars Papir- 

kudsk maatte afsted og at de aftalte at Knudsen flulde holde 

Hans Hcender mede s Kollered myrdede Ham.
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sens Voerelse ud til Pladsen, horte Kollerod at denne 
sagde: .Hvad er det?" Ole Hansen sprang strax 
hen og greb fat paa Ham, og Kollerod hjalp til. 
Havde Knudsen eslcr Astale fulgt med dem, meente 
Ole Kollerod, at Mordet vilde have vceret undgaaet; 
men da Han og Ole Hansen vare alene, og Lars 
Pedersen gjorde mere Modstand, end man havde 
ventet, sandt Han det nsdvendigt «t fljcere Halsen 
oder paa Ham, for at Hans Skrig ikke skulde rode 
dem, og de blive grcbne i Gjerningen. Forend Han 
sprang md i Lars Pedcrsens Bcrrelse, havde Han 
lukket Ole Hansens Foldekniv op; som Han syntes, 
greb Han strax med den venstre Haand Lars Pcder- 
sen cm Hagen, havde det hoire Kn« Paa Eiden as 
Hans Hoved, og laa med det venstre Kn« paa 
Sengekanten. Saasnart Han saae sig istand dertil, 
bibragte Han Lars Pedersen et Stik i Halsen paa 
det Eted, hvor Han leitest künde komme til. Ester 
Mordet tog Han Lars Pedersens Uhr. der Hang ved 
Sengen; det er muligl, at Han ogsaa tog bans 
Slovlcr ned as V«ggen; men alt det Ovrige: Pi- 
berne, Kl«derne og Pengene, samlede Ole Hansen, 
der vidste, hvor NoglerNe laae, sammen; Han aab- 
nede baade Skadet og Kisten, men leverede Kollerod 
Pengene, der bestode deels af Eedler, deels as Solv 
og Kobber. Sedlerne vare i en Brevtafle, Solv- 
og Kobberpengene i Punge, hver Slags for sig. 
De isorte sig hver en Krakke inde i Einen; for- 
uden de ommeltte Säger medtogc de noget Ol, 
Lroendeviin, Smor og Brod, samt en lrlle spids 
Kniv med en Proptr«kker, hvilket Ole Hansen Alt-
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sammen vidste at finde, hvorpaa de forfoiede fig 
dort. Kollerod bavde aldrig talt med Lars Pedersen 
og vidste aldrig at have seet Ham; det var derfor 
den rene Sandhed, at Han ikke kjendte Hans Lüg. 
der blev Ham foreviist paa Nymolle. Jmidlertid 
künde Han godt indsee, at det maatte vcrre Lars 
Pedersen.

Paa Tilbagevcien traf Kollerod og Ole Hansen 
Knudsen i Krallet, hvor de spiste og drak, og hvor 
Pengene bleve deelte. Det var lütter Tirigsbank- 
daleriedler paa to ncrr, as hvilke den ene var en 
Eenrigsbankdalerseddel og den anden formodentlig 
en Halvtredsindstyverigsbankdalerseddel. As Tings- 
bankdalersedler vare der saa mange, at de hver fik 
sex; Eenrigsbankdalersedlen fik Knudsen og Halv- 
tredsindstyverigsbankbalersedlen beholdt Kollerod med 
de Andres Vidende, fljondt ikke med deres Biüie. 
for sig selv. Solvpengene bleve deelt paa samme 
Maade. at Kollerod lagde stykkeviir et lige Antal 
til hver iscrr; men hvormange der var af dette Slags 
saavel som- af Kobberpengene, vidste Han ikke. Af 
de Sidste beholdt Han den mindste Deel, Knudsen den 
storste, fordi Han yttrede, at Han for dem bedst künde 
kjobe Brsd til sine Born. Tegnebogen og Penge- 
pungene bleve bortkastede i Skoven. En Deel af 
det Brcendeviin, de havde borttaget fra den Myr- 
dedes Verreise, blev drukket ved samme Leilighed; 
dette i Forbindelse med Hans Sindsbevcrgelse, var 
Grund til, at Han ikke noiagtigt künde hufke, hvad der- 
paa fulgte. Han erindrede kun at Hans Buxer bleve 
Ham aftrukne i Knudsens Huus og ombyttede med
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et Par andre, samt at de alle Tre klamredes ved 
Husct. Han erindrede ikke at de havde spist Frvkost 
i Rudeflov. Derimod künde Han tydeligt huste, at 
Han hos Sidses Master i Birkerod fik Wggekage og 
Kaffe, samt at Han der leverede Ole Hansen en Ti- 
rigsbankdalerseddel, for af denne at indkjobe Brcrnde- 
viin m. m. i Kroen, ligcsom ogsaa Kollerod, da Ole 
Hansen blev temmelig loenge borte, udtog af de ov- 
rige Penge nok en Tirigsbankdalerseddel, som Han 
fljulte i det ene Stsvleflaft, fordi Han besrygtede, 
at Ole Hansen Var paagrebcn, og Han selv künde 
blive anholdt; samt at Han, da Ole kom tilbage, tog 
bemeldte Tirigsbankdalerseddel frem igjen, og gav 
Sidse as sine medhavcnde Penge den störe Seddel 
og 4 Tirigsbankdalersedler tilligemed nogle Sslv- 
penge, som Han meente i Alt udgjorde 100 Rbdlr. 
Jmidlertid sorekom det dog Kollerod med Hensyn 
lil disse 100 Rbdlr. at Han fsrst gav Sidse dem i 
Skoven, og da hun spurgte Ham hvorfra Han havde 
faaet dem, svarede, at hun nok künde vide Han havde 
faaet dem om Natten, hvorpaa hun gjemte dem i 
sit Wime; da Han sid<n hos Mosteren yttrede til 
hende sin Frygt for, at Ole Hansen var anholdt, 
gjemie hun dem ude i Haven, hvor hun, efter at 
Ole Hansen var kommen tilbage, viste Ham, at de 
vare nedgravede i et Blomsterbed.

Den Troie, som Kollerod bar, da Mordet fandt 
Sted, tilhorte Hans Broder, Anders Pedersen Voever, 
men Han bemcrrkede, at Broderen, da Han laante Ham 
dcn, udtrytkelig yttrede, at Han ikke vilde rende i 
Retten for dkn, og tilfoiede, at med saadanne Karle
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som Han (Kollerst») maatte man ikke havc mere at 
bestille end „God Dag og Farvcl."

Da Kollerod leverede Broderen Troien nlbage 
og denne saae Ham i Besiddeljc afUhret og Piken, 
yttrede Han. at det nok var hebst, den ikke saae Da
gens Lys mere. Kollerod meente dersor, at Han 
havde tilintetgjort den, og negtede i Retten, at Han 
havde laant Ham den, for at undgaae Uleilighed i 
den Henseende. H5n havde ikke yttret et Ord til 
sin Broder, om hvad Han havde i Sinde, Han var 
overbeviist om, at denne i det Tilfcrlde vilde have 
angivet Ham for Ovrigheden.

Om hvad der var passeret paa Slangerup Rtar- 
ked, vedbtev Kollerod sin afgivne Forklaring, forsaa- 
vidt Lars Pederfens Säger angik; men i Henseende 
til den falske Tirigsbankdalerseddel, hvormed Han 
dlev anholdt, da forsikkrede Han. at den Scddel, Han 
ved Torbens Boutik fik byttet af en Bonde, var en 
af de Tirigsbankdalelsedker, der havde tilhort Lars 
Pedersen; den maatte altsaa enten have voerel salik 
i dennes Voerge eller ombyttet med en falfl Scddel, 
i det Tidsmm aiKolle»od ikke havde den iHoendcr Det 
Sidste troede Kollerst» var rigtigst at antage, deels 
iordi Han dengang saae adskillige Personer omkring 
sig, der vare berygtede med Hensyn til falske Pcnge, 
deels fordi Han erfarede. at Jorgen Alssonderup, 
der havde veeret i Slaverirt, lob med Sedlen hen 
til Sognefogden, for at sporge Ham, om den var 
falfl, og altsaa havde havt Leilighed til at ombytte 
den med en falfl Scddel. At Han modtog den falske 
Seddcl og leverede de to 5 Rigsbankdalcrjedlcr kil-
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bage, som Han havde faaet for den, var en Folge 
af Hans Frygt for at vcrkke Opsigt og blive anholdt. 
Kolderod negtede at have dengang modtagct falske 
Sedler af Johan Didrik Jensen (kalbet R ig s- 
banken.) Han havde rigtinok kort iforveien vcrret 
hos Johan Didrik i den Anledning, men denne 
havde ingen Sedler farbige; derimod havde .Nolle
rod 3 Gange for modtaget af Ham ialske Sedler: 
een Gang 2 Tirigsbankdalersedler, een Gang 4 Fem- 
rigsbankdalerseddel, oq een Gang een Femrigs- 
dankdalerseddel; hvillet er Johan Didriks None 
og T aller, Son og Svigermoder, samt Christosfer 
Frederikien paa Carlebo Overdrev, vel bekjendt. HoS 
Sidstncrvnte dleve de falfle Sedler opbevarede, cs 
Kollerst» dleve de andragte, og hvad Han modtog 
ivr dem, dlev declt i 3 Parier, hvoraf Johan Di- 
drit fik det halve Belob, og det andet halve diev 
deelt imellem KoÜerod og Christopher Frederitsen.

I  de paafolgende 5 Dage udsagde Ole Kollerst» 
cn Merngde grove Forbrydelser, f. Ex. Tyveri, Jnb- 
brud, Bancoseddelforfalstning, Mordbrand osv. hvori 
Han og adskillige Andre havde gjort sig skyldige.

Skjondt vi have i det Foregaaende omtalt de steile 
af Ole Kollerods Thverier, Jndbrud osv, have vi 
dog forbigaaet at sortcrlle en Mcrngde Forbrydelser 
Han begik, efter at Han den 20de Tecember 1835 
undveg fra Blaataarn (hvor Han dengang var aire- 
steret under sondre Birk i Anledning af forstjellige 
Tyverier og Jndbrud) i Selskab med Lars Monberg, 
Kjcrr og Jens Nejede. Sidstncrvnte og Ole Kolle
rst» forlode de andre To ved Sqvaldergade. De
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gik strax ud af Byen lige til Hingstehuset ved Fre» 
deriksborg, hvor de kom om Morgenen. Kollerod 
soregav at vcrre losladt, og at Jens Nejede flulde 
transportere Ham. Hanmodtog der en gammel Hat. 
Han havde efterladt sig i bemeldte Huus, hvilken 
Jens Nejede fit; selv stjal Kollerod en ny Hat, der 
tilhorte Sonnen i Huset, hvis Fader gav dem For- 
friflninger. De gik derfor til Kappelsskov til en Son 
at den saakaldte Basseflagter paa Meerlose Mark, 
hvcm Jens Nejede oste havde bragt stjaalne Crea- 
turer, og med hvisDatter Han var Kjcrreste. Jens 
Nejede havde nemlig jorud i Forening med Morten 
Ssrensen bortstjaalet 60 Rbdl. sra en Gaardmand, 
Jens eller Hans Otasmus sen paa Meerloje Mark, 
aj hvilke Han bavde leveret Kjoeresten fin Halvpart 
i Forvaring. at henke bisse Penge og derefter vende 
tilbage til Arresten var alene Hans Hensigt. Han 
stk Pengene og gav Kollerod en Rigsbankdaler deras, 
hvorpaa denne forfoiede sig til Johan Didrik lRigs- 
banken), opholdt sig der en Nat, begav sig derira 
ril Tommerlene i Lynzby og sra denne til Chri
stian Frederiksen ved Roeskilde, sor at faae Sidse 
Marie i Tale. Men der var allerede dengang taget 
Forholdsregler mod hende i Anledning as hendcs 
Foroindelse med Kollerod, saa at Han ikke künde 
saae fat paa hende, nagtet Han opholdt sig et Par 
Dage hos Christian Pelersen. Derfra gik Han lit 
Utterslsv. hvor Han hos sin davoerende Voertinde af- 
hentede en Deel Säger, Han tidligere havde stjaalek. 
Med bisse gik Han tilbage til Tommerlene i Lyngby. 
Da dct var forsildigt paa Astenen at söge Lene,
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tyede Han med sine Koster til Sorgenfri Skov, hvor 
Han fandt et Vindue aabent i et Lysthuus, der lig
ger til Hoire fra Lyngby paa en Bakke noget fra 
Veien; Han satte sine Koster udensor, og krob gjen- 
nem Vinduet ind i Lysthuset, for at hvile sig, og 
faldt i Sovn. Henimod M  orgenen, da Han vilde sor- 
lade Siedet, bemcrrkede Han nogle gronne Fryndser 
og dlev ved disse tillige opmcerksom paa to gronne 
Silkegardiner, der oprullede paa stade Stokke stode i 
en Krog, hvilke Han tog med sig. Han leverede Lene 
alle hine i Utterslev samlcde Tyvekoster og et Stykke 
af det ene Gardin. hvilket Han havde tilskaaret som 
et Torklcede. Det ovrige af Gardinerne og Frynd- 
serne forcrrede Han Johan Didrik, hvis Kone syede 
sig et Torklcede deraf. Ester at have opholdt sig et 
Par Dctge hos Johan, begav Han sig ad Kjoben- 
havn til. Harr tog Veien over Frederikssund, for 
ikke at stode paa Bekjendtere. I  Ncerheden af Stern
lose traf Han' en Formiddag paa et Sted hvor alle 
Folk vare ude. Det var en ypperlig Omstcrndighed 
for Ole Kollerod, thi nu udtog Han et Vindue, der 
var heftet til Karmen med Som udvendig til, steg 
ind i Vcerelset. og dorttog en Deel Solvpenge, om- 
trent 10 Rbdl. og en Mcrngde Gangklceder og noget 
Solvtoi. Med alt dette begav Han sig til Christian 
Pedersen, hos hvem Han opholdt sig et Par Dage, 
og hvor Han afsatte meget af sine Tyvekoster. Med 
Resten begav Han sig til Johan Didnk. hvor ban 
opholdt sig nogle faa Ncrtter. I  Johan Didriks 
Huus foreflog Christoffer Fredriksen et Tyveri hos 
en Mand, der havde faaet 1500 Rdl., hvori Kolle-
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rod indvilligede. Der vedtoges, at Niels Björn 
(den Samme, der 8 Aar tidligere i Tiden tilligemed 
sin Kone og P. Chr. Knudsen havde kästet Jorgen 
Enevoldsen i en Brond), stulde vcrre med. Johan 
Didrik laante dem en Tadel, som Christoffer mod- 
tog, og en Aften dlev berammet til Tyveriets Ud- 
forelse, Christoffer tog Sablen med sig, da de gik; 
ad hvilken Bei de kom til det paagjeldende Huus, 
vidste Kollerod ikke, fordi Han ikke kjendte Egnen. 
Han var »oaet svirende da de kom til Stedet, hvor 
der, saavidt Han Hustede, var tamdt Lys. De dan- 
kede paa; Huuösolkene spurgte, hvem det var, hvor- 
til blev svaret af Ham eller Niels Björn, hvilket 
Han ikke saa noie erindrede: „at det var Politiet 
fra Hillerod, som stulde estersee deressPenge," og i 
samme Oieblik lob Niels Björn M d  Hab len i 
Haanden imod Deren, saa at den sfstang oh, hvor- 
paa Han og Kollerod. som Mendts sprang ind i 
Stuen; men Christoffer, der havde en Stpk i Haan
den, sorblev udenfor. da Han var noie kjendt med 
Familien. De sorefandt kun af Penge 3 Rdl., men 
borttog foruden disse en heel Deel andre Säger, 
hvoriblandt 3«» Alen Lcerred og en rodstribet Best, 
som Johan Didriks Svigermoder fik, og et Slykke 
dlaat Badmel, som Christoffer Frederiksen. beholdl. 
I  Huset, som de bestjal, vare Konen, en halvvoxen 
Pige og et lille Barn, som Konen dar paa Armen. 
De tilfoiede Ingen af dem noget Ondt; men Chri
stoffer Frederiksen, der stod udenfor Doren, hvor det 
var saa morkt, at det var umuligt at kjende Ham, 
hindrede dem fra at komme ud.
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Debegave sig nu til Christoffer Frederiksens Bopcrl, 
hvor Niels Björn forlod dem, for at komme til sit 
Hjem, inden det blev Dag, og uden at modtage 
mere af det Stjaalne end een Rigsbankdalcrseddel. 
Christoffer Frederiksen fik det blaa Vadmel, hvoraf 
Kollerst» flar Ham et Par Buxer, som Hans Kone 
syede. Med Resten af det stjaalne Tsi indfandt 
Kollersd fig efter Löste hos Johan Didrik i Dag- 
brcrkningen. Denne tilligemed sin Kone var tagen 
til Roeskilde Marked, hvor Han künde trceffe dem. 
Kollersd lcverede Svigerinden de stjaalne Säger og 
beholdt kun ved sin Bortgang en Best og to Trsier 
mcd Blyknapper samt nogle Solvknapper, Han havde 
astaget as en Best, Han lod blive i Johan Didriks 
Huus, og et Meerflums Pibetsi. I  Roeskilde traf 
Han Johan Didrik og Kone, der var i Seiflab med 
Flere, der efter Kollersds Mening, flulde scrtte falfle 
Sedlcr i Omlsb. Christoffer Frederiksen og Huus- 
mand Shlvest af Lhngbh havde allerede vcrret ude 
paa Markedet og kjsbt for falfle Sedler en Botte 
Smsr, som de ved Kollersds Ankomst vare i Begreb 
med at dele. Kollersd gav her Johan Didrik af det 
paa Freeslsv Mark Stjaalne 28 Stykker Solv- 
knapper, men beholdt selv Resten.

Kort Tid efter havde Kollersd den Dristighed at 
gaae til Kjobenhavn, hvor Han var saa nsie kjendt 
af Politiet, og der scrlge et Lagen og en Trsie, Han 
havde tilbage af Thvekosterne. Da Han igjen for
lod Kjobenhavn, stsdte Han paa en ubekjendt Per
son, som sortalte Ham, at der var undvegen en Ar
restant fra Blaataarn, hvem man ssgte med stör

Dausle Fvrbrydere
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Jver, og som ester Formeuing sknlde opholdt sig i 
Lyngby, hvor man ventede at paagribe Ham. Ester 
ar have Hort dette, flyndte Kollerod sig hen t>t 
Tommerlene i Lyngby, fik Sidse kalbet op, og begav 
sig samme Nat med hende paaDcientil Christoffer 
Christensen, hvor de opholdt sig den folgende Nat. 
Kollerod forte derpaa Sidse Marie til Johan Didrik, 
hvor Han opholdt sig i 2 Dage og Nertter, i hvil- 
ken Tid Kollerod sogte et sikkert Tilflugtsted län
gere ude i Landet; men da Han ikke künde finde et 
saadant, hentede Han hende igjcn, og gik med hende 
til Kjobenhavn, hvor Han tre Dage ester blev paa- 
greben.

Det var Christophe! Frederiksen, hvem Kollerod 
havde kjendt fra den Tid. Han boede paa Carlebo 
Overdrev, der bragte Ham i Forhold til Johan D i -  
drik. som Han forste Gang saae hos Christoffer i 
Aaret 1834.

I  Begyndeljen af dette Bekjendtskab modlog 
Kollerod falske Sedl.r til Anbringelse; men da Han 
havde ndgivet bisse, indsaae Han, at det var for- 
bundet med störe Vanfleligheder, hvorfor Han ikke 
v lde indlade sig paa at anbringe flere. Forst ved 
den trrrngende Forjatning, hvvri Han befandt sig, 
medens Han det soregaaende Aar var paa fri Fob. 
fristedes Han til at henvende sig til Johan Didrik 
om flere.

Skjondt Han saaledes ikke kom uafdrudt til Jo
han Didrik. havde Han dog seet, hvorledes Han fa- 
brikerede sine Sedlcv. Han brugte nemlig dertii 
Silkepapiir, som Han afklippede til samme Storrelse
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som Sedlen, lagde det oder denne paa en Rüde, 
og naar Han havde afridset Bogstaverne paa Silke- 
papiret med Pen og Tust, udfyldte Han dem siden. 
Han paatrykkede disse Sedler et Stempel med et Sex- 
flillingsstykke, som Han lagde Paa Sedlen med en 
tilstrcrkkelig Voegt Arbeidet udfortes i et Kammer 
v«d Hans Stue, hvor Han havde et Bord og en lille 
Skraapuli, hvilken Han anbragte paa Bordet. Han 
brugte almindelige Penne; Tufket havde Han fljult 
i Foden af et Snapseglas, hvilken Fod var af Blik 
og künde flrues af. Det almindelige Gjemmested 
for Apperaterne. naar inzen Forstyrrelse truede Ham, 
var imeüem Lcrgterne og Halmen paa Taget over 
en Luge ved Kostalden, hvor Konen ofte gjemte 
disse Säger, naar Hundens Gjoen bebudede en 
Fremmed.

Johan Didrik var den, der almindelig udkastede 
Planen til Tyverierne, samt foreflrev, hvad der i 
Forhoreme flulde forklares; selv tog Han ikke Deel 
den, men Christoffer Fredriksen udfsrte dem. og valgte 
og indbvd blandt de foellcs Bekjendte dem, der passede 
esrer Omstoendighederne til at deeltage i Udforelsen.

Koll rvd navngav for Retten en Moengde Per- 
soner. som havde anbragt falske Sedler for Johan 
Didrik.

Senere meddeelte Han Retten: At Han ved 
Jorgen Didrik fik Kjendflad til Flere, som gav fig 
af med at gjore falske Bancosedier. Det vare 
Folgende:

Ole Harring eller Ole Christvffersen. hvis Sedler 
ikke vare saavel fkrevne som Johan Didriks, men

iü*
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derimod forsynede med Vandmcrrke, som Han frem- 
bragte ved at loegge en Traad paa Papiret og der- 
paa overstrygge bette med Olie. Hans Kone og 
Huusmand Sylvest i Lyngby var de eneste, som 

KoÜerod vidste, der befattede sig med at udgive 
Hans Sedler.

Jens Nielsen i Olsted, der havde loert Künsten 
as Johan Didrik. Denne havde taget sig meget af 
Ham, da Han var arresteret sor Barnemord; Han 
flrev sine Sedler hos Lars Hansens Moder paa 
Skjoering Mark.

Brodrene Anders, Peder og Jorgen Hansen Strs- 
lille; bisse havde leert hos Johan Didrik og bragt 
det til den storste Fuldkommenhed; thi de sorstode 
ikke alene at skrive Skriften paa Sedleme ligesaa 
skuffende som Johan Didrik; m«n de vidste ogsaa 
tillige at behandle Papiret saa godt, at deres Sed
ler ufeilbarligen var de bedste af dem alle. De 
pleiede at arbeide hos Torben Pedersen paa Slan- 
gerup Mark i et Verreise, der vendte ud til Lande- 
veien.

Jens Nielsen Stroe, der almindelig kaldtes 
Kiversonnen, ligesom ogsaa en Person ved Navn 
Soren Ullerup, gik dem tilhaande ved at anbringe 
deres Sedler.

Med Henshn til Maaden, paa hvilken Christofs« 
Frederiksen anbragte de falske Sedler, anforte Kollerod, 
at Han havde indfundet sig hos en Porcelainshandler 
i Bimmelskastet, optog der en god Tirigsbankdai«- 
seddel, idet han bod paa nogle Barer, und« Handelen 
komeen as Hans Medhjcelpere med en falsk Tirigsbank-
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seddel, som Han vilde have vexlet; denne vexlede 
Christoffer i Könens Paasyn og da Han derefter af- 
kjobte hende nogle Barer, gav Han hende den falfke 
Seddel. som hnn uden videre Undersogelse modtog, 
da den nyligen var bleven undersogt af Udgiveren.

Fastelavns Mandag 1835 havde Christoffer Fre- 
deriksen hos Oie Andersens Enke i Hillerod truffet 
Morten Sorensen, der, saavidt Kollerod vidste, var 
Dazleier hos Hans Broder, der var Gaardmand i 
Nejede, og der overtalt Morten til at bestjcele en 
Undentagsmand. der boede i Christophers Huus paa 
Carlebo Ovcrdrev; et Tyveri, hvorom denne havde 
stere Gange iforvcien tali med Kollerod, men hvor- 
med denne ikke vilde indlade sig. Christopher for
talte Kollerod, at Han havde forestillet Morten, at 
alle Folk var til Fastelavnsgilde, og at der paa en 
Hylde over Vinduet laa en Sabel, som Han künde 
demcrgtige sig, sor at sikkre sig et gunstigk Udfald. 
Men Morten havde ikke vcrret forsigtig, Undentags- 
konen fandt Leilighed til at komme hen til Stedet, 
hvor Fastelavnsgildet blev holdt, og da Gjcrsterne 
herfra stormede til, saa blev Morten paa sin Flugt 
indhentet og saaledes mishandlet, at Han dode kort 
derefter. Christopher blev i denne Anledning heftet 
og tiltalt, men stap izjen paa fri Fod; dog maatte 
Han, for at betale Sagens Omkostninger, finde sig 
i. at Hans Eiendom paa Carlebo Overdrev blev 
folgt. Han kom dcrpaa til at boe i et gammelt sor- 
faldenr Huus paa Carlebo Mark, der nogen Tid 
eficr afbrcrndte. Christoffer Frederiksen fkulde efter 
Aftale med Eieren besorge Huset afbrcrndt, da het
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var assureret langt oder dets 2'oerdi. Christopher 
Frederiksen havde assureret sit Jndbo og havde der- 
Paa, foruden at nedgrave en Deel i en Kiste under 
Gulvet i et Kammer, hvor det fandtes ved Grun- 
dens Rydning. afgivet til Johan Didrik en Deel 
af sit og sin Kones Tsi. Hvorledes Han havde an
lagt Jlden. vidste Han ikke. men da Han (Kollerod) 
havde Hort at Niels Bjom. da Han lod sit Huus 
paa Carlebo Overdrev afbrcrndte, fik dette udfort ved 
Brodrene, Jens og Johan Kcrmpe, der boede til Leie 
paa samme Overdrev, saa meente Kollerod, at Chri- 
stopher enten havde faaet disse eller nogle Andre, 
fra Svcrrige dertil, da de Alle vare istand til en 
saadan Handling.

Kollerod forklarede i et sencre Dcode den 28de 
November, at Han den Nat. Han forlod Jens Nejede. 
der gav Ham en Rigsdaler, som tidligere er omtalt, 
stjal as Asbygger-Huusmand Ole Jensens Stald. 
hvis D sr Han udvendig fra aabnede, ved at stikke 
Fingrcn ind af et Hul paa Doren og flyde Krog.n 
op, en stör Kobberkjeddel. og af samme Mands Have 
en Deel Linned, hvilket Han Alt bragte Johan D i
drik, der beholdt det, uden at give Kollerod Noget 
derfor. Ta Kollerod i Sommeren 1835 var und- 
vegen fra Blaataarn, og omtrent i 12 Dage havde 
voeret Paa sri Fod, begav Han sig ogsaa hen til 
Johan Didrik. hos hvem Han havde o^holdt sig et 
Par Dage; men da Han ikke vilde modtage falske 
Scdler til Ombvtning, og Johan paa den Tid ikke 
havde Andet at aive Ham at bestille, saa fik Han et 
Par Mark, og begav sig paa Veien til Roeskildekro.
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Underveis bortstjalhan i Prcrstegaardens have i S la g s -  
lunde nogle Forklcrder, Lommetorklceder og brodercde 
Haandtorklcrder, et Stykke Lcerred og nogle andrx 
Sm aating; hvilke Sidste Han folgte tilligemed Lcer- 
redet. Med Resten gik Han til Sidse, forcerede 
hende to Forklcrder og et Torklcede.

Det Ovrige bragte Han til Tsmmerlene i Lyngby, 
som modtog og forhandlede det, med Undtagelse af 
to hvide Lcrrredsforklcrder, af hvilke Han syede sig 
selv et P a r Buxer under fit Ophold hos Lene. Fra 
denne gik Han til Kjobenhavn, hvor Han samme 
M orgen blev anhvldt af Vagten i Nyboder.

Medens Kollcrod dennegang var undvegen.hc.vde 
Han tilbragt nogle Ncrtter hos en Arbeidsmand 
ved Navn Jens Hendriksen Oscrod, som Han havde 
lcrrt at kjende i Forbedringshuset '1828. Denne 
M and  traf Kollcrod engang paa Gaden i Lyngby, 
da Han strax efter at have forladt G 's .  Tjeneste i 
Frederiksbergby opholdt sig hos Tsmmerlene. Jens 
bad Kollcrod komme til sig, da Han havde Noget 
at tale med Ham om; Kollcrod kom, og Jens fore- 
stog Ham at dceltage i et Jndbrud paa Vcrrkcts 
Contoir, hvor der flulde vcrre 300 Rbdlr. at „kapre." 
D e  samledes i denne Anledning Klvkken 1 2 - 1  om 
Natten i J e n s 's  Bopcrl, hvis Kone vidste, hvad der 
fkulde passere. D a  de kom til Siedet, flog Jens, 
der kjendte Localiteterne, en Rüde ind, aadnede 
et Vindue, og Begge siege ind i et Vcerksted, hvor 
de snege sig under to Dugmagervcrve til en Der, 
hvis Fylding de flar ud, kröbe igjcnncm samme hen 
til en Trappe, som de siege op ad, drsde Hul paa
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en Muur med et fSteenbor, kom ind i Veierstuen, 
og da de derfra havde opbrcrkket en Der til Comp- 
toiret med det ncrvnte Boer, aadnede de en Skrive- 
hult med en Papirsax, men fandt kun 10 Rbdlr. i 
Kobberpenge, hvilke de declte saaledcs, at Jens fik 
6, Kollerod 4 Rbdlr., adfiillige Kamme, til at rense 
Maflinerne med (hvilke Jens beholdt), et Uhrbaand, 
hvorved hcengte to Guldsigneter og en Gulduhrnogle. 
Tel ene Signet forcrrcdc Han til Johan Didrik. 
Denne bar det siden ved et Solvuhr, som Han havde 
faaet af en Mand, for at have flaffet Ham falfle 
Vidner, nemlig Christoffer Frederiksen og Jens Slag- 
lunde, der, saavidt Kollerod vidste, hver fik 50 Rdl. 
for deres „Uleilighed."

I  Aarei 1829, forklarede Kollerod, havde Han 
faaet 14 Slag Kat, fijondt Han var aldeles uskyi- 
dig i Henseende til den Ham tillagde Brode; men 
da Han i Aaret 1833 havde vceret under den flarpe 
Inquisition, havde Han virkelig stjaalet og var fiyldig.

Det vilde gaae langt udenfor Planen af dette 
Skrift, hvis vi vilde her opregne alle de enkelte smaa 
Tyverier, som Kollerod ved saa mange forskjellige 
Leiligheder havde gjort sig fiyldig i.

Efterat alle disse Kollerods Bekjendelser havde 
fundet Sted, blev Sidse Marie atter fremstillet for 
Retten, men vedblev lige froek og forstokket at hun 
künde ikke forklare Andet, end det bun havde forklaret.

Den 14de December blev Helene Amalie Bieg- 
ler (Tommerlene) fremstillet for Retten, men da hun 
besandtes noget berufen blev hun betagt med Arrest 
og leveret til Bevogtning. — Samme Dags Ester-
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middag blev hun igjen fremstillet i Forhor, der varede 
til Klokken 2 om Natten, og opfordret til at for- 
klare, hvor hun havde folgt eller paa anden Maade 
affcrrdiget de Tyvekoster, som Ole Kollerod til sor- 
fljellige Tider havde overleveret hende. Hun, der 
havde udstaact Forbedringshuusstraf, var en snedig 
Forbryderfle, og benegtede aldeles at have modtaget 
eller folgt flige Koster, fsrst estcr 5 paa hverandre 
folgende Forhor blev hun endelig bragt til en suld- 
stoendig Bekjendelse.

Senere blev Sidfe Maries Moster, Jens Bukke- 
balles Hustru, Ane Nielsdatter fremstillet for Retten. 
Hun forsikkrede, at hun ikke havde seet eller mod
taget i Anledning af denne Sag andre Ting i fit 
Huus end de Penge og Koster, som Politiet i Hirsch
Holm havde i Besiddelse. Hun blev confronterek med 
Sidfe Marie, i Anledning af derer forfljellige For- 
Naring om, hvorledes det ved Pengenes Forvaring 
egentlig var tilgaaet. Under dette Forhor blev Mo- 
steren vre d paa Sidfe, stillede sig med den ene Ncrve
1 Sidcn, den anden knyttet for Sidses Ncrse og 
fagde med en frygtelig Barflhed til hende, om 
hun ikke havde vovct imod hendes udtrykkelige Bc- 
faling at bringe Ole Kollerod inden hendes Dor- 
toerflel, og om hun ikke havde sagt hende, at hun 
fluldc forlcrnge siden have ladet „den Kncrgt lobe." 
Men da Sidfe Marie talte Mosteren til Behag, 
lagde hendes Vrede sig, og hun greb i Lommcn og 
gav hende med Dommerens Tilladelse ved Affleden
2 Markstykker, hvorover Sidfe Marie blev saa rort 
at hun hulkede, og kyssede „ den kjcrre Moster" baade
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Retssalen.

Men den folgende Dag erkleerede Sidse Marie, 
at baade hun og hendes Moster havde loiet for 
Retten, og at hun blot af Medlidenhed havde snak- 
ket Mosteren efter Munden, fordi den gamle Tosse 
teede sig foin hun var forrykt.

Den 8de Januar det paafolgende Aar formanedes 
Ole Kollered til at rette i sin Forklaring, angaaende 
Lars Pedersens Mord, hvad der maatte vcere feil- 
agtigt, men Han erklcrrede, at Han i det Voesenligste 
ingen Forandring künde gjore.

Da ingen fuldkommen Overeensstemmelse af alle 
tre Forbryderes Forklaring var opnaaelig, saa synes 
man dog at kunne uddrage deraf den Slutmng: 
at Ole Hansen har givet den forste Anledning til 
Rovcriet hos Lars Pedersen —  at Ole Kollerod i 
Scrrdeleshed har bestuttet og udfort Mordet, og at 
P. Chr. Änudsen har onflet at dele Roverbhttet 
med de Andre, uden at udsoette sig sor nogen Fare.

At denne Formodning er rigtig, synes ogsaa at 
frcmgaae af Knudsens Kones Forklaring: „Forend 
Ole Kollerod kom i Besog hos dem, havde Ole 
Hansen talt om Lars Pedersen til Knudsen og i 
hendes Paahor sagt, at Han havde mange Pengc, 
som, stjsndt der var 3 Laase for Hans Kiste, dog 
let künde bortstjoeles. Hendes Mand meente samme 
Gang, at det var Noget, som ikke künde udfores af 
To; og da Ole Hansen ved samme Leilighed sagde, 
at uaar de künde faae Een til, saa vidite Han god 
Befled om Pengene, svarede Knudsen, at Han nok

234
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kjendte en saadan Person, men Han dar endnu ikke 
kommen paa fri Fod, og tvivlede Knudsens Kone 
ikke om, at ban dermed meente Ole Kolleret», fordi 
Han i Samtalens Lob yttrede, .fljondt jeg ikke kjender 
Ole personlig, er Hans Familie og Forhold efter 
Fortaclling mig velbekjendt; men hvad Ole Kollerst» 
havde paastaaet, at Knudsen havde sagt, at hvis 
Papirkudsken blev dem sor stoerk, künde de qvcrle 
Ham i Sengen og hcenge Ham op bag Kakkelovnen, 
sor at det künde see ud, som om Han havde aflivet 
fig selv, havde hun aldrig Hort omtale.

Efterat Dommeren havde sluttek Forhoreme imvd 
Ole Kollerod, Ole Hansen, P. Chr. Knudsen og 
de Ovrige i denne Sag Tiltalte, nedsattes der en 
Commission, som skulde behandle denne Sag.

Denne lilfandt Ole Kollerst», Ole Hansen og 
P. Chr. Knudsen, at have sorbrudt deres Liv saa- 
ledes, at de to Forstnoevnte derefter lcrgges paa 
Steile og Hjul, og den Sidstnoevntes Hoved soettes 
paa Stage; N. A. Bjom, der havde negtet, at have 
nogen Deel i Mordet paa Enevoldsen, men kun 
havde tilstaäet at have undladt at holde sig Be- 
stemmclsernc i Frdn. af 4 Aug. 1819, om at sorge 
sor at frelse Skindsde og Andre, som ere i Livs- 
sare, uefterretlig, var derimod af Commissionen sor 
dette sidste Forhold bleven anseet med en Straf af 
6 Gange 5 Dages Band og Brod.

Ved Hoiesterctsdom af 16de Juni 1840 blev 
Commissionen- Dom sor disse Tiltaltes Vedkom- 
mende stadfaestet.

Efter at de i denne Sag implicerede Personer
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havde fiddet omtrent 3 Maaneder i Foengsel ester 
Dommens Affattelse, da Köngen var bortreist, og 
Dodsdomme altid forhandledes i Geheime-Stats- 
raadet, og derfor ikke künde afgjores for Köngens 
Hjemkomst, blev efter en Minoritet i Hoiesteret og 
en Majoritet i Cancelliet P. Chr. Knudsen indstillet 
til at benaades for Dsdsstraf, fljendt Han havde 
degaaet en Moengde Forbrydelscr, der, selv uden 
Hensyn til det sidste Mord, vilde qvalificere Ham 
omtrent til den Straf, der nu flulde trcrdc i Stedet 
for Dodsstraf, og hvorvel Han havde vocret Deel- 
tager lefter nogle Bidners Udsagn. som vi vide, 
endog virksom Deeltager) i et tidligere Mord, efter- 
som nemlig Hovedmanden i den stdstncevnte For- 
brhdelse tidligere var frifunden for videre Tiltale, 
og eftersom Hans Medvirkning ved Mordet paa Ny
molle var af mere underornet Beflaffenhed.

Köngen estergav saavel P. Chr. Knudsen som 
Ole Hansen Dodsstraffen, hvorimod de paa Retter- 
stedet skulde pidskes. Ole Kollerod skulde derimod 
halshugges, men,blev benaadet for at lcrgges paa 
Steile og Hjul.
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Mordene
i Itody og paa Vaarskoogaard,

eller:

H anS Jakob M ortensen, kalbet Handfkemageren, M a d S  

RaSinuSsrn  Heden, M a d S  Ien sen  VirneeS, A nders Jeaseu  

B ix v« S , Christian Frederik M orten se n , samt den under 
Sagen  afdode M o r te n  O lse n  B aad .

Det dar om Natten imellem den 2lde og 22de 
Marts 1851, at en Gaard, som Jorgen  Johan- 
sen havde i Ferste i Stobh i Tillitze Sogn i Lol
lands Sonderherred, afbrcrndte. Da nogle af de 
Personer, der forst ilede til i Anledning af Jlde- 
dranden, havde. paa Grund af at man ikke saae 
Nogct til Gaardens Folk, ved Hjelp af en Brand
hage stodt Bceggen ind til den Stue, hvor Jorgen 
Johansen havde Natteleie, traf de paa et Sengested, 
hvori laae de forbrcrndte Lüg af Ham og Hans Kone, 
Ane Anderst» atter, og efterat man derncrst havde 
nedrevet Bceggen ind til Pigekammeret med Brand
hager, fandt man henliggende paa Gulvet i bemeldte 
Kammer de ligeledes forbrcrndte Lüg af Jorgen
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Iohansens Ijenestepiger, AneMargretheAnders-  
datter, og Ane Andersdatter.

Der var ved de stedfundne Undersogclser fundet 
alle Tcgn paa at enflrcekkclig Forbrydelse var begaaet.

Alleredc i Slutningen af Aarct 185V og i Be- 
gyndelsen af 1851 var der i Grevfkabet Knuthen- 
borg Birk bleven begaact flere grove Forbrydelser. 
nemlig: et Mord paa en Tjenestekarl paa Baar- 
flovgaard; et Jndbrudstyveri hos Jnspcctcurcn paa 
fornoevnte Grevskab; flere Jndbmdstyverier hos 
Jordemoder Mette Svend sen i Dstofte; hos Morten 
Hansens Enke i Haared og Hans Nielsen Fugle- 
bcrk, Huusmand i Blands, men da der, nagtet de af den 
ordinaire Dommer anstillede Underssgelser, ikke var 
fremkommet nogle syldestgjorende Spor til Opda- 
geljen af Gjemingsmcendene til hine Forbrydelser, 
blev Assessor i Kiobenhavns Criminal- og Politi- 
ret Herman Rothe deordret til at begive fig til 
Lolland, for der at fortscrtte Undersogelsen angaaende 
de omhandlede og andre mutigen dermed i For- 
bindelse staaende Forbrydelser.

Men. forend dissc Undersvgelse vare indledede. 
fandt den ovensor ncevnte Misgjerning Sted i Stoby. 
I  Begyndeljen af Aprilmaaned var der endnu ikke 
lykkcdes at udfinde Gjerningsmandenc til denne 
Udaad, og Justitsraad Fasting, Lorgerme >er i Nak- 
skov og Herredsfoged i Lollands sondre Herred, hvori 
Sivbycrbeliggende, samtAssessor Rothe beordredes den 
7de April til, uopholdelig i Forening at fortscrtte de 
paabegyndte Undersogeljer angaaende dm begaacde 
Forbrydelse' Under disse Forhvrer opdagede man
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at Stoby-Forbrydelsen stod i den noieste Forbin- 
delje med flere af de Misgjerninger, der tidligere 
var overdraget Assessor Rothe alene, og efter An- 
dragende as Jusiitsraad Fasting vg Assessor Rothe, 
besterntes, at den af Sidstncevnte alene paabegyndte, 
men cndnu ei sluttede Underssgelse flulde inddrages 
underdet dembegge anbetrocdeHverv, og da dc Under- 
sogelser, der nu fandt Sted i den Anledning, vare 
cndte den 29de Juli s. A , bleve Assessor i Kjo- 
benhavns Criminal- og Politiret, Jusiitsraad vr. 
stiris A. L. Casse, Jusiitsraad, Borgcmester Fasting 
og Assessor Rothe beordrede til at sammentrcrde i en 
Commission, til yderligere at behandle og paakjende 
Sagen, under hvilken 43 Personer bleve satte under 
Tiltale sor sorfljellige Forbrydelser.

Af Commissione-Dommen i denne Sag have vi 
uddraget Folgende.:

Hans Jakob Mortensen, almindeligkaldetHandfle- 
magercn, fattede den Plan at begaae Tyvcri hos 
Jorgen Johansen, som ester Rhgtct flulde eie Pcnge, 
meddeelte den til Dtads Rasmussen Heden, Mads 
Jcnsen Vizncrs og den under Sagen asdode Morten 
Olsen Baad. Efterat de alle havdetvendeAflknervoeret 
samlede paa Mortensens Bopcel, ikke blot forat treffe ncrr- 
mere Aftale, men ogsaa sor at ivcrrkfcrttc Planen, 
hvori de begge Gange sorhindredes ved tilscrldige 
Omstcrndigheder, samledes de igjen hos Ham om 
Astenen den 21de Marts og begave sig, sorsynede 
med 2 Oxer, af hvilke den ene tilhorte Bixncrs og 
den anden Baad, omtrent Kl. 10 paa Veicn til 
Jorgen Johansens Gaard, i hvilken Bixncrs den



240

I9de s. M .  havde gjort sig et W rinde, for at see 
om der var anbragt Krog indvendig paa Stuedoren.

D e  ankom dertil Kl. mellem 10— 1 1 , og efter 
at de havde opholdt sig en Timestid udenfor Gaar
den, og Mortensen havde voeret ved et noget as- 
sides beliggende Kammer, i hvilket Han antog at 
Johansens Tjenestedreng Hans Larsen havde sit 
Natteleie, for at forvisse sig om at A lt der var ro- 
ligt, krsd Vixncrs igjennem en aabentstaaende Luge 
ind i Foderloen, da der sormodedes at en D o r  der- 
sra forte til Vaaningshuset, men da det ikke var 
Tilscrldet, gik de hen til dette, hvor Vixncrs ud- 
pillede Sommene af et Vindue, der var ved Tiden 
af en Dor, som forte ind til Bryggerset, og efter 
at Mortensen havde aftaget en paa Doren indvendig 
anbragt Krog, gik de ind.

D a  de fra Bryggerset vare komne ind i Kjok- 
kenet, der stsdte til det Kammer, i hvilket Johansens 
ovenfor ncevnte Tjenestepiger havde Natteleie og hvis 
D o r  vendte ud til Kjokkenet, paasattes en udenpaa 
bemeldte D o r  vcrrende Krog, uden at det har kunnet 
oplyses hvem der gjorde det, hvorved bemcrrkes, at 
Heden har forklaret at, det var Mortensen, medens 
denne har erkläret ikke at vide, om det var Ham 
eüer en af de andre. Heden dlev staaende ved den, 
ncevnte D o r  for at passe paa og i Scrrdeleshed sor, 
hvis nogen flulde indfinde sig eller noget Mistcrn- 
keligt mcrrkes, at advare de Andre, som gik ind i 
Jorgen Johansens og Hustrues ligeledes til Kjok
kenet siedende Sovekammcr, efterat Mortensen med 
et rast Ryk havde aabnet den dertil forende D o r
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Dsr, hvorpaa der indvendig var anbragt en Krog. 
Jfolge Bixnces's Forklaring künde de i Kjokkenet 
höre at Johansen og Hans Kone kalte med Hinanden, 
men de troede desuagtet, at de nok, naar de flyndte 
sig, vilde komme saa hurtigt ind, at de künde holde 
Johansen og Konen i Sengen, i hvilken Henseende 
ester den tmsne Aftale det Fornodne flulde for Jo- 
hansens Bedkommende iagttages af Bixncrs og for 
Könens Bedkommende af Baad, men Johansen var 
allerede staaet op, og kom imod Mortensen, saavidt 
denne veed, forsynet med en Sabel, hvorcfter Mor
tensen ifolge sit Angivcnde holdt Ham om Livet, 
medens Birnces med en af de medbragte Orer, hvil
ken Han ester Mortensens Forsikkring havde mod- 
taget af Sidstncevnte inden de gik ind i Huset, til- 
fsiede Ham Slag i Hovedet indtrl Han faldt, hvori- 
mod Vixncrs har forklaret, at Mortensen af Ham 
havde udensor Gaarden modtaget den paagjeldende 
Oxe og med den bibragte Johansen flere Slag i 
Hovedet samt ferst, da Han ikke künde komme til 
ret ae bruge Oxen, fordi Johansen vcergede sig med 
en Sabel, gav den til Bixncrs, der tilfo-iede Jo
hansen, som Han troer, 2 Slag i Hovedet med Nak- 
ken af Oren, hvore,ter Johansen faldt og ikke rsrte 
sig mere. Medens Bixncrs flog Ham, holdt vgsaa 
Baad paa Ham, men slap Ham for al holde paa 
Konen, der imidlertid var staaet op og kom hm til 
dem, og da Baad ikke künde faac Bugt med hende, 
kom Bixncrs Ham til Hjcrlp, og esterat hun, der var 
bleven opfordret til at sige, hvor Pengene vare, 
vedholdende havde vcrgret sig herved, qvaltes hun

Danske A^rbryvcre.
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med en med en Lobeknude forjynet Strikte, som 
Vixncrs, ifolge sin Forklaring, i Forening med Baad 
lagde om hendes Hals, hvorimod Baad har udsagb, 
at det var Vixncrs, som medens hiin holdt hende, 
lagde Strikten om Halsen paa hende. Strikten vit 
Vixncrs have modtaget af Mortensen, der skal have 
bragt den med sig og efter Baads Udsagn paa 
Veien til Gjerningsstcdec viste Sidstnevnte og de 
andre den. men Mortenfen har ikke med Bestemthed 
kunne mindes, om Han selv havde medbragt den.

Esterat Mortensen havde tcrndt et paa et Bord 
slaaende Lys og Johansen samt Hans Kone vare 
blevne lagte i Sengen, opbrod Mortensen en i Vcr- 
relset staaende Bcrnkkiste og et ligeledes dervcrrende 
Vraaeflab, i hvilken Henseende Han har sorklaret, at 
Vixncrs var Ham behjcrlpelig med at opbryde Bcrnk- 
kisten, hvorimod Vixncrs har erklceret at Han vel stod 
ved Siden af Mortensen, da denne opbrod Kisten, 
men at Han, som ikke havde noget, hvormed Han 
künde opbryde, ikke deeltog deri. —  Baad var imid- 
lcrtid gaaet ind i Storstum, og eflerat Heden var 
blcven hentet ind i Sengevcrrelset, men Baad, der 
var kommen tilbage, havde begivet sig ud sor at 
passe paa Tjenestepigerne, deeltes nogle af de her 
sorefundne Penge, men det har ikke med Noiagtig- 
hed künde oplyses, hvormeget enhver erholdt. I  
Forbindelse med en Bemcrrkning om at hver fik om- 
trenr 10t) Rdl., har Virncrs opgivet, at Han, saa- 
vidt Han mindes, fik 108 Rbdl., Mortensen 115 
Rigsbankdaler i Femrigsbankdalersedler, og 36 Rvd, 
i Species, og Heden en Hundrede- og en Halv-
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tredssinstyve-Rigsbankdalerseddel, medens Baads 
Forklaring gaaer ud paa at hver erholdt 100 Rbd, 
men Heden en Hundrede- og en Halvtredsindsthve- 
Rigsbankdalerseddel, imod at hvad Han fik mere end 
de andre, fluide afgaae ved senere Drling af de 
Solvpenge. dcr ikke strar bleve dcelte, hvorimod Han 
ncest at benagte, at have modtaget en 50 Rigs- 
bankdalw'eddel, har udsagt at Han fik en 100 Rigs- 
bankdalerscvdcl, 3 Femrigsbankdalersedler og 18 
Svecier, og Mortensen har forklaret, at Heden er
holdt en 100 Rbd. Seddel og saavidt Han troede, 
en 50 Rbd. Seddel, der dog senere flulde fradrages, 
og at Han ikke mindes, hv or meget Han selv bragte 
hjem med fig, men har indrommet, at 70 Rbd., 
der ere fundne paa og i Ncrrhcden af Hans Bopcrl 
henhocte til hvad Han havde faaet og at Han havde 
sorbrugt det Vorige. —  De Solvpenge, som ikke 
firarbleve deelte, lagdes i en Pose og en Pung. og leve- 
redes af Mortensen til Heden.

Efterat Mortensen havde taget et Sengebaand 
for at bruge det til en Strikte til Tjenestepigerne, 
gik de ud i Kjokkenet, hvor Mortensen httrede, at 
de nu maatte ind til Pigerne, da disse maatte samme 
Bei, eftersom de künde have kjendt Hans Rost; og 
Bixncrs og Baad begave fig derpaa ind i Pigernes 
Kammer og hen til disses Seng, hvorefter Bixncrs, 
som har udsagt at det kun var Hensigten at Pigerne 
flulde besvime og indebrcende, forst med knyttet 
Haand dibragte dem nogle Slag i Hovedet og ber
eiter gav dem hver et Slag med en Dre, hvorved 
bemcrrkes, at Han, i Anledning af en Forklaring af
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Baad om at Virncrs, esterat de havde forladt Pi- 
gernes Kammer, da m af dem jamrede sig, gik der 
ind igjen og tilsoiede hende endnu er Slag, har er- 
klceret, at Han ikke er istand til ai erindre dette, men 
ikke vil ncrgte, at det jo kan have vcrret Tilfcrldet. 
—  Medens Baad og Vixncrs vare inde i Pigemes 
Kammer, stod Mortensen efter sin Forklaring uden- 
for dette, hvilket navnlig stemmer med Baads Ud- 
sigende, hvorefter Mortensen, som holdt et Lys, stod 
udenfor Kammer» t og holdt sig lidt tilside.

Hvad Heden betrcrffer, da har Han, ncrst at paa- 
staae, deels at Han ikke har Hort Mortensen yttre. 
at de nu flulde ind til Pigerne. deels at Han aldelcs 
ikke saae eller horte noget til det, der blev foretaget 
imod dem, forklaret, at ban strax esterat vcrre kommen 
ud af Johanscns og Huflrues Sovevcrrelse, begav 
sig ind i Bryggerset og senere opholdt sig deels der, 
deels udensor, hvorhos Han, i Forbindelse med en 
Bencegtelse af at have tcenkt paa at advare de An
dre, hvis Nogen flulde have indfundet sig, har an- 
givet, at Aarsagen til at Han ikke strax gik dort, 
var at Han vilde folge hjem med de andre. —  Der- 
imod have Mortensen, Vixncrs og Baad udsaat, at 
Heden, da den Forstncrvnte sagde, at Pigerne maatte 
samme Bei som Johansen og Hans Kone, og Vix
ncrs og Baad toge det i Betcrnkning, yttrede, at 
naar de havde gjort det Ene, künde de og gjore det 
Andet, og Mortensen har erklcriet, at Han er vis 
paa at Heden horte Hans Wring om at de skulde 
ind til Pigerne, og at det med suld Bestemthed 
forekom Ham, at Heden dertil demcerkede, at ,det
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var det Billigste," hvorhos Morrensen, Vixncrs og 
Baad have 'afgivet Forklaringer, ifoige hvilkc Heden, 
medens de 2 Sidstncevnte vare inde i Pigernes 
Kammer, i intet Tilfcelde opholdt sig lcrngere borte 
end i Bryggerset, hvorfra Dsren stod aaben til 
Kjokkenet.

Vixncrs, der, som i det Foregaaende bemcrrket, 
eiterst de vare komne til Jorgen Johansens Gaard, 
i den Formening, at der forte en Dor fra Vaa- 
ningshuset til Foderloen. var kroben ind i denne 
igjennem en aabenstaaende Luge, havde allerede ved 
den Leilighed fra Loen Master Halm, og eiterst 
Voldsgjerning var forovct imod Pigerne, hentedes 
endeel af Halmen, uden at det har kunnet oplyses, 
hvem der gjorde det, i det Vixncrs har forklaret at 
det var Mortensen, hvoriwod dennc har vpgivet, 
at det var Vixncrs og Baad. Halmen laqdes ind 
saavel i Johansens og Hustrues Sovevcrrelse, som 
i Pigernes Kammer, ved hvilken Leilighed Morten
sen var inde i dette, og Han satte begge Steder 
Jld i Halmen, hvormed efter Hans Angivende Baad 
var Ham behjcrlpelig, medens Baad har forklaret, at 
Han vel stod ved Siden af Mortensen, da denne 
paasatte Jld n i det forstnrvnte Vcrrelse, men ikke 
havde Lys eller andet, hvormed Han künde tcrnde 
Jld. Bixncrx lob imidlertid efter forud truffen Af- 
tale ud i Foderloen og antcrndte ved Hljcrp af 
Svolvstikker det der vcrrende Fod-r. Mortensen be- 
gav sig derester alene til fit Hjem, men Vixncrs, 
Baad og Heden fnlgtes sammen, og den Sidstncevnte 
gik med Vixncrs ind paa dmnes Bovcxl, hypr de
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medbragte Sslspcnge deeltes saaledes, at der til- 
faldt hver af Deellagerne noget oder 2VV Rbd.; 
Heden modtog tillige Mortensens Part og Baad 
bentede sin op ad Dagen, men Mortensen kom ikke 
Besiddelse af sin Andeel, der senere blev funden for- 
varet paa det samme Sted, hvor Heden havde gjemt 
de Penge, Han havde erholdt.

Overernsstemmende med hvad Vixncrs, Baad og 
Heden havde forklaret, har Mortensen tilstaaet at 
det er Ham. fra hvem Planen er udgaaet, og i Hen- 
seende til den trulne A'tale har Han udsagt. at Bc- 
stemmelsen forst var, at Johansen og Hustrue flulde 
ihjelflaaes, hvis det blev nsdvendigt for at kunne 
tilvcnde sig Penge eller for at kunne undgaae Op- 
dagelse, men at det den sidste Asten, de vare sam- 
lede torinden de begave sig til Johansens Gaard, 
bestemtcs, at Han og Hans Kone i ethvert Tilscrlde 
flulde drcrbes, og Mortensen har paastaaet at Bix- 
ncrs, Baad og Heden vare fuldkomment enige med 
Ham i at dette i ethvert Tilscrlde fluide flee, men 
indtil de begave dem paa Beim til Gjerninastedet, 
var der cfter Hans Forklaring ikke aftalt noget med 
Hensyn til Pigerne, men dog yttret, at det var rig- 
tigst, at ogsaa de bleve drcrbte, sor at der ikke flulde 
voere Nogen, svm künde robe dem. Fremdeles har 
Mortensen erklcrret, at det i Forveien var aftalt, at 
Gaarden urider alle Omstcrndigheder flulde srikkes i 
Brand sor at fljulc Gjerningen. Derimod forklarede 
Vixncrs i Forhor a' 2ttde April 18t>1 at Planen, 
da de den paagjeldende Asten torlode Mortensens 
Bopcrl, ikke gik videre end til at Heden flulde Passe
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paa ved Deren til Pigernes Kammer. Vixncrs og 
Baad holde paa Johansen og dennes Kone, og Mor
lensen opbryde Gjemmerne og udtage Pengene; men 
al det paa Beim aktaltes, at de, hvis de ikke künde 
undgaae det eller paa anden Maade faae Gjerningen 
udfsrt, flulde drcrbe Johansen og Hans Kone, samt 
derncest stikke Jld paa Stedct, bvorimod Vixncrs 
ikke vilde kunne erindre, at der blev talt om. hvad 
der i saa Fald flulde gjores ved Pigerne. I  For- 
hsr as 2lde s. M. modisicerede Vixncrs imidlertid 
denne Forklaring dcrhen, at Mortcnsen allerede tid- 
ligere havde yttret, hvori de Andre vare enige, at 
de. hvis de ikke paa anden Maade kunne faae Gjer
ningen fuldbragt eller dlive uopdagede, flulde drcrbe 
Folkene og stikke Stede! i Brand, hvorhos Vixncrs 
i sidstncrvnte Forhor udtalte den Formening, at 
Mortcnsen meente at det ikulde flee i ethvert Til- 
fcrlde, hvori Vixncrs, Baad og Heden ikke vare enige, 
idet de kun samtykkcde under den ovcnfor ommeldte 
Forudscrtning; og ncrst specielt at bencrgte, at have 
samtykket i at Johansen og Kone i ethvert Tilfcrlde 
flulde drcrbes, har Han erklceret, at Han navnlig 
antog det muligt, at det künde undgaaes, hvis det 
lykkedes at holde dem i Sengen; hvortil Virncrs 
scncre har fsiet, at det ligeledes var cn Aftale, at 
Gaarden, saafremt Johansen og Hustrue drcrbtes. 
flulde antcrndes, hvorimod det ikke var paatcrnkt at 
drcrbe Pigerne, i hvilken Henseende Han har anfsrt 
at Han, Baad og Heden, medens Mortensen inden 
de paabegyndte Gierningen var ved det Kammer, 
hvori Han antog at Johansens Tjenestedreng laae.
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indbhrdes takte ow, at de, dersom det flulde komme 
dertil, at Folkene bkeve drcrbte og Gaarden antaendt, 
vilde ved ikke at lade Krogen vaere kor Dsren til 
Bigekamret, gjore det muligt for Pigerne at frelse 
sig, ligesom og at de under bemeldte Samtale bkeve 
enige om at -Heden, saasiemt Mortenscn flulde falte 
paa at forlange, at ogsaa Pigerne flulde drcrbes, 
flulde sige, at det ikke var nodvendigt, da Han var 
vis paa at de sov.

Den af Baad i Forhor af 24de April 185t 
afgivne Forklaring gaaer ud paa, at Mortensen fra 
forst af havde paastaaet, at Johansen og dennes 
Kone, samt Pigerne i ethvert Tilfcelde flulde droebes 
og Gaarden derefter stilkes i Brand, men at de an
dre, navnlig Baad og Heden, ivrigt havde modsat 
sig dette og endelig kun indvilliget den under For- 
udscrtning af at Gjerningen ikke vaa anden Maade 
künde fuldsores eller det blev nodvendigt for deres 
Sikkerhed, hvorved dog bemccrkes at Baad i For- 
hor af 25de April s. A. har paastaaet, at Bixncrs 
havde med Mortensen aftalt, at Johansen og Kone 
i ethvert Tilfcelde flulde drcrbes, men at Han selv 
og Hcden havde truffet Male om at Sidstncrvnte 
flulde for Mortensen angive, at Pigerne sov, for at 
ikke ogsaa disie flulde blive drcrbte. I  samme For- 
hor modificerede Baad sin Forklaring derhen, at 
Mortensen vel havde omtalt, at Johansen og Kone 
i ethvert Tilfcelde flulde drcrbes og Gaarden antcrn- 
des, men at Han og Virncrs ingensinde havde sam- 
tykket den under den forben omhandlede Forudscrt- 
ning; og at de ikke havde indvilliget i. at ogsaa
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Pigerne flulde drcrbes, hvilket Baad end ikke vilde 
have Hort Mortensen sordre, hvorimod Baad og 
Bixnces talte med Heden om at Han, hvis Morten- 
scu forlangte saadant, flulde sige at Pigerne sov og 
at det ikke behovedes; men derimod erklcrrede Han. 
ikke at kunne mindes, at hau og Bixnces have talt 
med Heden om at de flulde sorge for at Pigekammer- 
dorcn ikke holdtes aflukket, hvis Gaarden blcv antcrndt.

Heden har vcdholdende bencegtet, at Nogen og 
navnlig Mortensen nogensindc har omtalt, at Jo- 
hansen og Hans Kone flulde drcrbes, og ncrst at for- 
sikkre, at Han aldrig har indvilliget den ellcr paa- 
tcrnkt saadant, har Han paastaaet, at Han ikke i For- 
veien, in specie ikke paa Veien til Gjerningsstedet 
eller forend de trcengte ind r Johansens Gaard, 
har Hort tale om at det var paatcenkt at drcrbe Fol- 
kene og scette Jld paa Gaarden, og end ikke at have 
havt Formodning om at noget Mord var vaatcenkt, 
hvorhos Han dog har indrommet, at Han, efterat 
have erfaret, at Johansen og Kone vare dreebte, vel 
künde beanbe. ar det var Hensigten ogsaa at drcrbe 
Pigerne, og at detie udfortes, da Han gik ind s 
Bryggerset, ligesom Han ogsaa har erklceret at kunne 
huste, at der, da de fra Johansens og Kones Sove- 
vcrrelse gik ud i Kjokkenet, blev talt noget, men at 
Han, fljondt Han gjerne vil antage, at Ordene baade 
sra de Andres og fra Hans Side saldt saaledes som 
hine have sorklaret, ikke med Sikkerhed kan erindre 
dette. Da Han saae at der blev bragt Halm ind i 
Kjokkenet. degrcb Han vel at det var Hensigten at 
asbrcrnde Gaarden; imidlcrtid sraraadede Han hver-
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ken Pigernes Drab eller Jldspaasoettelsen, men for- 
holdt sig i saa Henseende aldeles passiv.

Under de stedfundne Confrontalioner har noermere 
Overeensstemmelse mellem de Bedkommendes For- 
klaringer ikke vcrret at tilveiebnnge, hvorved dog be- 
bemoerkes, at Mortensen under en i Forhor at 4de 
Juni f. A. foretagen Consrontation har erklcrret, at 
det i det Mindste var Hans Hensigt, at Johansen 
og dennes Kone i ethvert Tilfcelde flnlde drcrbes og 
Gaarden afbrcendes, og at Han ogsaa har staaet i 
den Formening, at de Andre den havde samtykkct, 
saa at Han, hvis det ikke var Tilfcrldet, maa have 
misforstaaet dem, hvorhos Han i Forbindelse dermed 
har vtlret, at det forekommer Ham, at der ogsaa i 
Forveien har voeret Tale om at tillige Pigerne fluide 
droebes, men at Han ikke med Bestemthed tsr paa- 
staae dette

As en af Distrlctslcrge N. C. Möller og Stadslcrge 
N. Möller asholdt Öbductionssorreinlng oplystes 
der: At Jorgen Johansens Liig var meget forbrcrndt, 
iscrr Paa alle Extremiteterne; det hoire Laar var 
aldeles overbroendt og Ansigtet rcent forkullet, og 
det var umuligt at beftemme, hvilke Loessioner, der 
i levende Live vare tilfoicde Ham paa disse Stedcr. 
—  Paa den hoire Arm syntes at voere Sugilla- 
tioner og paa Brystbenet fandtcs et longitudinairt 
Saar, paa 1 ^ 2  Tommes Lcrngde, m d saa flarpe 
Kanter, at det maatte vcrkke Mistanke om at det 
var flaaret eller et Stiksaar og ei en Folge as Jl- 
dens Paavirkning. Estcrat Haaret, der var stoerkt 
sammenklistret af koaguleret Blöd, var borttaget paa
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hele Baghovedet, som ikke var forbrcrndt. fandtes der 
7 Saar af forfljellig Storrelse, alle tydeligt frem-- 
bragte ved et flarpt eller fljcerende Instrument, og 
navnl'g syntes de 3 as dem at vcrre ftembragte med 
et starpt 3-kantet Jnstmment.

Med Hensyn til dette Lüg have Obducenteme 
afgivet folgende Conclusum: Ingen af de sremhcrvede 
udvortes Lcrfioner. der stjonnedes at vcrre frembragle 
ved et skjcrrende Jnstmment. kunne antages at have 
vceret dodelige, hvorimod dette vistnok maa erkjendcs 
at have vcrret Tilicrldet med Hensyn til de langt 
bethdeltgere, som Jlden har frembragt.

Jorgen Johansens Hustru, Ane Bndersdatters 
Legeme var ligeledcs meget forbrcrndt. iscer paa hoire 
Side, men Anfigtet var dog ikke sorkullet, saa at 
dei ndnu tydeligt kunne fees, at en stör Mcrngtc 
Blöd var udflydt af Ncrse og Mund. Da Stads- 
lcrge Böller foretog Bestgtigelsen af Liget, fandt 
Han anbragt omkring dets Hals en Snor af en 
Hyssi-gs Tykkelse. der vel da laae los. fordi den 
var overbrcrndt. men som tidligere maatte antagcs, 
ester den? L̂ mkredses Storrelse at domme. at have 
vcrret fast jammensnoret om Hals n, og sammen- 
bunden med en Knude, hvori var indbefattet en Lok 
af hendes Hovedhaar. —

Obducenternes Conclusum med Hensyn til dette 
Lüg gaaer ud paa. at det er utvivlsomt. at den Ane 
Andcrsdatler, Johansens Hustm tilsoiede Bold er 
skeet ved en om hendes Hals saa fast anbragt Strikke,. 
at Doden derefter er indtraadt ved Qvcelning, hvor- 
sor tüer. foruden den om Halsen ester Doden forc-
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sundne Strikte, de paa denne Dodsmaade icrdvanligt 
foresundne Tegn, saasom Blodflod af Noese og Mund, 
Blodudtrcrdning i Ansigtets Cellevcrv. forbunden med 
sammes Oppustelse; mellem Tcenderne fremfludt 
Tunge; Impression i Huden omkring Halsen, som 
en Folge as den fast anbragte strikte, og endelig 
Blodkongestionerne til Hovedet, der gave sig tilkjende 
saavel udvendig et Sted over Jssen. som iscrr ind- 
vendig, deels ved et Blodextravasat mellem den haarde 
Hjemehinde og Hjerneskallen, deels ved at Hjerne- 
massen overalt indvendig var meget stcerkt injicerct 
med Blöd. -  Hun maa antages at have vcrre suldstcrndigt 
dod forinden Jldenbegyndte at paavirke hendes Legeme.

Tjenestepigen Ane Kirstine Madsda tters Lüg var 
aldeles sorkullet eller opbrcrndt, med Undtagelie af 
truneus. Halsen og dasi8 vrauii. —  Om Halsen 
fandtes hcrngende en Hue, hvis Baand varc for- 
brcrndte, men i hvis Pul iaaes endeel Blöd. —  
For hendes Vedkommende indeholder C onclusum, at 
det paa Grund af Ligets forbroendte Tilstand var 
umuliqt at give nogen paalidelig Oplysning om 
hvorvidt der er ovet ydre Bold mod hende, men at 
hun kan have lidt stsrre eller mindre, om end ingen 
dodelig, Overlast forend Jlden fort««de hende, synes 
at fremgaae af, at der i hendes Hue tydeligt saaes 
en Ansamling af Blöd, og det ikke er let at begribc, 
hvorledes det der fluide vcrre fremkommet, uden som 
Folge af en Hovedbefladigelse, den vcrre nu af storre 

.eller mindre Betydenhed, hende tilfoiet i levende 
Live, thi af Jldens Jndvirkning alene. det vcrre sig 
paa det dsde eller levende Legeme, kan dette Blöd
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ikke vcrre fremkommet. — Da ingen- dodelig Lcesion 
er foresundet paa Liget, ligger det vistnok ncermest 
at antage, at hun er brcendt levende. men paa Grnnd 
af Omstcrndighederne er det umuligt med Vished at 
afgjore, om ei nogen voldsom Behandling havde ud- 
stukket hendes Liv fvrinden Jlden tog fat paa hendes 
Legeme.

Paa Tjenestepige Ane Margrethe Andersdatters 
Liig vare Extremiteterne, Hovedet og Brystcaviteten 
aldeles opbrcrndte eller forkullede paa Hjertet ncer, 
svm dog af Varmen vor aldeles indtonet; men om 
Halsen opdagedes ved en ncrrmere Underssgelse Lev- 
ningerne af et fingertykt Reeb med en paa samme an- 
bragl Lobeknude, som havde omfluttet den, og at 
dette har vcrret meget fast, künde paa den hoirc 
Side af Halsen fljonnes af den dybe Fure, det der 
havde efterladt. —  Underlivet blev aabnet, men deis 
Jndvolde vare saa forstegte og haarde, at det ikke 
tillod nogen noiagtigere Underssgelse. .

Men Hensyn til hendes Liig gaber det afgivne 
Conclusum ud paa, at det rkke lader fig afgjore. om 
bendev Ombringelse ved den om Halsen anbragte 
Strikkes Sammenjnoring har vcrret blot attenteret 
eller virkelig er fuldfsrt, da netop de Dele af Lege- 
mel, paa hvilke ellers sikkre Tegn paa Dod ved 
Qvcrlning pleier at vije sig, vare aldeles opbrcrndte 
eller forkullede.

I  Betcenkning af 6te November 1851 har det 
kgl. Sund Hede-Collegium yttret, at det maa vcrre 
enigt med Obduccnterne i de Resultater, hvortil de 
som Folge af de anstillede Underssgelse ere komne,
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med den Bemoerkning, at Sporgsmaalct. om den 
mod de Afdode ovede og eonstaterede Bold kan an
tages at have srembragt Dsden forinden Ligene 
bleve brcendte, ikke sor Jorgen Johansens, Ane Kir- 
stine Madsdatters og Ane Margrethe Andersdatters 
Vedkommende kan besvares med den foronskede Be- 
stemthed paa Grund af de i de respektive Lüg af 
Forbrcrndingen anrettede Forstyrrelser.

Af de Penge, hvilke de Paagjeldende tilvendte 
fig, er kommet tilstede noget over 900 Rbd. —  I  
Anledning af den Jorgen Johansens Gaard over- 
gaaede Jldebrand er af Landbygningernes Brand- 
forsikkringsfond udbetalt i Brand-Erstatning 1178 
Rigsbankdaler, og af de mindre Landeiendomsbe- 
fidderes Brandforsikkringsselflab i Lollands-Falsters 
Stift 1140 Rbd. 1 Mk. 8 Sk.

Endvidere er det ved egen, med de iovrigt frem- 
komme Oplysninger stemmende Tilstaaelje beviist. o; 
Arrestanterne Hans Jacob Mortensen, Mads Jcnsen 
Dixncrs og Mads Rasmussen Heden, samt afdode 
Morten Olsen Baad have i Forening Natten inellcm 
den 30te og 31 te Januar 1851 forovet et Jnd- 
brudstyverier i Ncerheden af Hovedbygningen paa 
Grevflabet Knuthenborg vcerende muret Hvcrlving, 
som, navnlig af Jnspecteuren ved bemeldte Grev- 
flab, Kammerraad Lauritz Peter Petersen, asbenyrtedes 
til Opbevaring af Penge og Documenter, og fra 
hvilken en Dor forer ind til en som Contoir afde- 
nyitet Skue, hvorsra en Dor gaaer til et anbei Vcc- 
relse, der ved en Gang adflilles fra et Conioir,



som er i Forbindelse med Kammerraad Petersens 
Beboelsesleilighed.

Planen til delte Tyveri udgik fra M ade Jensen 
Vixnoes, der var bekjendt med Localiteterne da Han 
havde tjcnt hos en tidligere Jnspecteur ved Grev- 
flabet og i sin Tid havde voeret bchjoelpelig ved O p- 
bygningen af den ncevnte Hvcelving.

Aüerede tidligere havde de i Forbindelse med 
Arrestanten Anders Jensen Vixnoes, som var ind- 
viet i Planen, en Asten begivet sig hen til Stedet 
sor at begaae Forbrydelsen, men deels fordi det var 
for lyst, deels fordi Kammerraad Petersen i det 
Samme kom kjorende hjem, opgaves Udforelsen, hvor- 
imod det aftaltes, at den senere skuldc ivarksoettes, 
og ved samme Leilighed bestemtes det, at Anders 
Vixnoes, hvem Mortensen ikke vilde have med som 
Dceltager, da Han ikke havde Tillid til Ham. ikke 
skulde voere med ved Udsorelsen, men alligevel have 

Andeel i hvad der maatte blive taget.
D en  30te Januar f. A. begave de 4 Andre sig 

forsynede med 2 Jernstoenger og et Hugtzejern, til 
Gjerningssteget, hvor de ankom Kl. omtrenc 12 om 
Natten.

Der var da endnu Lys i Kammerraad Petersens 
Sovekammer, men det blev kort efter stukket og da 
A ll var stille gjennembrode de ved Hjoelp af de oven- 
ncrvnte Rcdflaber Muren ind til Hvcelvingen, hvor- 
efter Mortensen og M a d s  Vixnoes krobe derind, me- 
dens de 2 Andre holdt Vagt udenfor. Efteral have 
toendt et medbragt Lys. som fastgjordes paa et i 
Hvcelvingen staaende Bord, opbrode de en Jernkiste,

255
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i hvilken de fandt en mindre Kasse, som blev bragt 
udenfor tilligemed en anden Kasse, som de fore- 

fandt efter at have opbrudt en tredie, hvori der ikke 
var andet end Papirer. —  D e  tvende Kasser, der 
vare braqte ud, opbrode de i et ved Hvcrlvingen 
vcrrende Skuur, men i den ene var ikkun Papirer. 
as hvilke de ingen medroae, hvorimod de i den anden 
forefandt omirent 250 Rbd. i Sm aam ynt og be- 
gave sig dermed hjem til M a d s  Vixnces's Bopcrl, 
hvor Pengene deeltes mellem dem, saaledes ak A n 
ders Vixncrs, der havde Kundskab om at Tyveriet 
var dlcvet begaaet, senere erholdt som sin Anpart 
42 Rbd. '

Hans Jacob Mortensen er desuden ved egen 
Tilstaaelse overbeviist at have gjort sig flyldig i 
i en stör Mcrngde andre Forbrydelser, iblandt hvilke 

udhceves:
E t Natten mellem den Ode og lOde August 

l8 3 7 ,  i Forening med Arrestanten Rasm us Han
sen og Baad forovet Jndbrud hos en Gaard- 
mand i Thiersted, C laus Christiansen, hvilket de 
ivoerksatte ved at udbryde et Vindue i Storstuen og 
derefter at stige ind i denne, hvor C laus Cristian- 
sen havde sit Natteleie.

Esterat denne var vaagnet ved at en Skuffe i 
en sammesteds staaende Dragkiste ovlukkedes og Han 
havde reist sig overende i Sengen, kom Rasm us 
Hansen hen til denne, forsynet med en Krüppel, og 
forblev staaende der en Tidlang i en truende S t i l -  
ling og imidlertid undersogtes saavel de i den 
ncrvnte Stue vcrrende Meubler, som et Hjornefkab i
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den tilstodende Dagligstue. A f  Gjenstande, tilho- 
rende Christiansen, flal iblandt Anbei vcere bort- 
tagct en Wfle, hvori en Species og 1 Rbd., et 
Over-Solvbeflag til et Pibehoved, og 2 L 3 Pd. 
Lys, hvorhos der flal voere frastjaalet Hans Softer 
B od il Christiansdatter et Livbaand med Spcende, 
en Dragkistenogle m. m., men ligesom Mortensen 
har erkläret, ikke at kunne erindre om der ved den 
omhandlede Leilighed borttoges noget, saaledes har 
Baad angivet, ikke at kunne hufle, hvilke T ing der 
bleve stjaalne, og efter Rasm us Hansens Forklaring 
sagde Mortensen og Baad til Ham, at de aldeles 
intet havde faaet.

Mortensen, Baad, Rasm us Hansen og Arrestanten 
Erik  Olsen forsogte Natten mellem den 22de og 
23de November 1837 at begaae Tyveri hos Am ts- 
forvalter, Kammerraad Eller i Mariboe, i hvilken 
Henseende det er oplyst, at de, efterat vcere sra den 
til det af Kammerraad Eller boende Sted hörende 
Hauge komne ind i Gaarden, ved at udtage en- 
deel Sieen af en Bceg ind til et Bcrrelse, hvor 
iblandt Andet end Pengekasse henstod, tilveiebragte 
en Aabning, igjennem hvilken de stege ind i Vce- 
relset, hvor de imidlertid ikke tilvendte sig Noget, 
navnlig fordi Pengekassen var for tung til atflytte 
den og de ikke künde faae den opbrudt.

E t hos Gaardmand Pau l Bcrver i Vindeby sor 
omtrent 15 Aar siden en Nat ved Midsommerstid 
begaaet Tyveri, Have Mortensen og Erik Olsen ud- 

fort paa den Maade, at de forst gjennem et B in -
Dansle Fmbrydeie H
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due stege ind i Storstuen, hvor de opbrsde et Cha- 
tol, af hvilket imidbrtid intet borttoges, og fra be- 
meldte Sine, hvorfra de paa Grund af en aflukket 
D e r  ikke künde komme til de andre Voerelser, gik de 
igjen ud igjennem Vinduet, og stege igjennem et, 
andet Bindue ind i en Stue, hvortil der var A b 
gang til den. i hvilken P au l Verver og Hans M o 
der havde Natteleie. I  den forstncrvnte borttoges en 
Lcrgel. hvori der var nogle Polter Brcendeviin, og 
i den sidstncrvnte et lille Hcrngefkab, der senere fand- 
tes i Noerhcden af Pervers Gaard opdrudt og hvoraf- 
efbr Hans Opgivende var udtaget 7 L 9 Rbd., et 
S p i l  Kort, en F iil og en Magnet, hvorved bemcrrkes, 
at Arrestanterne ikke have kunnet meddele nogen 
noiagtig O plysn ing om hvad de tilvendte sig og at 
de navnlig have erkläret ikke at kunne mindes at de 
3 sidstncrvnte Ire T ing bleve stjaalne. samt at M o r 
tensen har antaget, at det Pengedelsb, som de til
vendte dem. ikkun udgjorde 6 L 7 Rbd.

Jfvlge Aftale om at begaae Thveri hos Gaard- 
mand Jens Hansen Baad af Maglemer indfandt 
Moriensen, Morten Olsen Baad. Rasm us Olsen og 
Erik Olsen sig ved Hans Gaard Natten mellem 2den 
og 3die December 1837 og udtoge et med Stifter 
sastgjort Bindue i Kjokkenel. hvor en Tjenestepige 
sov. -og i hvilket Baad steeg ind, hvorefter Han aab- 
nede eu D e r  for de Andre. Fra Ajskkenet gik de 
ind i den tilstodende Dagligstue. hvor Gaardmand 
Baad, med Hustrue, Datier og Svigerinde havde 
Natteleie. —  Det var destemt at Baad og Olsen 
stulde passe paa Baad, medens Thveriet udfortes.
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hvilket dog ikke blev ivcerksat, da Gaardmand Baad, 
vcekket as sin Kone ved hendes Udraab, at der var 
Nogen i Stuen, foer ud as Sengen og greb et 
Spyd, hvoreftcr der opstod enKamp, i hvilken og- 
saa Gaardmand Baads Tjenestekarl Hans Jensen 
kom til at deeltage, esterat Forstncevnte havde bragt 
Rasm us Hansen, der holdt paa Deren ind til det 
tilstodende Vcvrelse, hvor Hans Jensen havde Natte- 
leie, til at fljppe Deren og det saaledes vle» mu- 
ligt for Hans Jensen, der var vaagnet ved Larmen 
og havde forsynet si g med en Oxe, at komme ind 
i Dagligstuen. Det lykkedes imidlertid alle de Paa- 
gjceldende at undlsbe. Paa  en i Dagligstuen staaende 
Kiste fandtes Brud, men den var ikke dleven aabnet.

Natten mellem den I5de og 16de M arts 1838 
begik Mortensen, Rasm us Hansen og Erik Olsen 
et Jndbrudstyveri hos nu afdede Kjsbmand i M a -  
riboe Horup. Esterat v«re gaaede gjennem dennes 
Hauge og et Garveri, brsde de fra Porten H u l i 
i en Vceg, der gik ind til Boutiken. hvorsra de 
gjennem en Gang begave sig ind i Horups Sove- 
vcrrelse. Han vaagnede imidlertid og da Han spurgte 
hvem der var. gik Mortensen og Olsen hen til Hans 
Seng og Sidstncrvnte greb Ham fat om Halsen, og da 
Horup fik Leilighed til at flrige, kastede Mortensen 
en Dyne over Hans Hoved, men da Horups T o n  
kom til undveg Arrestanterne, uden at der blev dort« 
stjaalet mere end 1 8  ü 19 Sk,, som Hansen havde 
tilvendt sig as et Chatol, som Han havde opbrudt. 
Ester hvad navnlig Sidsincevnte og M M ensen  have 
forklaret var Hensigten blot at holde Horup i S e n 



gen. medens Tyveriet forevedes, men ikke at tilfeie 
Ham videre Bold.

Mortensen begik Natten mellem den 24de og 
25de December 1838 et Tyveri hos Kjobmand D .  
L. Kelle i Mariboe, i Henseende til hvilket Morten
sen har forklaret. at Han. uden at kunne erindre om 
Han fandt Deren til Kjokkenet aaden eller steeg der- 
ind igjennem et Vindue, gik fra Kjokkenet igjennem 
en Stue  ind i Contoiret. hvorfra Han medtog en 
lille Pu lt, som Han bragte ud i Gaarden og op- 
bred der. Han satte fig i Bcsiddelse af de i den 

voerende Penge, som efter Hans Opgivende ikke over
steg et.Beleb af 30 Rbd., medens Kjobmand Kelle, 
der ikke med Bestemthed har kunnet fastscette Su m - 
mens Storrelse, har antaget, at der var omtrent 
50 Rbd,. hvorhos Kelle ved samme Leilighed vil 
have mistet en Se lv -M eda ille  af V a rd i 1 Rbd. 
2 Mk., hvilken Mortensen imidlertid ikke har kunnet 
erindre at have taget. .

I  Forening med fin under Sagens D rift afdode 
Hustru, Tiltalte Cathrine Jergensdatter, forevede 
Mortensen en Nat i Aaret 1840 hos den ovenfor 
omhandlede Gaardmand Jorgen Johansen et Jnd- 
brud, som ivcrrksattes paa felgende Maade, at M o r 
tensen. esler at have forvisset sig om at alle Folkene 
vare gaaede tilsengs, udbred en Dcrg ind til S to r- 
stuen, hrorfra Han. efter ferst at have bundet den 
ind til en tilstodende Stue ferende Der, ved sin 
Kones Hjcrlp udbar en Kiste, som Han opbrod og 
af hvis In d  hold de tilvendte sig foresundne rede 
Penge circa 80 Rbd., en Vadmels Kjole og et

26V
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Stykke Badmel, tilsammen af Vcerdi 4 Rbd., hvilke 
Gjenstande dog siden bortkastedes og kom tilstede.

Natten mellem den 22de og 23de Januar^be- 
gik Mortensen i Forening med Arrestant Jorgen 
Larsen et Jndbrudstyveri hos Kjsbmand Midlerkamv 
i Nakskov. —  De satte en af dem medbragt Stige 
til et for oven med Jernpigge forsynet, noget over 
4 Alen hoit Plankevcerk, over hvilket Mortensen steg 
ned i Gaarden, hvorefter Han indtrykte en R n  de, 
i et Vindue og fteeg ind i Boutiken, hvor han op- 
brob en Pu lt og af denne samt af Disken udtog 
cndeel Peng-?, og forovrigt satte sig i Besiddelse af 
forskjellige Effecter. —  Ester at Äortensen havde 
benyttet Stigen, begav Larsen sig dort med den og 
indhentedes paa Veien af Mortensen. Ester M idler- 
kamps Opgivende blev dec borttaget circa 40 Rbd. 
i Penge, et Stykke blaat Klcede, nogle Stykker 
Bomuldstoi, en Solvfkee og tvende Guldberlokker, 
og Han har ansat Vcrrdien af de Ham, foruden rede 
Penge, fravendte Gjenstande til 160 Rbd., hvori- 
mod Mortensen, der ikke med Bestemthed har kunnet 
erindre hvormange Penge Han borttog, ikke har villet 
erkjende, at have i det Hele stjaalet mere, end til 
en Bcerdi af i det Hsieste 100 Rbd. —  Larsen har 
erklcrret, ikke at vide hvad der blev stjaalet og fik 
af Mortenscn som sin Anpart kun Klcede til en 
Frakke og et Par Beenkloeder.

E t andet natlig Jndbrudstyveri Mortensen for 
endcel Aar siden udfs rte i Forening med ovennoevnte 
Jorgen Larsen, og Arrestanten Soren  Henrik Jorgen- 
en Seiffert hos Gaardmand i Klonge, N iels N ie l
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sen Porse, uden at ncermere Oplysninger om Tiden 
har kunnet tilveiebringes. idet Porse har angivet, 
at dk var flere Aar eiterst Seiffert i Aaret 1843 
var bleven straffet ior Tyveri, men denn« og M o r
tensen have vaastaaet, at det var sorend bemeldte 
Aar, og Jorgen Larsen har erkläret, at det ikke er 
Ham muligt at erindre naar det blev begaaet. Det 
ivoerksaties saaledes, at Mortensen indtrykkede en 
Rüde i et Vindue, som aabnedes, hvorefter de stege 
ind i en Stue. fra hvilken de begave sig ind i en 
anden, hvori Gaardmand Porse og Familie iov. —  
Her satte Mortensen og Larsen sig i Besiddelse af 
en Kiste, som de igjennem et 3die Bcerelse og Kjok- 
kenet bare ud paa en Mark, hvor de opbrode den. 
af hvilken udtoges i rede Penge 2 L 3 Rbd., hvor- 
imod de ikke tilvendle sig noget af Kistens ovrige. 
af Kloedningsstykker bestaaende Jridhold.

For omtrent 11 Aar siden bortstjal Mortensen 
en Asten, da Han og Seiffert havde vcrret kjorende 
til Rodby, paa en udenfor denne B y  beliggende 
Molle, Möller Chiistianscns Enke, Ane Pedersdatter, 
nogle Scrkke med Meel, hvilket Tyveri Han udforie 
paa den Maade, at Han ad en Hosthauge krob op 
paa Mollen og oplukkede den overste Lem, som 
efter Hans Forklaring stod aaben, men efter Chri
stensens Enkes Udsigende indvendig var forsynet med 
en Krog, der maa vcrre blevet aftaget. Det Stjaalne 
transporterede Han dort igjennem den nederste D s r  
paa Mollen, -pan har forovrigt sorklaret, at Ty- 
veriet foregik medens Seiffert holdt udenfor med 
Vogncn, hvorimod Sidstnoevnte har udsagt, at M or-
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Sensen under deres Ophold i  R sdby gik en kort T id 
dort derfra. og imidlertid havde hensat tcet ved 
Veien paa Molledakken 2 a 3 Scekke med Meel, 
som Han havde stjaalet paa Mollen, og at de paa 
Hjemveien holdt her, hvor Nortensen uden Seifferts 
Hjcrlp lagde Scrkkene paa Vognen. Christensens 
Enke har erkläret, at der, saavidt hun kan mindes, 
savnedes 4 Scekke med Meel, hvorimod Mortensen 
har angivct ikkun at have taget 2 Scekke. Vcrrdien 
er ansat til 6 Rbd. Pr. Scek.

Mortensen og Erik Olsen udovede uden at 
ncrrmere Oplysning angaaende Personen, hos hvem 
eller Tiden, da det blev begaaet, har kunnet tilveie- 
bringes, end at det var forend Aaret 1842, et Ty- 
veri hos en Gaardmand i Thoreby, til hvis Beboel- 
sesleilighed de flaffede sig Adgang ved at stige ind 
igjennem et D indu og hvor Olsen tilvendte sig 
24 Skilling.

I  Forening med Olsen sorsogte Mortensen en 
N at i Forsommeren i Aaret 1838 et Tyveri hos 
Kjobmand Sa lom on Abrahamsens Enke Beathe La
zarus i Rodby. Det har ikke kunne oplyses om 
Mortensen steeg ind i Kjokkenet igjennem en aaben- 
staaende Dor, men Olsen har paastaaet at Han gik 
ind igjennem denne, uden at Han forovrigt veed 
om Mortenscn havde aabnel den efter frmt at vcrre 
siegen ind gjennem et Vindue. Fra Kjokkenet de- 
gave de sig til det Vcerelse, hvor hun sov, men da 
hun, der vaagnede, fik tilkaldt sin i et tilstodende 
Vcerelse liggende Broder, undvege de uden at til- 
vende sig noget, i hvilken Henseende bemcrrkes, at
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de have benegtet at have borttaget nogle Regler, 
som Abrahamsens Enke ved den omhandlede Leilig- 
hed vil have mistet.

Mortensen forevede et Tyveri hos Slagter Jens 
Christensen Wreboe i Rsdby, hvilket, saavidt LEre- 
boe har kunnet erindre, blev begaaet Natten mellem 
den 3tte December Ig 4 3  og den Iste Januar 1844. 
Arrestanten Thomas Lafrentz, havde ester sin Forkla- 
ring under en Samtale med Mortensen, som yttrede 
at Han vilde begaae Tyveri hos Wreebo, gjort 
Mortensen bekjendt med Localitetcrne eg navnlig 
underret Ham om, hvor Derene og Voerelserne vare, 
og det var Astale, at Laffentz flulde have Halv» 
delen af det, Mortensen tilvendte fig ved Tyveriet. 
Mortensensen har udsagt, at Han efter Sengetid, 
omtreni K l. 11, gik igjennem en uaslaaset Bagdor, 
ind i en ligeledes uaflaaset Stue, hvor Han til- 
vente sig et til 5 Rbd. vurdcret Tombaksuhr, og af 
et Chatol, hvori, saavidt Han mindes, Regien sad, 
borttog circa 40 Rbd., hvorimod Mrseboc har op- 
givet, at der soruden Uhret blev frastjaalet Ham 5 0  
a 60 Rbd. samt endeel Kjed og Talg.

Jselge en i Forveien truffen Astale om at sor- 
eve Tyveri hos Gaardmand Hans Jensen i Raarup 
og Gaardmand Raem us Christoffersen i S au n sse  
gjorde Mortensen og Thomas Lasrentz den 27de 
M a rts  1845 om Aftenen omtrent Kl. 10 Forssg 
paa Jndbrudstyveri i forncrvnte Hans Jensens Gaard, 
hvis Beboere vare gaaedetiksengs, ibeten Vinducsrude 
trykkedes ind i den Hensigt, derved at saae Abgang 
til at üjcele, men da en Karl, der laa i det Vcr-
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relse, hvortil Dinduet horte, vaagnede og stod op, 
sorfoiede de sig dort og begave sig til Rasm us 
Cbristoffersens Gaard, hvor de, efterat have ind- 
trykket en Rüde i et til Storstuen hörende Vindue, 
og aabnet dette. siege ind og tilvendte sig af et 
Chatol, som opbrodes, sendeel Penge, hvis Belob 
flal have udgjort omtrent 2VV Rbd. —  Anviisn in- 
gen til at degaae Tyveri hos de ovenncrvnte Jensen 
og Christoffersen blev givet af Arrestanten Jens S te f
fen H a n s e n ,  der meddeelte Oplysning om Locali- 
teterne og navnlig gav Underretriing om at Chri
stoffersen havde sine Penge i Storstuen, hvilket 
Hansen antog, fordi Christoffersen, da Hansen en- 
gang laante nogle Penge af Ham, gik ind i bemeldte 
Stue  for at hente dem. Det var Hausen bekjendt, 
hvorledes Tyvericrne tilsigtedes, og da Mortensen og 
Lafrenh begave sig hm for at ivcerkscrtte dem led- 
sagede Han dem indtil en Bei i Ncrrheden af I m 
sens Gaard hvor Han jkiites fra dem.

E n  Nat i Aaret 1845 forovede Mortensen, Seifert 
og Arrestanten Hans Hansen Biller et Jndbrudstyveri 
hos senere afdode Astcrgtsmand Lars Hansen i Skov- 
lcrnge. Efterat en Rüde i et Vindue var hieven 
indtrykket, stege de ind, og Mortensm aabnede et 
Chatol i den Stue, hvor Lars Hansen og Hustrue 
havde deres Natteleie. Disse vaagnede og rettede 
adflillige Sporgm aal til Ham, hvilke Han besvarede 
saaledes, at de antoge at det var deres Ton, og 
forst da Han var gaaet ind i et tilstodende Voerelse 
og de horte Lärm i dette, stode de op og tcrndte 
Lys, hvorefter de da saae at der var begaaet Tyveri.
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A f  Chatollet blev bortstjaalet omtrent 5 R b d , i 
en anden Stue borttoges 5 Pd. spundet Uldgard, 
og fra et Spisekammer 5 Pd . Sm o r og 2 Oste, 
hvilke Gjenstande tilsammen ere ansatte til en Vcrrdi 
af 5 Rbd.

E t natlig Jndbmdstyveri blev nogen Tid for 
J u u l 1845 forsvet hos Huusmand Peder Andersen 
Vcrver i Lcrsse, med Hensyn til hvilket Mortensen 
hvilket Mortensen har afgivet en Forklaring, der 
gaaer ud paa at Jens Stephen Hansen, der var 
velbekjendt med Lokaliteterne, forst talte om dets 
Jvcrrkscrttelse til Morteksen, der indvilligede den og 
en Asten indfandt sig hos Hansen, hvorefter de 
fulgtes til Gjerningsstedct og ankom dertil omtrent 
Kl. 10. Bebo.rne gik iseng medens Mortensen og 
Hansen opholdt sig udenfor Stedet, og da det var 
blevet roligt og Hansen havde underrettet Mortensen 
om aste Forholdene, udtog Sidstnoevnte et Vindne 
og steeg, medens Hansen opholdt sig ved Siden as, 
ind i Storstuen, hvor Han udtog Jndholdet af flere 
Kister, i hvilke Noglerne sadde, men ikkun satte sig 
i Bcsiddelse af de forefundne rede Penge, hvilke 
ester Hans Angivende udgjorde 40 Rbd. D a  Han 
igjen sieg ud, var Hansen borte, men denne kom 
til Ham den paafolgende Asien og erholdt Halv- 
delen af de stjaalne Penge. Hansen har tilstaaet 
at have givet Anviisn ing paa Tyveriet, i det Han 
paa Mortensens Spsrgsm aal, om Han vidste Nogen, 
der havde Penge og hos hvem der künde begaaes 
Tyveri, noevnte Peder Andersen Vcrver som den, der 
efter det almindelige Rhgte havde Penge, hvorhos
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Han har sorklaret, at Mortensen en Asten noget efter 
kom til Ham og vpfordrede Ham til at vise. hvor 
Peder Andersen Dcevers H uus laa, hvori Han sam- 
tykkede. men i Forbindelse dermed har Hansen ud- 
sagt, at Han efter at have paaviist Huset, som Han 
ikke kom narmere end paa 5V Skridt. strax gik til- 

tilbage, og at Han hver en gav Mortensen Befled 

om Localiteteme, der vare Ham stiv ubeksendte, eller 
havde Kundflab eller Formodning vm hvorledes Han 
vilde forflaffe sig Adgang til Huset. For den af 
Ham givnc Anviisning vil Han af Mortensen have 
erboldt 6 Epccies. Bestjaalne har ikke mcd Be- 
stemil'rd kunnet opgive, hvormange Penge der ved 
det omhandlede Tyvri d!eve srarendte Ham. men 
antager at det var 70 a 80 Rbd.

Med Arrestanten Christian Hansen Karlebye eller 
Kruckholnvvar Mvrtensen deelagtig iHenseendetil for- 
fljelligeTyverier, vedhvilke der blev frastjaalet Gaard- 
mandHaneMadsenasTillitze, hoshvemKarlebyetjente. 

endeelScrd. Borttagelsen ivcerksattes deels as Karlebye 
alene, deels af Ham i Foerening med Mortensen, 
ligcsom Karlebye ogsaa har paastaaet, at Han uuder- 
tid cn, naar Han om Astenen gik tilsengs, har ladet Porten 
til Madsens Gaard staae paaklem og at Mortensen da 
om Natten har hentet Soed. hvilket Sidstncrvnte 
imidlertid har bencegtet at have vcrret Tilfcrldet. 
Scrden, hvoraf noget af Karledy selv bragtes til 
Mortensens Bopcel, solgtes siden og af Prove- 
nuet vil Karlebye have erholdt 9 Rbd. Karlebye 
har antaget, at der er sravendt Hans Madsen circa 
4 Td. Scrd, nemlig omtrent 3 Tdr. Hvede og 1
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Tde Havre, og dette, i Henseende til hvilket M o r
tensen intet har havt at erindre. har Bestjaalne for- 
meent at kunne vcrre rigtigt. Bcerdien af det Stjaalne 
er ansat til 18 Rbd.

Natten imellem den 27de og 28de November 
1850 brvde Mortensen, Heden og Baad ind hos 
Gaardmand Morten Hansens Enke, Johanne Hans- 
datier i Haared, med hvis Beboelsesleiligheds Be- 
flaffenhed Mortensen og Baad vare bievne gjorte 
bekjendte af Heden, der desangaaende havde faaet 
Oplysning as en Person, som tidligere havde tjent 
der. Efterat en Rüde i et Vindue til den Stue, 
hvor Johanne Hansdattcr havde fit Natteleie, var 
indtrykket og Hasperne astagne, begave Mortensen 
og Baad sig ind i «tuen, og medens Heden passive 
paa i Forstuen, og Baad holdt paa Johanne Hans- 
datter, der havde ligget vaagen da Jndbrudet stete 
og hvem det paalagdes at forholde sig rosig, under- 
sogte Morlensen Skufferne i en Dragkiste og et 
Chatol; og da den ikke fandtes Penge, eftersaaes 
Sengen, hvoraf Johanne Hansdatter var siaaet op. 
D a  ei Heller herved fandres saadanne, grebe de, 
efter hvad hun har sorklaret, hende i Halsen, siebte 
hende for Brystet og truede med at flyde hende, 
hvis hun ei flaffede Penge, i hvilken Henseende be- 
mcrrkes, at Mortensen og Heden har udsagt, Forst- 
ncevnte, at Han ikke kan meddele noget til Oplvs- 
ning om hvorvidt saadan Bold er bleven udovet 
imod hende, men at det i al Fald maa vcrre skeet 
medens Baad var alene med hende, og Heden, at 
det er Ham ubekjendt, at der er blevet tilfoict hende
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nogen personlig Overlast. Ved den af hende om- 
meldte Adfcrrd vil hun have ladet sig devcrge til at 
tage en i en tilstsdende Kammer, bvor Mortensen 
og Baad allerede vare gaaede ind. staaende lille 
Trcrkasse, sor af den at give dem nogle Penge. Den 
snappedes imidlertid sra hende, og de Paagjcrldende 
lob dort med den, —  hvori vare 2 Solvbcegre af 
Bcrrdie 10 Rbd., endeel Gjoeldsforflrivninger til et 
Belob af circa 2000 Rbd. og 55 Rbd. i Penge, 
hvilke sidste borttoges, hvorimod Kassen med dens 
ovrige Jndhold fandtes henkastet paa en Mark. 
Tillige vil Johanne Hansdatter have mistet 1 Rbd. 
1 Mk., der henlaae i en Skuffe i Dragkisten og 
noget Sukker.

Endnu bor der omtales det Forhold, M o r 
tensen, i Fvrening med Heden og Baad, har ud- 
viist i Henseende til nogle Forbrydelser, som det 
var paatcrnkt at begaae Natten mellem d. 3die og 
4de Tecember 1850. Eflerat de havde truffet Af- 
tale om at lorove Zyveri hos Gaardmand Niels 
Nielsen Porse i Klonge og Gaardmand Jorgen 
Johansen i Stobye, hvilke Tyveriers Udforelse skulde 
leltes ved at scrtte J ld  xaa et Sted i Ncrrheden, 
i det ^ an vilde faae Leilighed til at begaae dem 
naar golkene ilede til Brandstedet, havde, ester 
Baads Forklaring, lNortensen forst bestemt at scrtte 
J ld  paa Rudbierggaard, men da Heden og Baad 
sandt, in specio af Hensyn til Kreaturerne, at be- 
meldte Gaard ikke burde antcrndes, forandrcdes 
Planen forsaavidt, at Mortensen desluttede sig til 
ikke at scrtte J ld  paa meerbemeldte Gaard, men
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paa Fcestegaardmand Anders Nielsens ikke langt fra 
samme beliggende Gaard i Munkeby. Esterat 
Mortensen var gaaet dort for at paascrtte Jlden, 
opholdt Heden og Baad sig i Ncerheden af Porses 
Gaard, og da de , der havde feet Ham gaae uden- 
sor den, men igjen begive sig ind og lukke Deren, 
havde bemaerket at I l d  var udbrudt, bankede de 
paa hos Porse, i den Tanke, at den ene af dem 
let vilde kunue holde Ham og Hans Kone, medens 
den Anden ivarksatte Tyveriet. men nagtet gjen- 
tagen Banken og Anmodning om at lukkcs ind 
norgtedes det, og de opgave da Planen, hvorester 
de, ifelge hvad der er oplyst, begave sig til M o r 
lensens Boepoel. Med Baads Forklaring stemmer 
i det Dcesentlige den der er afgivet af Heden, som 
specieit har udsagt, at Mortensen ferst viste dem 
begge de Gaarde, i hvilke Tyverierne flnlde begaaes 
og derefter gik h«n og paasatte Jlden i Anders 
Nielsens Gaard. Mortensen har erkläret, at Heden 
og Baads Iorklaringer ere rigtige forsaavidt be- 
troeffer de paatankte Tyverier, men har i Henseende 
til Ildspaascettelsen udsagt. at efterat Han havde 
paavist Heden og Baad Porses og Iohanscns Gaarde 
og forladt dem i K le n ge , var Astalen endnu, at 
Han flnlde satte I l d  paa Rudbierggaard og Han 
gik ogsaa hen imod denne i den Hensigt at udfsre 
det, men just som Han gik over Marken, saae hau 
I l d  udbryde i Anders Nielsens Gaard, uden at 
Han har nogen Formodning om hvorledes den er 
opstaaet, og saasnart Han bemcrrkede denne I l d  op- 
gav Han sit Forsat at antande Rudbierggaard, da
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det nu dar blevet overflodigt. Hanbegavsigderfor lige 
hjem og sagde senere, saavel til sin Kone som til 
Heden og B a a d , at Han havde paasat Jlden hos 
Anders Nielsen, da Han ikke vilde at Kreaturerne 
paa Rudbierggaard tkulde indebramde; og i For- 
bindels« hermed har Han erkläret, at sorsaavidt Heden 
og Baad har forklaret, at Han allerede forinden 
Han stilles fra dem omtalte, at Han vilde scette J ld  
paa Andens Nielsens Gaard, maae dette beroe 
paa en Misforstaaelse. I  det der ifslge Fvransorte 
ikke er tilveiebragt noget Beviis for at den Anders 
Nielsens Gaard overgaaede Ildebrand har staaet i 
Forbindelse med nogen Virksomhed fra Mortensens 
S id e , og der ei Heller i Henscende til de, som 
meldt, paatamkte Tyverier, er foretaget Noget, hvor- 
ved et strasdart Forsog kan antages at voere indtraad t, 
bliver der ikke Sporgsm aal om med Hensyn til 

det her Omhandled« at paadrage Vedkommende 

Ansvar.
Mortensen, der er fodt d. 3die September 1802 

og under 2de mod Ham respective for at have folgt 
pantsatte Effecter og for Arvesvig anlagte Säger 
er bleven frifundet for Actors vidcre Tiltale. har 
ifolge den Kongelige Lands-O ver samt Hof- og 
S ta b s-R e ts  D om  af Sie December 1843 vcrret 
straffet for ulovlig Om gang med Hittegods efter 
Fdg 11t« Ap ril 1840 §  S8 med 6 Gange L  Dages 
F«ngsel paa Land og Brod. Som  i det Kore- 
gaaend« er anfort, er det, medens det ikke med 
Bestemthed hm kunnet afgjores, om den imod 
Jorgen Iohansen, Ane Kirstine Madsdatter og An«
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Margrethe Andersdatter forovede Vosd har fremkaldt 
Doden forinden Jlden angreb dem, oplyst. at J ö r 
gen Johansens Hmtrne Ane Andersdatter er berovet 
Livet ved Qvcrlning med den om hendes H a ls an- 
bragte Strikte. Ester hvad der ved de af M orten
sen. M a d s  Im sen  Vixncrs og Baad afgivne For- 
klaringer er beviist med Hensyn til den, forinden de 
trcrngte ind i Jorgen Johansens Gaard, om at 
stille Ham og Hans Kone ved Livet tagne Bestui- 
ning, der medsorer at det paa hende begaaede Drab 
maa bencagtes som vverlagt, uden at det i saa Hen- 
seende kan komme i Beiragtning, at Vixncrs og 
Baad ikkun ville have havt ifinde at drcebe hende 
under den i det Foregaaende omtalte Forudscrtning 
fljsnnes Betingelserne sor Anvendelighed af Fdz. 
4de October 1833 §  10 csr. L. 6— g— 1 2  at vcere 
tilstede, og efter hvad der er oplyst om Mortensens 
foregaaende Virksomhed vil Han, in specio i Hen- 
hold til bemeldte Forordnings §  26, vcere at ansee 
ester de ncevte Lovbestcmmelser med at have fit Liv 
forbrudt og at lcrgges paa Steile og Hjul.

Arrestanten M a d s  Rasmussen Heden er, foruden 
Hans i det Foregaaende omtalte Deelagtighed deels 
i det Natten imellem den 21 de og 22de M a rts  f. 
A. hos Gaardmand Jorgen Johansen i S toby  ivcrrk- 
satte Jndbrud, m. m., deels i det Natten mellem 
den 30te og 31te Januar f. A. i den i Ncerheden 
af Hovedbygning paa Grevflabet Knuthenborg vce- 
rende Hvcrlving forovede Jndbrudstyveri, overbeviist 
at have paa den Maade, som er anfort ved Arre
stanten Hans Jacob Mortensen, vcrret deelagtig i
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den for dennes Vedkommende ncrvnte Forbrydelse. 
- D a  Han, uden at Beviis for det Modsatte er 

tilveiebragt, vedh oldende har i Henseende til det i 
S toby  Passerede bencrgtet, at Han nogensind e havde hsrt 
omtale, at det var paatcrnkt at begaae D rab  og 
satte J ld  paa Gaarden, og det ikke er godtgjort, 
at Han har udviist nogen paa disse Forbrydelser 
rettet Virksomhed, vil Hans Forhold ved den om- 
handlede Leilighed ikkun kunne qv M eere  Ham til 
at focldes som skyldig i natlig Jndbmdstyveri. P a a  
Grund heraf og med Hensyn til de andre Ham over- 
beviste Forbrydelser vil Fdg. ltte April 1840 K 12  

2 det Membrum, vcrre at bringe til Anvendelse, og 
stjonnes Straffen for Ham, der er langt over crimi- 
nal Lavalder vg efter ved Hoiesterets-Dom af 16de 

M a i  1830 at vcere idlandt Andet for Tyveri efter 
Fdg. 2 0 de Februar 17 9  tz 1 tilfunden S tra f af 
18 Maaneders Forbedringshuusarbeide, er ved samme 
Rets Dom  af 14de M a rts  1845 anseet som for 
anden Gang begaaet H a len  efter Fdg. Ilte  April 
1840 § 2 2  med 2  Aars lige Straffearbeide, at 
kunne destemmes til Tugthuusarbeide paa Livstid.

I  Henseende til Arrestanten M ad s Jensen D ixnas 
beviistes det, at Han. foruden sin Deelagtigbed i 
de Natten imellem den 21  de og 2 2 de M arts f. A. 
i S tsb y  begaaede Misgjerninger og i det Natten 
imellem den 3 ,,te og 31te Januar f. A. i H va l- 
vingm  i Narheden af Hovedbygningen paa Grev- 
flabet Knuthenborg ivoerksatte Jndbm dstyveri, har 
gjort sig flyldig i endeel andre Forbrydelser. H an 
har saaledes:

Dauske Fort''.ybere. 18
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Natten imellem den lüde og U te  December 
1848 sat J ld  paa det Ham tilhorende Huus paa 
Stibanken, i  hvilken Henseende Han har forklaret, 
at Han, medens Hans Hustru Klvkken omtrent 2 om 
Natten var staaet op og gaaet ud i Kwkkenet med 
et af deres Born, stod op og taendte et Lys, hvor- 
med Han gik ud igjennem en Der, der forte ind til et 
endnu ufuldsort Rum  i Huset, hvorover der var 
Foder og satte J ld  i bette, hvorefter Han flyndte sig 
tilbage og sprang iseng, men Jiden gceb saa hunigt 
om sig, at baade Han og Hans Kone maatte med 
Bornene flynde dem ud bloi ifortc deres Linneb. 
Huset afbrcrndte ganske. Af Landdygningemes Brand- 
forsikkringsfond erholdt Han udbetait 193 Rdd. og 
af de mindre Landeiendomsbesidderes Brandforsik- 
kringsselflab i Lollands-Falsters S t ift  393 Rbd. 
4 M k. 7 Sk .

D en  Ikde Februar L8ö1 om Astenen satte Han 
ester foregaaeude Astale med Arrestanten Hans Pe- 
dersen Kalo« J ld  paa dcnnes H uus i Stokkemarke. 
Angaaende de n«rmcre Omstomdigheder ved denne 
Forbrydelse har M ad s  Lixncrs forklaret, at Kaloe, 

ved engang i Januar Maaned at beklage sig over 
at det var umuligt for Ham, der havde endeel Gjeld, 
at rede for sig, ytirede, at Han haabede, hvis Hans 
H uus künde afbrcende, at kunne tjene Noget paa 
Assurancesummen, og derncrst opfordrede L M o c s  til 
at paasoette Jlden, hvorfor Han tilbod at ville be
rate Ham 20 Rbd. Der blev ikke ved den Leilighed 
truffen nogen fast Aftale imellem dem, men >^on- 
dagen den Ode Februar bleve de enige om, at B ix -
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ncrs flnlde udfore Jldspaascrttelsen den paaiolgende 
Ssndag. da Kaloe vilde tillige med sin Kone tage 
dort fra sit Hjem. idet Bixnces gjorde det til B e 
tingelse. at Kaloe flnlde sorge sor at Kreaturerne ikke 
vare hjemme. og det blev aftalt, at Kaloe flnlde 
lade Doren til Forstuen staae aaben og at der i 
Sovekammeret flnlde ligge Svovlstikker. Sondagen 
den 16de Februar degav Bixnces sig til Kalses 
H uu s, hvor Han ankom om Aftenen Kl. mellem 
8 - 9  og fandt Doren aaben. Han gik ind i Sove 
kammeret og tcendte ved Hjoelp af der foresundne 
Svovlstikker J ld  i Sengehalmen, h vorester Han gik 
til fit Hjem og Huset afbrcendte. Under den d. 9de 
Februar siedsundne Samtale havde Kaloe sagt Vix- 
nces. at Han istedetfor at faae de 20 Rbd. contant. 
flnlde hugge det nye H uus og derfor have i Be- 
ling 50 Rbd.. hvori de 20 Rbd. vare indbesattede, 
men senere meddeelte Kaloe Ham, at en Anden havde 
lilbudt at hugge Huset sor en billigere Betaling, i 
hvilken Anledning Bixnces yttrede. at Kaloe gjerne 
sor Ham maatte overlade Arbeidet til den Anden, 
og at hvis Kaloe vilde give Ham Noget, var det 
godt. men at dersom Han ikke fik Noget. var det lige- 
gyldigt. og Han har negtet senere at have modtaget 

Betaling.
E n  fra Bixncrs's Forklaring noget ajvigende har 

Kaloe afgivet og sagde Han. at Bixnces. da Han 
sor denne deklagede sig over, at Han ikke vidste, 
hvorledes Han flulde bcrre sig ad med at klare sin 
Gjeld, svarede, at Han künde gjore som Andre, nem- 
lig brcrnde sit Huus af, naar Han havde saaet sit

. 1 v *
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G ods godt assureret, og da Kalse bemcerkede, at 
det endnu ikke var assureret og at Han Heller ikke 
künde befatte sig med Jldspaascettelse. yttrede, at 
naar Godset var assureret, flulde Han nok udsore 
det paa egen Risico uden at Kalo« derved flulde 
paadrage sig noget Ansvar. Hertil sagde Sidst- 
ncevnte, at naar Rogen, efterat Godset var assureret, 
vilde udsore det Omtalte uden at Han forud vidste 
det, vilde Han gjerne godtgjore Vcdkommende dersor, 
hvortil Vixnces svarede, at Han nok flulde udsore 
det uden nogen Godtgjorelse. Henimod Slutningen 
as Januar Maaned fik Kalse sine rsrlige Efsecter 
forsikkrede i Fuglse- og Müsse Herreders Brandfor- 
sikkringsselflab for 434 Rbd. 5 Mk. I  Forhsr af 
t9de M a i  vedblev Kalse  sit Angivendr at det var 
Vixncrs, der foresiog at afbrcende Huset, fljondt Han 
indrsmmede, at Han tidligere havde tcrnkt paa at 
det var onfleligt sor Ham, om Han künde faae det 
asbrcendt, naar Han kun ikke selv flulde gjsre det, 
men efterat Vixncrs under et senere Forhsr havde 
paastaaet, at Kalse ligefrem spurgte Ham, om Han 
vilde satte J ld  paa Huset. da Han ellers selv maatte 
gjsre det, ncrgtede vel Kalse at kunne erindre, at 
Ordene vare faldne saaledes, men erkjendte, at Han 
ved den omhandlede Lcilighed yttrede, at Han vilde 
snfle at Nogen vilde gjsre det, og det ogsaa er 
muligt at Han har tilfsiet, om Vixnces vilde gjsre 
det. Forsvrigt har Kalse erkläret, at Han ikke havde 
sagt, at Han vilde henlagge Svovlstikker i Sove- 
kammeret, og at det. hviS saadanne have vceret der. 
har vceret tilfcrldigt, hvorhos Han har bemcrrket, at
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Gmnden til at Han overlod en Anden at hugge 
Hnset, var F ryg t sor at vcrkke Mistanke, naar Han 
overdrog dette Arbeit» e til Vixnces. As Fuglse og 
Müsse Herreders Brandforsikkringsselflab har Kaloe 
erholdt udbetalc 187 Rbd. 4 Mk., hvorimod der ikke 

hidindtil er as Landbygningernes Brandforsikkrings- 
fond anviist nogen Brand-Erstatning.

M ad s Vixnaes og Baad, der vare velbekjendte 
med Localiteterne i Gaardmand i Reesnoes Jens 

Christoffersens Gaard og vidste at Han havde sine 
Penge bewende i et S ta b , der stod paa en Bcrnk 
i den Stue, hvori Han og Hans Kone sov, bleve 
ewge om at sorove Tyveri hos Ham. Baad yttrede, 
at de künde sorholde sig paa samme Maade, som 
Mortensen havde gjort i et Tilscelde, hvor Han, sor 
at scrtte Baad og Heden istand >il at udiore et 
paatcenkt Tyveri, havde stukket J ld  paa en Bonde- 
gaard i Ncerheden as det Sted, hvor Tyveriet skulde 
begaaes. i Haab om at Folkene flulde begive sig 
til Brandstcdet. Vixnces og Baad begave sig der- 
ester den 14de December 1850 om Aftenen til 
Jens Christoffersens Gaard. og da de havde seet 
at Folkene endnu vare vppe, gik de til Gaardmand 
Jorgen Eggertsens et kort Stykke Bei derfra be- 
liggende Gaard. hvortil de kom omtrent Kl. 10. og 
uden at have underssgt om Bebocrne vare gaaede 
tilsengs eller ikke. satte Vixnces, medens Baad stod 
udensor en Humlehauge, igjennem hvilken Vixnces 
gik ned i Gaarden, ved Hjelp as medbragte S vo v l-  
siikker J ld  i Tagskjcegget, og saasnart den havde 
fcenget, begave de sig atter til Jens Christoffersens



278

Gaard. Her gik Baad hen til et Vindue og raabte, 
om de ikke künde see, at der var Jldlos, og da der 
ikke blev svaret, opholdt de dem et Qvarteerstid. 
hvorefter de gik hen til Forsluedoren, igjennem hvil- 
ken de, iom troede at Christoffersen var gaaet dort, 
havde i S inde at gaae ind sor at forove Tyveriet, 
men da de, som de antoge, horte Christoffersen täte 
inde i Stuen, opgave de Planen og gik hjem. —  

Natten ester 2den Pintsedag 1850 begik M ad s 
Vixncrs og Baad hos Skrcrtder Hans Frederiksen i 
Stokkemarke et Jndbrudstyven, i Henseende til hvil- 
ket Anders Jensen Vixncrs har udviist saavel fore- 
gaacnde som efterfolgende Medvirksomhed. D a  Sidst- 
ncevnte vidste, at Skrcrdder Fredriksen eiede Penge, 
opsordrede Han M ad s  Vixncrs til at sorove Tyveri 
hos Ham, og cster derom truffen Astale, henvendte 
Anders Vixncrs, sor paa den Maade at faae at 
vide, hvor Frederiksen havde sine Penge. sig til denne 
med Anmodning om at faae nogle P.nge tillaans, 
og Han erfarede da, at de laae under en i et Klcrde- 
fkab anbragt Skuffe, hvorom Han meddeeite M ad s 
Vixncrs Underretning Tyveriet ivcerksattes medens 
Frederiksen eiter Jndbydelse var ncrrvcrrende ved et 
G ilde hos Anders Vixncrs, og udfortes paa den 
Maade, at M a d s  Vixncrs og Baad, ester ssrst at 
have udtaget et Vindue, som de strax mcrrkede var 
det urigtige, da det forte ind til Sovekammeret, ud- 
toge et andet, og efterat de vare stegne ind, med et 
meddragt Stemmejern aabnede den paagjeldende 
Skuffe i Klcrdeflabet og satte sig i Besiddelse af de 
foreM dne Penge, hvis Belob efter Frederiksens Op-
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givende udgsorde 78 Rbd., men af M a d s  B ixna s 
er antaget ikkun at have vcrret 76 Rbd., uden at 
Han dog har kunnet nagte Muligheden af at der 
var 78 Rbd., medens Baad ikke har kunnet opgive 
Sum m en noiagtigere, end at der var mellem 70 og 
80 Rbd. Af det Stjaalne erholdt Anders B ixnas 
20 eller 22 Rbd.

M a d s  B ixnas og Baad begik endvidere i For- 
«ning Natten mellem den 20de og 21de December 
1850 et Jndbrudstyveri hos Fsrstnavntes Sviger- 
fader, Hans Nielsen i Fuglebak i B lands, hvorved 
der blev srastjaalet Ham endeel Penge, hvis Belob 
ikke med Noiagtighed har kunnet oplyses, men som 
M a d s  B ixnas har opgivet til 40 Rbd., medens 
Fuglebak har formeent at det var noget storre, og 
Hans Datier Birthe Hansdatter ligeledes nogle Penge, 
efter V ixn a s 's  Opgivende 12 a 13 Rbd., ligesom 
der ogsaa borttoges et Par Uldstromper af V a rd i 
3 Mk., lom vare ophangte udenfor Huset. Adgang 
til at stjale Pengene flaffede de sig ved at udtage et 
med Stifter fastgjort Vindue i Storstuen, hvorefter 
B ixna s steeg ind i dennc og, medens Baad, der 
var den. som satte sig i Besiddelse af Stromperne, 
stvd ud nfor for at passe paa om der flulde komme 
Nogen, tilvendte sig Pengene, som hcnlaae deels i 
i  et i den navnte Stue  varende Chatol, deels i en 
sammesteds staaende Dragkiste, hvilke Meubler op- 
lukkedes med de til dem hörende Nogler, der sore- 
fandtes.

Efter hvad der af Arrestanten H ans Jacob M o r 
tensen er anfort i Henseende til det paa Gaardmand
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Jorgen Johansens Hustrue Ane Andersdatter for-> 
oyede Drab, blev M a d s  Jensen Vixnaes. som er 
langt oder criminel Lavalder, og ikke iorhen har 
vcrret tiltalt eller straffet, anseet at haoe sii Liv sor- 
brvdt og at loegges paa Steile og Hjnl.

D a  Morten Olsen Baad, som tidligere bemsrket, 
dar under Sagens D rift  asgaaet ved Doden, künde 
der for Hans Bekommende blot voere Sp srgsm aa l 
om den Hans Boe paahvilende Forpligtelse i Hen- 
seende til Udredelse af Erstatning og Actionens Om - 
kostninger.

D a  H ans Jacob Morlensens Hustrue. Kathrine 
Jorgensdatter, ligeledes er under Sagens D riit  af- 
gaaet ved Doden. blev der. idet der sor hcndes 
Vedkommend, ikke er Tale om Udredelsen af nogen 
Erstatning, ikkun Sporgsm aal om at tilpligte hendes 
Boe at udrede endeel af Actionens Omkostninger.

Arrestanten Hans Pedersen Kaloe, der er fodt den 
tzte Februar 1815 og ikke forhen har voeret tiltalt 
eller straffet, blev. sormedelst sin Deeltagelse i J ld s-  
paasoettclse, at ansee med en Stra f af 8 Aars Tugt- 
huusarbeide.

Foruden det Forhold, som Arrestanten Anders 
Jensen Bixnces har udviist iblandt Andct deels i Hen- 
scende til det Natten mellem den 30te og 3lte J a -  
nnar t.A.begaaede Jndbrudstyveriiden i Noerheden af 
Grevskabet Knu>henborg voerende Hvcelving, deels med 
Hensyn til det ved Arrestanten M ad s  Jensen Lixnces om- 
talte JndbiUdstyveri hos Skrcrdder L a u s  Frederiksen i  
Stokkemarke, har Han i Forening med Arrestanten 
Christian Frederik Mortensen forsvet M ord  paa
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Alvskarl paa Vaarflovgaard. Jens Mathiesen. S a m - 
menhcrngen hermed har voeret falzende:

Foranlediget af den Pengeforlegenhed, hvori A n 
ders Im sen  Vixnccs og Christian Frederik Morten
sen. hvilken Sidste boede i samme H uu s som Forst- 
ncrvnte, r lcengere Tid havde befundet dem, yttrede 
Anders Vixnoes engang. da Han og Mortensen vare 
befljestigede med at klove Brcrnde i Skoven, at det 
var let at faae Penge, dersom Han vidste, at A v ls-  
karl paa Vaarflovgaard, Jens Mathiesen, havde saa- 
danne, og da Mortensen derefrer bemcrrkede, at Han 
vidste. at det var Tilfcrltet, til-oiede Vixnoes, at det 
i!ü var vanfleligt at hcrnge Ham. De talte jenere 
flere Gange derom og bleve enige om at tvcrrksattr 
Gjerningcn, og det jaaledes, at Vixncrs flulde med 
en Strikte qvcele Mathiesen og Mortensen voere Ham 
behjcrlpelig med at ophomge Liget, for at det künde 
saae Udseende af. at Mathiesen selv havde hcrngt 
sig, og da de havde bragt i Erfanng, ai der flulde 
voere D m d s  hos en Gaardmand i Havlykke, og at 
alle Baarflovgaards andre Folk flulde derhen, be
sternte de sig til at benytte bemeldte D a g s  Asten 

til Forbrydelsens Udforelse. D a  de sra deres Hjem 
begove sig til Vaarflovgaard, forsynede Vixnoes sig 

med et Reeb, hvorpaa Han anbragte en Lobeknude, 
og medtog tillige i sin Frakkelomme en Hammer. 
Ded deres Ankomst til Vaarflovgaard vare Folkem 
endnu ikke gaaede dort, hvorsor de opholdt sig nogen 
Tid i Ncrrheden, men saasnart de moerkede, at hine 
vare dorte og at Lyset var flukket i Mathiesens 
Kammer, der var i en, i en temmelig lang Afstand
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fra Daagningshuset beliggende Staldbygning, gik 
Mortensenforst ind i Gangen foran Mathiesens D o r  og 
derefter ind i de andre Karies Kammer for at see 
om Nogen var tilstede, og da Han havde sorvisset 
sig om at dette ikke var Tilfoeldet, bankede Vixnoes 
paa Mathresens D o r  og bad om at blive indladt, 
hvilket ogsaa stete, idet Mathiesen stod op af S e n 
gen og lukkede Vixnoes ind, men strax igjen gik til- 
sengs. —  Mortensen forblev udenfor, efter hvad Han 
har opgivet i en Aistand af 14 a 16 Alen fra M a 
thiesens Kammer, for at advare Vixnoes. hvis der 
fluide komme Nogen. Skjondt det var saavel V ix- 
noes's som Mortensens bestemte Henfigt, at M a 
thiesen i ethvcrt Tilicrlde fluide droebes, for at de 
künde komme i Besiddelse af alle Hans Penge. an- 
modede Vixnoes Ham om et Laan af 5 Rbd. i den 
Forventning at Mathiesen fluide staae op og tcrnde Lys 
for at tage dem. saa at Vixnoes künde faae at see, 
hvor Han havde sine Penge gjemte, samt faae Lei- 
lighed til at käste Ham en Strikte om Halsen. M a 
thiesen negtede imidlertid at opfylde Hans Begjering, 
idet Han erkloerede hverken at kunne elier ville det, 
hvorefter Vixnoes i det nysnoevnte Diemed bad Ham 
at soeige Ham en Poegel Brcrndeviin, men ogsaa 
dette asflog Mathiesen. Vixnoes. der ikke künde see, 
hvor Mathiesens Hoved laa, foite sig sor med 

'Hoenderne, og da Han traf paa Hans M und , sogte 
Han at kvoele Ham ved at holde over den, men da 
dette ikke vilde lykkes, og Mathiesen derhos bad om 
at flippe Ham. da Han saa vilde hjelpe Ham, siap 
Vixnoes Hans M und, uden dog dersor noget D ie 
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blik at opgive sin Plan, men da Mathiesen, idet 
Han var bleven fri, rakte op sor at gride et Gevcrr, 
hvoraf Vixncrs vidste at Han var i Besiddelse og 
som Hang paa Vcrggen, tog Vixncrs en af Mathie- 
sens udenfor Sengen staaende Trcefloe og bibragte 
Ham med den nogle S la g  i Hovedet, uden ret at 
kunne see hvor Han traf. Den af Bixnces medbragte 
Hammer var imidlertid falden ud af Hans Lomme. 
men da Han kom til at stvde til den med Foden. 
tog Han den op og tilfoiede saavidt Han troer 
med Vagen af den, Mathiesen fiere S la g  i Hovedet, 
saaledcs at Han antog Han var dod, Hvorefter Han 
ved Hjelp af Svovlstikker, som Han sandt ved S e n 
gen, tcrndic et Lys, og da Han bemcrrkede, at M a 
thiesen endnu rorte sig noget, bibragte Han Ham 
endnu et Pa r S la g  i Hovedet med Hämmeren ind- 
til Han var aldeles dod. Vixncrs har forovrigt an
fort, at ban vistnok en Timestid stod og talte med 
Mathiesen ssrend Han rorte denne, da Han var i en 
saadan Sindsstemning, at det var Ham ncrsten ai- 
deles umuligt at udfsre Gjerningen og Han öftere 
tcenkte paa at opgive det Hele, men da Han engang 
havde aftalt det med Mortensen og yttret til denne, 
at „Han mageligt künde gjore det/ vilde Han dog 
ikke opgive det. Efterat Han havde begyndt paa 

Gjerningen, medgik dermed, ester Hans Formening, 
ikke lcrngere Tid end circa 5 Minutter, da Han, som 
Han har udtrykt sig. flyndte sig med at saae Livet 
af Ham for at Han ikke flulde gjore nogen Spek- 
takkel.

Kort forend Mathiesen dode, kom Mortensen ind
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i Kümmeret, og efter Hans Ankomst tilsoiede Vix- 
noes Mathiesen, hvem Mortensen endnu horte ralle, 
et S lag , hvorester de af Sengen toge en Dyne, som 
de satte for Vinduet, for at In ge n  flulde komme til 
at see ind, og derneest gjennemsoztes saavel et lille 
paa Bcrggen hoengende Skab, som et andet lignende, 
der stod ved Sengen, og da en Nsgle, som tillige- 
med Noglerne til de ommeldte Stabe sandtes i M a -  
thiesens Lomme, ikke künde aabne en i Kammeret 
staaende Kiste, flog Vixncrs fsrst med en sorefunden 
O ;e  paa Laaget. saa at det sprang i Stykker, og 
opbrod derneest Kisten. Ogsaa Sengen og Mathie- 
sens Lüg undersogtes, men der sandtes ikke Penge, 
og det Eneste, der medtoges, var et til 10 Rbd. 
vurderet Uhr, en Kn iv af Vcrrdi 1 Mk. 8 Sk. og 
en til en Vcerdi af 14 Sk. ansat Flafle med Brcende- 
viin. —  Esterat det Hele var sorbi, tcrnkte Dixnces 
paa, for at fljule Gjerningen, at scrtte J ld  paa 
Stedet, hvorom Han ogsaa talte til Mortensen, men 
Han opgav det. deels fordi den Sidstncrvnte sra- 
raadede det, deels fordi det gjorde Vixnces selv ondt 
for alle Kreaturerne, der i saa Fald vilde blive 
brcendte, og efterat de havde lagt en Pude over 
Mathiesens Lüg. flukket Lyset og flaaet Deren til 
Hans Kammer i, begave de sig hjem. D a  Mathie
sen. der var hengiven til Nydelse af Brcrndeviin, 
jevnlig opholdt sig hele S-ndagen. oste liggende i 
Sengen, i fit Kammer, hvor Han nod sin Mad. 
hvormed Han om Loverdag Aften havde forsynet sig, 
tildrog det sig ikke Opmcrrksomhed, at In ge n  saae 
Noget til Ham den paafolgende Sondag, og sorst om
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M andag Morgen, da der i Anledning af at Han 
ikke havde indsundet sig til Ardeidet, anstilledes E f- 
tersogelse i Hans Kammer, opdagedes det, at Han var 
bleven dreebt.

For denne M isgjerning blev Anders Jensen 
Vixncrs, der er langt over criminel Lavalder og ikke 
sorhen har vcrret tiltalt eller straffet, anseet med at 
at have sit L iv sorbrudt og Hans Hoved at scettes 
paa en Stage.

Arrestanten Christian Frederik Mortensen har, 
foruden den Deelagtiahed. Han ifolge Foranssrte har 
havt i Mordet paa Avlskarl Jens Mathiesen, iblandt 
Andel bcgaaet folgende Forbrydelser:

I  Forening med Hans Jorgensen har Han i 
Esteraarei 1850, da de begge tjente hos Forpaater 
Wesenderg paa Vaarflovgaard, fta nvgle ved be- 
meldte Gaard, hvor en ny Bygn ing fluide opfores, 
henstaaende Brcedestabler, j forfljellige Gange bort- 
stjaalet 32, Kammerherre, Grev Knuth tilKnuthest- 
borg tilhorende Broeddcr, af Bcrrdie 3 Rbd. pr. Tylt, 
hvilke de bragte til Tiltalte Hans Stephen Hansen, 
som, fljondt Han med Sikkerhed antoa, at de vare 
stjaalne. modtog dem for af dem at forfcerdige, hvil- 
ket Han ogsaa gjorde, forfljellüe Stykker Bohave 
til Mortensen og Jorgensen, uden at Han, hos hvem 
der ere blevne forefundne 14 Stykker af de stjaalne 
Breeder, samt nogle Stümper, flulde have anden 
Fordeel end den Betaling, ban erholdt for sit 
Arbeide. -

Endvidere har Han i Forening med ovennervnte 
Hans Jorgenseu i tvende Gange frastjaalet Forpag-
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ter Wesenberg, hos hvem de da tjente, 3 til en 
Vcrrdie af 2 Rbd. 3 M k. ansatte Gjcrs, som de 
henbragte tit Tiltalte Anders Jensen Bandholm, 
der, nagtet det ei var udtrykkelig sagt Ham, ei tviv- 
lede om at de vare stjaalne, og med Mvrtensen og 
Jorgensen deeltog i at fortoere dem.

Fremdeles har Han engang, ligeledes medens Han tjente 
hos Forpagter Wesenberg, frastjaalet denne to Gjcrs 
as Pcerdi 1 Rbd. 4 Mk., hvilke Han leverede til sin 
Fader. Tiltalte Morten Frederiksen, som efter Bud- 
jendelse havde indjundet fig og modtog samt beholdt 
dem, nagtet Han indsaae at de vare stjaalne.

S o m  Folge af hvad der ved Arrestanten Anders 
Jensen Vixnces er for Christian Frederik Mortensens 
Dedkommende anfsrt i Henseeude til det paa Jens 
Mathiesen sorsvede Mord, bliver Mortensen, der er 
fodt den 7de Januar 1827 og ikke jorhen har vceret 
tiltalt rller straffet, anseet med at have sit L iv for- 
bmdt og Hans Hoved at scettes paa en Stage.

Med Hensyn til Arrestanterne Lars Jorgensen 
og N iels Jorgensen, der ere Brodre, er det beviist, 
at hiin efter Opfordring af Sidstncrvnte har sat J ld  
paa det denne tilhorende, paa Stibanken beliggende 
Hnus, som afbrcendte den Iste M arts  1839 om Af- 
tenen. —  Esterat N iels Jorgensen, som havde endeel 
Gjeld, havde for at komme i Besiddelse as Penge, 
befluttet at faae asbrcendi sit Hnus, der saavelsom 
Hans Jnddoe m. m., var assmeret, opfordrede Han 
Lars Jorgensen til at udsore Jldspaascettelsen, hvori 
denne, som kjendte Bevcrgg-runden til Opsord ringen, 
jamtykkede, uden at Han dersor flnlde have anden
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Godtgjsrelse en Moderation i Betalingen for nogle 
Kloedningsstykker. som Niels Jsrgensen h avde over
ladt Ham. Det aftaltes, at Jlden flulde paasoettes 
i Laden og at det flulde ikee den ovennoevnte Asien, 
da Niels Jsrgensen og Hustru vare fravcerende, uden 
at det har kunnet oplyses, om bette var tilfceldigt 
eller Fslge af en desangaaende truffen Aftale, idet 
navnlig Niels Jsrgensen ssrst har forklaret, at det 
var tilfcrldigi, men senere har erkloeret, at Han. uden 
bestemt at kunne erindre det, troer at der var truf- 
fen Aftale om, at Han og Hans Kone flulde voere 
fravcerende naar Gjerningen udfsrtes, og at bette 
var Anledningen til at de gik hjemme fra. —  Med 
Svovlstikker, som Han selv havde medbiagt, satte 
Lars Jsrgensen J ld  paa Foderet i Laden, hvorfra 
der paa Muren ind til Sovekammeret var et Hul, 
hvorigjennem Jlden künde gaae ind i bemeldte 
Kammer.

Endvidere har N iels Jsrgensen tilvendt sig en 
P loug og en Harve, af Dcerbi respc. 8 Rbd. og 
5 Rbd., hvilke Gjenstande tilhsrte Kammerlaad. J n -  
specteur ved Grevflabet Knuthenborg, Petersen, og 
beroede hos Sm ed Peder Pedersen i Paarup for at 
beslaaes. Efterat Niels Jsrgensen, medens Han var 
Avlskarl paa Paarupgaard, som Kammerraad Pe- 
terjen havde i Fceste, havde paa en Fortegnelse over 
Gaardens Jnventarium, som Han affattede i Anled- 
ning af at Petersen flulde fratroede Fastet, forglemt 
at optegne de ovennoevnte T ing, underrettede Han, 
ejter hvad Han har anfsrt, men Smed Pedersen be
nagtet, denne om at Han nu vilde tilvende sig dem.
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hvorimod Sm ed Pedersen Intet indvendte, men yt- 
trede, at Han saa vilde henscrtte begge Dele i S t a l
den og at de flulde blive staaende der, indtil N iels 
Jsrgensen afhentede dem. —  Dette gjorde Han. 
efterat Han havde forladt sin Tjeneste hos Kammer- 
raad Petersen og bosat sig paa Stibanken, idet Han 
efter sin Forklaring en Aften laante Tiltalte Peder 
Pedersen Bukkehauges Hefte og Vogn, hvilket denne 
sorresten har bencegtet at vcere Tilfcrldet, og kjsrte 
til Pedersens Smedie, hvor Han, der antog. at Fo l- 
kene vare iseng, da Dsrene vare lukkede, hentcde 
Ploven og Harven fra Stalden, hvis D s r  kun var 
lukket med en Klinge. —  Han folgte senere de om- 
handlede Gjenstande til Bukkehauge. som har til- 
staaet, at det var Ham bekjendt, at Niels Jsrgensen 
udcn nogen Berettigelsi havde taget dem og at de 
tilhsrie Kammerraad Petersen.

N iels Jorgensen har fremdeles i forskjellige 
Gange, medens Han, som ovenmeldt, var Alvskarl 
paa Paarupgaard, fravendt Kammerraad Petersen 
5 Tdr. R ü g  2 Tdr. B yg  og 2 Tdr. Havre, hvoraf 
bau oveilod en Deel til Andre, som derfor, da de 
vare vidende om, at det var Tyvekoster, bleve tilialte.

Endvidere har N iels Jorgensen, ligeledes Medens 
Han tjente paa Paarupgaard, sammesteds tilvendt 
sig en Tylt Broedder, 2 Grimer og et P a r Hoved- 
stole, hvilke Han folgte til Henrik Hansen, som var 
vidende om at de ikke tilhorte Ham, og derfor blev 
tiltalt.

For den Jldspaascrttelse, hvori Lars Jsrgensen 

har gjort sig flyldig, blev Han, der ikke forhen har



289

Dorret tiltalt eller straffet, anseet med en Stra f as 
8 A a rs Tugthuusarbeide, og Niels Jorgensen. der 
ei Heller sorhen har vcrret tiltalt eller straffet, blev 

tildsmt 8 Aars Tugthuusarbeide.
Ester Opfordring af Johan Henrik Lafrentz havde 

Anders Jensen Sv ink  sat J ld  paa Fsrstncrvntes, 
Natten mellem den 28de og 29de M a i 1844 af- 
brcrndte, Fcrstegaard i Klonge. Det er med Hcnsyn 
hertil oplyst, at Lafrentz, hvis Gaards Bhgninger 
vare forfaldne og som haabede, naar de asbroendte, 
at faae dem uden Udgift for sig opbyggede as vedkom- 
mende Godseier, samt havde den Tank« at kunne 
faae sit Jndboe assureret inden Gjerningen udfortes, 
i Soren Henrik Jorgensen Seifferts Overvoerelse op. 
fordrede Sv ink  til at scrtte J ld  paa Gaarden, hvori 
denne indvilgede, hvorved bemcrrkes, at Lafrentz 
ester Sv ink s Udsigende derfor lovede Ham, saavidt 
Han har kunnet erindre, en Species, medens Lafrentz 
derimod har erkläret, at Han ikke lovede Sv ink  No- 
get, men dog gav Ham Anledning til at staae i den 
Formening, at Han vilde betale Ham. —  Der blev 
truffen Aftale om, paa hvilken Asten Jlbspaasorttel- 
sen skulde flee, og ester hvad Sv ink  og Seiffcrt 
have forkiaret, hvilket Lafrentz ikke har kunnet be
benoegte at have vcrret Tilfoeldet, forsynede Lafrentz 
Sv ink  med Svovlstikker. —  Emen ved denne Lci- 
lighed eller senere bad Lafrentz Seiffert om at er
indre Sv ink  om sit Loste, og dette bevoegede Se if
fert til den Asten, da Han antog, at Gjerningen 
skulde udfores, at indfinde sig hos Sv ink  og erindre 
denne om hvad Han havde lovet Lafrentz. Noget
^  Dcinfle Ferstrydere 19



29V

efter begave de dem i Forening paa Be im  til La- 
frentz's Gaard, og efter Seifferts Forklaring gik 
baade Han og Svink, hvilket denne for sit Bed- 
mende har bencrgtet at have vcrret Tilscrldet.ind til 
Lafrentz, til hvem Seiffert flal have yttret, at ,. Sv in k  
nok vilde gjore det i Asien,' hvortil Lafrentz, der 
var omgstelig, kun svarede: „Nei, ikke i Asten," hvor- 
ved maa beinoerkes. at Lafrentz har angivet, at Han 
ikke ventede, at Jldspaascettelfm fkulde skee den Nat.

T il Svink. der har paastaaet, at Han. medens 
Seiffert gik ind hos Lafrentz. blev staaende ved et 
Gjerde. omtalte Seiffert ikke sin W r in g ,  fordi Svink, 
som Seiffert har an fort, selv maatte have Hort den. da 
Han var tilstede, i hvilken Henseende Lafrentz , har 
erklcrret. at Han troer, at Sv ink  ikke var ncervcrrende, 
da Han brugte den ymmeldte W r in g  til Seiffert». 
og at Han i det Mindste ikke faae Svink. —  Over- 
emsstemmmde med den med Lafrenttz trufne M a le  
paafatte S v in k  Jlden i Tagskjoegget udenfor Fcre- 
huset, hvorester Han vil have banket stcrrkt paa D o 
rm  ind til Karlenes Kammer for at de künde vaagne, 
og da Han havde gjort dette, lob Han saa hurtigt 
som muligt hjem. —  Den hos Lafrentz tjenende 
P ige  Mette M arie  Jmsdatter, der havde Natteleie 
i et til Kjokkmet stodende Kammer, vaktes ved en 
Brägen i Huset. og da hun, der strax stod op. kom 
ind i Kjokkmet. faae hun igjennem den mellem 
dette og Bryggerset vcrrende D o r  Jlden, der var i  
Begreb med at antomde Skillerummet til. Kjokkmet. 
og hun aabnede strax Doren ind til Stuen, hvor La- 
frentz og Hans Kone laae, og gjorde Anflrig, hvor-
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kster hun gik tilbage til sil Kammer, hvis Loft al
lerede var angrebet af Jlden, og efterat have taget 
wende af sine Klcrdninger, maatte hun nogen ile ud 
af Huset, og det Samme var Tilfceldet med Fattig- 
lem M aren Jorgensdatter, der var tilhuse hos La- 
srentz, og hendes 3 Born. —  Med Hensyn til den 
Fare, sor hvilken bemeldte Jorgensdatter med Born  
vare udsatte, har Lafrentz bemcrrket, deels at hun 
og hendes Born  ikke laae i den Lcenge, hvor Jlden 
«fter Aftale flulde paascrttes, hvorfor Han meente. 
ar den ikke saa hurtigt vilde udbrede sig til det 
Sted, hvor hun og Bornene laae; deels at Han, 
som ovenfor omtalt, ikke havde ventet, at Jlden 
flulde blive paasat den Nat. da Han ellcrs vilde 
have sorget for at Alle iT ide  vare blevne vcekkede, 
og Sv in k  har erklcrret, at Han aldeles ikke vidste, 
at de ncevnte Personer opholdt dem i Gaarden, men, 
som ligrledes ovenfor ansort, sorgede for at vcrkke 
Karlene, hvorved forovrigt demcerkes, at den ene af 
disse, Lafrentz's Svoger, Svend Pedersen, laa i 
samme Stue  som Lairentz og dennes Kone, og at 
den anden, C laus Pedersen, har lorklaret at Han blev 
vcrkkct ved det Anflrig, som gjvrdes af Lafrentz, 
dennes Kone og Mette Marie Jcnsdatter.

For det Sv in k  ifolge Foransorte overbeviiste 
Forhold dlev Han, der har vceret straffet med 2 
Gange 5 Dages Fcrngsel paa Band og Brod, an- 
scet med 10 Aars Tugthuusarbeide. -  Lafrentz. 
der ikke forhen har vceret tiltalt eller straffet, 
blev ligcledes domt til 10 Aars Tugthuusarbeide.

Süffelt, der for Tyveri har vceret straffet med
19*
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2 Gange 5 Dages Foengsel paa Band og Drod, har 
foruden den Virksomhed, Han har udviist i Henseende 
til den paa Lasrentz stedsundne Jldspaascettelse og 
foruden sin Deelagtighed iblandt Andet i nogle 
Forbrydelser med Hans Jacob Mortensen, gjort sig 
flyldig i urigtig Forklaring for Retten. —  Seiffert 
blev derfor anseet med 10 Aars Tugthuusarbeide.

Jorgen Pcdersen kaldet Skovfoged har efter 
Opfordring af Hans Krog Hansen sat J ld  paa den- 
nes den lüde Ju n i 1847 asbrcrndte Fcestegaard i 
Klonge. —  D a  bemeldte Gaard var i hoi Grad 
forfalden og det var sagt Hans Krog Hansen, at 
Eieren af Rudbjerggaard pleiede. naar nogen as 
Fcrstegaardene paa Godset atbrcendte, at opbhgge 
dem forsvarligt uden Udgift for Fcesterne, selv om 
Bygningssummen kom til at overstige B rand -E r- 
siatningen. talte Han og Jorgen Pederfen, som var 
i Hans Tjeneste. öftere om at Han künde vcrre bedst 
tjent med. at Gaarden brcendte, og efter Opfordring 
lovede Jorgen Pederscn at ivcerkscrtte det, naar Han
sen havde besorget sit Jndbo asmreret. D a  H an
sen den ovenncrvnte D a g s  Formiddag var taget 
bort for at besorge Assurancen tegnct, og Hans 
Kone, samt den hos dem tjenende Juliane Christine 
Jacobsdatter, Huusmand Peder Andersens Hustru. 
esterat have spiist til M iddag, havde lagt sig til at 
fove, satte Petersen ved Hjcelp af Svovlstiker J ld  i no- 
get Langhalm i Stalden, der laae i den ostre Ende 
af den Bygning, i hvis vestre Ende Beboelseslei- 
ligheden var, og da Han havde paasat Jlden, lagde 

Han sig i sin Seng, men passede paa om Jlden
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havde fanget, og da Han markede at det var T il- 
faldet. fkyndte Han sig med .at vakke Hansens Kone 
og I -  C. Jacobsdatter.

For denne Forbrydelse blev Jorgen Pedersen, 
der ikke sorhen har varet tiltalt eller straffet, anseet 
med 8 Aars Tugthuusarbeide. og Hans Krog H an
sen. der ikke Heller sorhen har varet tiltalt eller 
straffet, blev domt til lige Straf.

Rasm us Hansen,.der ikke sorhen har varet straf
fet, havde varet deelagtig med Hans Jacob M o r-  

tenscn i flcre Forbrydelser, og blev anseet med 12 
Aars Tugthuusarbeide.

Thomas Lafrentz, der havde varet deelagtig i 
de sammestcds omhandlede Forbrydelser, og ikke for- 
hen har varet tiltalt eller straffet, blev anseet med 
V Aars Tugthuusarbeide.

Jens Steffen Hansen, der er frisunden for Ac- 
to>s videre Tiltale under en mod Ham for voldeligt 
Overfald anlagt S a g .  har givet Hans Jacob M o r 
tensen Anviisning til at begaae flere Forbrydelser, 
og meddeelt Oplysninger angaaende Localiteterne 
hos Gaardmandene Hans Jensen i Raarup og 
Rasm us Christoffersen i Sunsoe, samt navnlig gi
vet Underretning om. hvor Sidstnavnte formeentlig 
havde sine Penge bewende, hvorhos Han har vcdgaaet, 
at det var Ham bekjendt, hvorledes Tyvericrne hos 
ovennavnte Jensen og Christoffersen tilsigtedes ud- 
sorte. Han blev derfor anleet med en Stra f, der 
destemtes til 6 Aars Tugthuusarbeide.

Jorgen Larjen, der i en mod Ham for uhjemlet 
Besiddelse af stjaalne Koster anlagt S a g  blev fri-
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sunden for Actors videre Tiltale. dog med Paalerg 
af Actions-Omkostninger, har deeltaget tilligemcd 
H. I .  Mortensen i Udforelsen as tvende natligc 
Jndbrubstyvcrier hos Kjobmand Midierkamp i Nak- 
flov og Gaardmand Niels Nielsen Porse, hvorjvr 
Han blev anseet med en Straf af 0 Aars Tugthuus- 
arbeide.

H ans Hansen Biller, der er 5V Aar gammel og 
ikke fvihcn tiltalt eller straffet, har ligeledes deel
taget med H. I .  Mortensen i et natlig Jndbruds- 
tyvcri hos Aftcrgtsmand Lars Hansen i Skovlcrnge; 
hvorfor Han dlcv anseet med en Straf, der fastsattcs 
til 6 Aars Tugthuusarbcide.

Stephen Andersen havde gjort siz styldig i Hcrleri 
med Hcnsyn til dct hos Gaardmand Rasm us Chri- 
stofferscn i Sunsoe fvrovedc Tyveri. —  I  denne 
Hcnseende er dct oplyst, at Arrestanten Jens Stes
sen Hansen engang vedgik for Stephen Andersen, at 
Han Hände givet Anviisn ing til at begaae det oven- 
meldte Tyveri, men paalagbe Ham ikke at omtale 
der for Andre, hvorfor Hansen senere, da Han havde 
iaact sin Andecl af de ftjaalne Penge, gav Andersen 
nogle, hvis Belob Hansen ikke besteint har kunnet 
crindre, men eftcr Andersens Opgivende udgjorde 2 
Rbd,, og disse Penge modtog Sidstnervnte uagtet 
Hansen udlrykkelig sagte Ham, al de vare af de 
stjaalne, jdet Han forovrigt tilsoiede, at Han gav A n 
der sen dem, fordi denne havdeskaaret Hakkelse for Ham.

For dette Forhold blev Andersen, der ikke jor- 
bcn har vcrret tiltalt cller straffet, ansc.t med en Straf 
af 5 Tages Fcengsel paa Band og Brod.
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Erik Christian Olsrn, der isslge Hsiesteretsdom 
-af iste August 1842 har vcrret straffet med 7 Aars 
Fcrstningsardeide, har iblandt Andet vcrret deelagtig 
mcd H. I .  Mortensen i Udssrelsen af flere natlige 
Jndbrudstyverier samt natlige Jnddrud, ved hvilke 
der ikke sandtes Leilighed til at stjcrlc Noget. D a  
imidlertid de af Ham, som meldt, begaaede Forbry- 
delser, ere sorovede forend den ovenncevnte D om  
ovcrgik Ham, blev Han kun idomt en Tillcrgsstraf, 
der fljonnes passende at kunne fastscettes til 5 Aars 
Tugthuusarbcide.

Henrik Hansen havde gjort sig flyldig i Hceleri 
r Henseende til de Tyverier, ved hvilke Arrestanten 
M ie ls Jorgensen, som i det Foregaaaeude anfert, 
har paa Paarupgaard stjaalet deels en Tylt Brcrd- 
der, deels 2 Grimer og et Par Hovedstole. —  End- 
Didere har Han tilstaaet at have, medens Han tjente 
som Alvskarl paa Paarupgaard, sammesteds tilvendt 

sig t Td. Rüg. hvilken Han folgte til Tiltalte, Pe- 
der Pedersen Bukkehauge. I  Forhor af 26 s. M .  
vedgik denne at have af Henrik Hansen modtaget 
den paagjcrlbende Tonde Rüg, men forklarede dcr- 
chos, at Han stk den tillaans til Saaekvm  og lovede 
at give den tilbage in natura, men da der var hen- 
gaaet lang Tid uden at dette var fleet, blev Han 
med Henrik Hansen enig om at betale Ham Rügen 
med 4 Rbd., hvorved Han har bemcerket, at Han, 
medens Han selv var Avlskarl paa Paarupgaard, 
havde Tilladelse til at laane Scrd ud til Saaekorn 
imod at saae samme Qvantum  tilbage, hvortil Han 
antog, at ogsaa Henrik Hansen var bereltiget, og
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det var Ham ikke bekjendt, at Sidstnavnte havde til 
Hensigt at tilvende sig Pengene for Rügen, hvilke 
ferst bleve belaste efterat Henrik Hansen havde for- 
ladt sin Tjeneste paa Paarupgaard. — I  samme 
Ferker ferandrcde derefter Henrik Hansen sin tidligere 
Fotklaring dcrhen, at det forholdt sig rigtigt, at 
Han kun laante Bukkehauge den omhandlede Tsnde 
R ü g  eg at det var Hans Hensigt igjen at lcrgge 
den til den paa Gaarden voerende Scrd, men at 
kan istedetfor Rügen in natura modtog Betaling 
med Penge, hvilke Han ferst fik efter at Han havde 
forladt Tjenesten paa Paarupgaard, og, da Han en- 
gang havde gjort Afrcgning. selv beholdt. —  Kqm- 
merraad Pedersen har erkläret, at ligejaalidt som 
Henrik Hansen, ligesalidt har nogen af de andre 
Avlskarle, der have tjent paa Paarupgaard, havt 
Tilladelse til at udlaane sSoed. —  D a  der ikke 
skjennes at vcrre aldeles tilstrakkelig Feie til at sor- 
kaste som uantageligt Henrik Hansens Anbringende 
om. at Han ikkun har givet Lukkehange den tit- 
ncrvnte Tende Rüg  tillaans, fandtes Hans Adfoerd 
derved ikke at kunne paadrage Ham criminelt A n - 
>var, hvorimod Han ikke kan undgaae al fcrldes som 
flyldig i Bedrageri paa Grund as sit Forhold ved 
at tilvende sig de 4 Rbd. Han modtog for Rügen 
af Bukkehauge. —  Han idemtes 8 Gange 5 Dages 
Fccngsel paa Band og Bred.

Gregers Christensen Viid, Niels Larsen Holger, 
H ans Larsen Haar, Anders Jensen Bandholm, Hans 
Steffen Hansen og Morten Frederiksen havde Alle 
6 gjort sig flyldig i Hasten med Hensyn til sidst-



297

omtalte Scrd- og Gaasetyverier og idsmtes dcrfor 
den Forste til 5 Dages og de Ovrige til 2 Ganze 
5 Dages Famgsel paa Land og Brod.

Hvad detrceffer Tiltalte Peder Pedersen Bukke- 
hauge, da kan det ester den af Ham afgivne ved Tiltalte 
Henrik Hansen ansorte Forklaring, hvis Rigtighed, 
der ikke er tilstrcrkkelig Grund til at forkaste, ei an
sees beviist, at Han i Henseende til den omhandlede 
Tonde Rüg  har udviist noget Forhold, der kan paa- 
drage Ham Strafansvar, og Saadant skjonnes ei 
Heller at kunne paaloegges Ham for Hans Adscrrd 
med, da Han flulde have sic Jnddo vurderet i An - 
ledning af cn Assurance, at have ladet 2de Ham 
ikke tilhorende Dyner og noget Kjokkentoi, som Han 
havde laant af Arrestanten Niels Iorzensen, blive 
Gjenstand for Vurdering. —  Derimod vil Han 
vcere al fcelde som skyldig i Hcrleri, fordi Han. som 
ved nysncevntc Arrestant udhcrvet, har af denne 
kjobt den P lo v  og den Harve, som Han havde fra- 
vcndt Kaminerraad Petersen, uaztet det var Bukke- 
hauge bekjendt. at bemeldte Gjenstande tilhsrte 
Kammerraad Petersen og ar N iels Iorzensen uden 
!b crettigclje havde sat sig i Besiddelse af dem, hvor- 
for Han blev anseet med 2 Gange 5 Dages Fcrng- 
sel paa Band og Brod.

Hans Iorzensen har med Arrestanten Christian 
Frederik Mortensen deeltaget i de omtalte Tyverier, 
ved hvilke der blev frastjaalet Kammerherre, Grev 
Knuth til Knuthenborg 32 Stk. Brcrdder og For- 
pazter Wesenberg 3 Gjoes. Som  Folge heraf dom- 
tes Han, der ikke forhen har voeret tiltalt eller straffet.
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til 3 Gange 5 Dages Fcrngsel paa Band og Brod.
Christian Hansen Karlebye eller Krucbholm og 

Niels Iorgensen Tcerfler havde i Forening Natten 
imellem Iste og 2den Pintsedag 1849, »den at det 
har kunnet oplyses, sra hvem af dem Planen til 
Forbrydelsen er udgaaet. flaffet sig Abgang til Huus- 
mand i Dannemarre Sogn , Anders Jensens Raage- 
flovs H uu s ved at stige ind iajennem et til S to r- 
stuen hörende Vindue. Jsolge den af Raageflov 
afgivne Forklaring kom Arrestanterne ind i Hans 
S  ovevcrrelse, hvor Han og Hans Kone laae, og efter 
ai den ene af Arrestanterne havde spurgt, om de kjendte 
Ham, og Raageflov havde besvaret delte bencrgtende, for- 
langte Han Nattelogis. Hertil fvarede Raageflov 
ja og sprang i bei Samme op af Sengen, men den 
omhandlede Person greb fat i Ham, saa at Hans 
Skjorte gik itu, og sagde: „Dersom D u  ikke bliver 
her, saa flhder jeg D ig  paa Siedet," hvornoest Han 
spurgte Raageflov. hvor denne havde sine Penge, 
og da denne havde erkläret, at Han ingen havde, 
gjentog Han sit Sporgsmaal. Eflerat Raageflovs 
Kone hertil havde svaret, at de vare i Norreherred 
hvs Hans F r iis ,  forlangte den Paagjcrldende 50 
Rbd. af Raageflov, hvilken Fordring Han imiblertid, 
da Raageflov sagde, ar Han ikke havde saa mange, 
nedsatte til 2 Rbd., hvorester Raageflov gik ind i 
Storstuen og hentede af et Chatol en lille Skuffe, 
hvori der Var omtrent 15 L 16 Mk. i Solvpenge, 
der heldtes ud i den Paagjeldendes Haand. Sidst- 
ncrvnte paalagde derester Raageflov strax at gaae 
iseng og tie stille, og blev staaende indtil Han
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havde lagt sig i Sengen. Jmedens Raageflov talte 
med den Ene, stod den Anden, der havde en Stvk  
i Haanden, ved Sengen og truede Raageskovs Kone 
til at tie stille. Arrestanterne, der. forinden de be- 
gave sig ind i Sovekammeret. havde undersogt nogle 
i Storstuen vcrrende Meubler. af hvis Jndhvld de 
Intet tilvendte sig. men forend deres Bortgang satte 
sig i Besiddelse af et Stykke Kjod og noget Hvede- 
brod. have i alt Vcesentligt erkjendt Rigtigheden af 
de ovenncrvnte Forklaringer, hvorimod det paa Grund 
af deres modstridende Udsagn ikke har kunnet brin- 
ges paa det Rene, hvilkcn Dirksomhed enhver af 
dem specielt har udviist.

Karlebye har idlandt Andet vceret deelagtig i 
Tyverier med Hans Jacob Mortensen, ved hvilke der 
er frastjaalet Gaardmand Hans Madsen i Tillitze 
endeel Scrd. ligeledes har Han. medens Han tjente 
paa den saakaldte Skovridergaard i Egebolle, be
gaact et Tyveri sammesteds, hvorved Han iravendte 
Hans Pedcrsen nogcn Hvede. i hvilkcn Henseende 
det er oplyst, at Karlebye, som havde lovet Tiltalte 
Niels Rasmussen Skottc ellcr Skafle. hvem Han 
skyldte Penge, at betale Ham mcd Korn, en Asien, 
da Han antraf bemcldte Rasmussen. dlev anmodet 
af Ham om at staffc Ham Komet, hvori Karlebye 
indvilligede. og efterat hiin havde forsynet sig med 
en Sak , fulgte de sammen til Skovridergaarden. i 
hvis Port Rasmussen dlev staaende for at passe paa. 

medens Karlcdye gik ind i Loen og fyldte Hveden 
i Scekken, som dcrefter bragtes hjcm iil Rasmussen, 
der for det jaaledes Modtagne lod et Belob af
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mellem 2 og 3 Rbd. afgaae i Karlebyes Gjeld. I  
Henseende til Maaden, hvorpaa Karlebye flaffede 
sig Abgang til Loen, har Han forklaret, at Han, 
som selv om Aftenen havde lukket den til samme 
fvrende Dor, der ikkun var forsynet med en Haspe 
og en Trapind, aabnede den ved at aftage bisse. 
Den stjaalne Hvede ndgjorde efter Rasmussens 
Opgivende omtrent 4 Skpr.

Jfolge Lvenanfsrte blev Karledy, der ikke for- 
den har varet tiltalt eller straffet, anseet med en Straf, 
der sastsattes til 12 Aars Tugthuusarbeide.

Arrestanten Niels Jsrgensen Tarfler, der er 
langt oder criminel Lavalder og ifolge Lollands 
Sonderherreds Extrarets D om  af 3die Ju n i 1841 er 
straffet med 4 Gange l» Dages Fangsel paa Band 
o g L ro d ,  blev anseet med 13 A a rs Tugthuusarbeide.

Tiltalte N iels Rasmussen med Tilnavnet Skotte 
eller Skaft«, der er langt over criminel Lavalder 
og ikke sorhen har varet tiltalt eller straffet, har 
forudeu sin Mcddeelagtighed i Henseende til det 
ovenfor ved Arrestanten Karlebye ncrvnte Tyverie, 
hvorved der blev frastjaalet H ans Pedersen noget 
Hvede, Tid efter anden i den Sidstna'vnte tilhsrende 
Ssnderflov tilvendt sig 8 ü 10 storre og mindre 
Egetrcrer. der henlaae sceldede, og hvis Vcrrdi Han 
har angivet til i  det Hele 2 Rbd. H an ansaaes 
med en Straf, der sastsattes til 3 Gange 5 Dages 
Fangsel paa Band og Brod.

Arrestantinden Vilhelmine Marie Loycke, T il
talte N iels Pedersens Hustru, har tilstaaet, at hun 
der tillige. med bemeldte hendes M and  beboede et
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Docrelse i Jordemoder Mette Christiansdatters, Klein« 
smed Svendsens Enke ved Veien imellem O s 
toste og Bandholm beliggende H uus den ILde be 
tober 1850, medens Svendsens Enke var sravaerende. 
har, i den Hensigt at tilvende fig de Penge, hun 
maatte sorefinde, indtrykket rn Rüde i et Bindue 
ind til Svendsens Enkes Stue, hvorester hun aftog 
Krogcne paa Binduet, hvilke hun, efter at voere 
steget ind igiennem det, igjen paasatte. Med en 
Nvgle, der sad i et i Stuen  vcrrende Klcrdestab, 
aabnede hun en Bordikuffe, hvori hun sormodede at 
Svendsens Enke havde Penge liggende og udtog 
deraf et Belob, der maa antages at have udgjort 
69 Rbd., hvorester hun gik ud igjennem en sra For- 
stuen forende Dor, som künde aabnes indvendig sra. 
Om  Aftenen underrettede hun fin M and  om det 
begaaede Tyveri, og Han har. ester Hans, med hvad 
der iovrigt er oplyst stemmende Tilstaaelse, deeltaget 
i Dispositionen over de stjaalne Penge.

Hun, der er langt over criminel Lavalder og ikke 
sorhen straffet, blcv anseet med 2 Aars Forbedrings- 
huusarbeide, og hendes Mand, Tiltalte Niels Pe- 
dcrsen, der ligeledes er langt over criminel Lav
alder, med en Stra f as 3 Gange 5 Dages Foeng- 
sel paa Band og Brod.

Arrestanten H ans Henrichsen Buch har. medens 
Han var i Tjeneste hos Forpagter Wesenberg paa 
Daarflovgaard, i Slutningen af Aaret l850 ib landt 
Andet sravendt Ham endeel B y g  og Hvede, som Han 
vm Astenen borttog sra Laden, fvrinden denne blev 
aslaaset, og af bemeldte Hvede modtog Tiltalte
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Arent eller Arild  Christian Hansen 2 Skpr., fljondt 
Han vidste, at Buch havde stjaalet dem. Endvidere 
har Buch i Forening med Arrestanten Jens Pau l- 
sen i 4 sorskjellige Gange fra Ladebygningcrne paa 
Vaarflovgaard stjaalet 2 Tdr. B y g  og 1 Td. 2 Skp. 
Hvede, der tilhorte Forpagter Wesenberg, hvilke Ty- 
verier ere forsvede om Afienen og ivoerksatte paa 
den Maade, at Buch og Poulsen siege ind igjennem 
2 paa Ladebygningeme voerende Lemme, af hvilke 
den ene ikke udvendig fra var lukket og den anden 
i Forveien var bleven aabnet sor Poulsen, ved at 
Han aftog en paa samme indvendig anbragt Krog. 
Bemeldte Lemme, som havde en Hoide as l 
Alen og en Bredde af  ̂ 4 Alen, vare i en 
Asstand sra Jorden, den ene af omtrent 2?/, 
Alen og den anden 4 Alen. Hvergang Buch 
og Poulsen udsorte Tyvevi her, hjalp de Hinanden 
ind ad Lemmene, hvilke de Mukkede efter sig, 
og den stjaalne Sced bare de ud igjennem en Dor, 
der indvendig fra var lukket med en Krog, som de 
astoge.

Jens Poulsen har derhos i Forening med Arre
stanten Hans Christiansen eller Marcussen for nogle 
Aar fiden, da de arbeidedc paa Vaarskovgaard. 
sammesteds i 3 L 4 Gange dortstjaalet 2 Tdr. B yg  
og 4 Skpr. Hvede, som ligeledes tilhorte Forpagter 
Wesenberg. Abgang til Laden stk de ved. at et i 
en Afstand fra Jorden af 4 Alen voerende Vindue, 
udenfor hvilket der over et Maskinhjul var et Bjelke- 
tag, aftogcs, hvorcftcr, iselge Poulsens Forklarina, 
Han og Christiansen sieg« ind og tilvendte dem
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Scrden, medens derimod Christiansen har paastaaet 
at hanhverGang stod udenfor og atPoulsensteg ind, samt 
fyldte Scrden i Scekke, som Christiansen dernoest 
modtog.

Arrestanten Buch, der ikke forhen har vceret til- 
talt eller straffet, blev anseet med 2 A a rs Forbedrings- 
huusarbeide.

Arrestanterne Jens Poulsen og Hans Christian
sen, der begge ere langt over criminel Lavalder og 
a> hvilke den Forste isolge Grevskabet Knuthenborg 
Birks Politirets Dom  as 6te Ju n i 1846 har voeret 

straffet med 5 Dages Fcrngsel. men den Sidstncrvnte 
ikke tidligere har vceret tiltalt eller straffet, blev an
seet med Stra f saaledes, at Poulsen erholdt 3 Aars 
og Christiansen 2 Aars Forbedringshuusarbeide.

S o m  anfort ved Arrestanten Hans Henrichsen 
Buch, havde Tiltalte Arent eller Arild Christian Han
sen gjort sig skhldig i Hceleri i Henseende til i Skp. 
Hvede, som nysmeldte Arrestant har frastjaalet For- 
pagter Wesenberg paa Vaarskovgaard. D a  denne 
Tiltalte, som er fodt den 27de Januar 1821, for- 
uden at vcrre ved Rodbye Kjobstads Politirets Dom  
af 17de Januar 1838 ior Losajcengeri og Betleri« 
idomt en Stra f af 60 Dages Fcrngsel paa scrd- 
vanlig Fangekost, er ifolge Grevskabet Knuthenborg 
B irks Extrarets D om  af 12te April 1843 straffet 
for Tvveri anden Gang begaaet Betleri med 6 
Gange 5 Dages Fcrngsel paa Band og Brod, blev 
Han nu anseet som for 2den Gang forovet Hce
leri, og Straffen fandtes passende at kunne fastscrttes 
til 4 Gange S Dages Fcrngsel paa Band og Brod.
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Tiltalte Hans eller Hans Christoffer Eriksen 
havde vedgaaet at Han, medens Han var i Arbeide 
paa Vaarskovgaard og ved den i Anledning as Av ls- 
karl Jens Mathiesens D od  stedfundne Registrerings- 
sorretning var tilstede i Hans Kammer for at paa- 
vise Hans Efterladenftaber, ved denne Leilighed til- 
vendte sig 2de til disse henhsrende Flaster med ^  - 
Pot Brcrndeviin, af Vcrrdi I Mk. 8 Sk., men un- 
der et den 5te Ju n i sidstld., efter dertil fra Hans 
S ide  given Anledning, optaget Forhsr. har Han af- 
giret en Forklaring, der gaaer ud paa. at Han ikke 
hemmeligt eller i den Hensigt at bcholde dem har 
sat sig i Besiddelse as forncrvnte Flaffer med Brcende- 
viin, men ikkun for at de ikke flulde forkowme, idet 
Han tankte sig. at Brcrndevinet künde blive dmkket. 
Efter hvad Han i Forbindelse hermed har udiagt, 
hvis Rigtighed i det Bcrsentlige er bestyrket ved de 
iorigt jremkomne Oplysninger, bleve under Registre- 
ringsforretningen endcel tomme Flafler registrerede, 
og da Ane Kirstine Knudsdatter, Ulrik Jacobsens 
Enke, der ligeledes var behjalpelig ved Paaviisningen 
af Mathiesens Efterladenskaber, opdagede at der 
mcllem Flaflerne vare wende med Brcrndeviin, vt- 
trede Eriksen „lad mig faae dem indtil videre," 
hvorefter Han puttede dem i sine Lommer, og bar 
dem til sit Kammer. Samme D a g s  Aften sortalte 
Han de i Borgestuen paa Baarskovgaard forsamlede 
Tj enestefolk, at Han havde taget de i Mathiesens Kam 
mer staaende 2 Flafler med Brcrndeviin og hentede 
disse fra sit Kammer, hvorefter Han fljcrnkede deraf 
for de Titstedevcerende, med Bemcrrkning, at det
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dar af Mathiesens Brcrndeviin, og at de ligesaagodt 
kunm have det som de Andre, da Mathiesen dog 
rngen Nytte fik deraf. —  Den  D a g ,  da Action 
blev paa Bandholm  afholdt oder Mathiesens Efter- 
ladenflaber, anmodede Erichsen, der havde opbrugt 
det paagjeldende Brcrndeviin, Dagleier Adam  Pe- 
dersens Hustru, Ane Marie Pedersdatter, som flulde 
r et Wrinde til Bandholm og hvem ban gav Penge 
dertil» om der at kjvbe 2 Flafler Brcrndeviin og 
asievere dem til Vedkommende, sor at de künde blive 
solgte, hvilket hun ogsaa gjorde. —  Under disse 
Omstcrndigheder künde det ikke statueres, at Eriksen 
har gjort sig flyldig i Tyveri, men ved at have dis- 
poneret over det omhandlede Brcrndeviin skjonnedes 
at Han havde udviist et dedrageligt Forhold, og den 
S tra f,  der blev at idsmme Ham, der er langt over 
criminel Lavalder og isolge Nykjobing Kjobstads 
Ertrarets D om  af 7de M a i  1821 har vcrre straffet 
sor Bedrageri med en arbitrair Stras af 2 Gange 
5 Dages Fcrngsel paa Band og Brvd, fastsattes 
til 4 Dages simpelt Fcrngsel paa scedvanlig Fangekost.

Forsaavidt Tiltalte Johan Henrik Ludvig Scheel 
tiltaltes sor Lssgjcrngeri, künde det ikke antages, at 
Han, om hvem det ikke er oplyst. at der er givet 
Ham noger Tilhold, havde gjort sig flyldig i et F o r
hold , der künde paadrage Ham Strafansvar, i hvilken 
Henseende bemcrrkes, at Han, der i en Tid af 7 S> 8 
Uger havde drcvet omkring paa Lolland uden lovligt 
Erhverv, indtil den Tid havde erncrret sig ved M u u r-  
professionen, i hvilken Han var oplcrrt og i flere Aar 
uden at vcrre bleven udflrevet som Svend, har ar-

Daufl« Korbrydtie 20
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beidet som saadan, hvilken Omstoendighed fljonnes 
at maatte medfore, at der ikke kan tages Hensyn til 
den angaaende Forpligtelse at tage fast Tjeneste 
gjeldende Lovgivning. Derimod er det beviist, at 
Han har gjort sig flyldig i Bellen, og for kenne 
Forseelse blev Han anseet med en Straf, som for 
Ham, der er langt over criminel Lavalder og ikke 
sorhen har voeret tiltalt eller straffet, fastscrttes til 3 
Gange 5 Dages Foengsel paa Band og Brod.

Forsaavidt Anestanten Io h a n  Frederik Schultz, 
der i den ovensor angivne Tid havde drevet omkring 
paa Lolland med Tiltalte Sckeel, sigtedes for Los» 
gjcrngeri, kommer det ovenfor ved den Sidstnoevnte 
Anforte angaaende det Ham imputerede Losgjcengeri 
ogsaa til Anvendelse i Henfeende til Schultz, der 
ikke Heller havde laaet noget Tilhold og ligeledes er 
bleven oplcrrt i Muurprosessionen, samt, uden at 
voere bleven udflreven som Svend, havde sogt Erhverv 
som saadan. —  Derimod er det ved Hans egen 
Tilstaaelse, i Forbindelse med de iovrigt fremkomne 
Oplysninger beviist, at Han har gjort sig skyldig i  
Tyveri, idet Han en D a g  i December Maaned 1851 
har frastjaalet Tjenestekarl Anders Sorensen af N y - 
kjsding en til en Vcrrdi af 1 Rbd. 3 M k. ansat 
Skjorte, der er kommet tilstede og udleveret til den Be- 
stjaalne. D a  Schultz, der er langt over criminel 
Lavalder, sorhen havde voeret straffet ifolge Nysted 
Kjobstads Ertrarets D om  af 28de M a i  1844 for 
ulovlig Om gang med Hittegods .med 3 Gange 5 
D ages Fcengsel paa Band og Brod; ifolge Sa x - 
kjsbing Kjobstads Ertrarets Dom  af iste M a rts
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1847 for Tyveri med 1 Aars Forbedringshuus« 
arbeide. og ifolge Krigsrets Dom  af 13de Novem
ber 1849 for 2den Gang forovet Tyveri, nedsat i 
de Meniges 2den Classe. samt tilfunden Stra f as 
150 Rottingflag i 2 Dage og strengt Fcengsel paa 
Band og Brod i 6 Gange 5 Dage. blev Han 
anseet med 4 Aars Forbedringshuusarbeide, hvor- 
ved Han listige vil have afsonet den Straf. Han havde 
sorflyldt for det Ham overbeviße Betten.

I  Erstatning og i Actionens Omkostninger blev 
hver Arrestant tilkjendt at give sin Andeel i For- 
hold til deres Forbrydelses Storrelse.

.'0*
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Petri Claudius Ferdinand Em il Worm,
Candidat Toadktt Mörder.

W orm  er fodt den 30te September 1814 i N y 
borg. H ans Fader var Kjobmand; men Han dar 
kommen tilbage og Hans Handel var ophort. S o n 
nen gik i Borgerflolen vg siden i den lcerde Skole 
i Nyborg: i October 1828 blev Han confirmeret, 
„med udmoerket godt Didnesbyrd sor Flid og For- 
hold under Forberedelsen." Derefter kom Han til 
November 1828 hos sin Onkel, der var Gods-For- 
valter paa Lolland. Bestemmelsen var, at Han skulde 
ove sig i Comptoirforretninger, og, efter at have 
gjort nogen Fremgang den, begynde at lcrse til 
danfl juridifl Examen. Han var der til Iste M a i 
1834, men fik kun lidet loest til Examen, hvortil 
Han opgiver som Aarsag, at hverken Onklen selv 
eller nogen Anden der paa Stedet, künde vei- 
lede Ham. Onklens Skudsm aal bevidner: „at Han 
siedse var meget villig og stadig ved sine Forret- 
ninger, aflagde noiagtig Rede sor det Ham Anbe- 
troede, og iovrigt opsorte sig scrdelig og anständig."



309

Proesten bevidnede Hans christelige Forhold. Nagtet 
disse Didnesbyrd pege paa, at Han havde taget Af- 
flev med Onklen, udsiger Han dog, at. da Han til- 
fcrldigviis paa en Reise til Nakskov traf en Ham- 
borger-Kjobmand Knauch, der lod til at interessere 
sig for Ham. forlod Han hemmelig Onklens Huus, 
medtog 2V Rbd., som Han havde sammensparet. 
reiste til Gronsund og derfra med Dampflibet til 
Hamborg, hvor Knauch lod Ham legerere i Hans 
Bopcrl og gav Ham frit Underhold. —  Onklen un- 
derrettrde Faderen om. at Sonnen pludselig havde 
forladt Ham. —  D a  Sonnen ikke i Hamborg fandt 
nogen Anscettelse, som Han snskcde. folgte Han sine 
Klcrdningsstykker og Alt, hvad Han künde undvcrre, 
og begav sig tilfods til Faderen i Nydorg, hvor 
Han kom „i den maadeligste Forfatning/ og blev 
til om Efteraaret 1834. Det blev. efter Faderens 
Udsagn, da bestemt, at Han flulde sendes til K js- 
benhavn, for at komme i Malerlcrre, dersom Onklen 
vilde udstyre Ham dertil. Denne gav hertil 50 Rbd. 
der anvendtes til at eqvipere Sonnen, som derpaa 
kom til Kjobenhavn, men, efker Faderens Udsagn, 
forgjoeves ssgte selv og jved Andres Hjelp at faae 
nogen Anscettelse, hvorefter Han reiste igjen til Onk
len, der antog Ham til sine B o rn s  Underviisning.

Der findes saa faa paalidelige Puncter i S o n -  
nens Udsagn om Hans Opholdsteder og Fcrrd, for- 
saavidt Han ikke var hos Faderen eller Mordroderen, 
at det synes rettere, her at forbigaae disse Forkla- 
ringer, og derimod at bettagte folgende Documenter 
og Udsagn.
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Nr. I. Rreo sra Morin til Hans /oroeldre.

I Dette Brev har det Mcerkeligc i sit Udseende, at det er 

flrevet paa et Halvark Postpapir i scrdvanligt Brevformat, 

men at den overste Halvdcel af det Iste B lad  er afflaaret. 

DerhoS er Brevet intetsteds underflrevet. Det astrykkeS her 

saa noie efter Originalen som muligtft

H a m b u r g  den l»de Sept. I8Z4.

Mine kjcrre Forceldre!
Det flulle vcere mig kjcert om disse Linier just 

flulle indtrceffe paa gode Moders Geburtsdag den 
23de d. M .  men da det er uvist naar det dliver 
afsendt, thi den Herre er bleven syg, som jeg flulle 
have fulgts med her til og jeg maaflee kommer et 
Anliggende til Kjobenhavn i Hans Sted. og jeg da 
tager dette Brev med mig og derfra bessrger det 
sparende den längere Deis Postpenge, er det uvist 
om min hjertelige Gratulation flulde indtrceffe no- 
get sildigere. Gud spare vores kjcrrlige Moders 
dyrebare Helbred og Liv, det vorige Fornodne flal 
vorde Eder tillagt siger Han selv, det gaaer jo sor 
os gjennem Sorger og Besvcrrligheder. men det er 
jo Hans Villie. og at den er viis og hensigtsmcrssig. 
het trsster mig og det flal ogfaa tröste Dem. Hvor- 
ledes lever De  og mine gode Sodflende stden jeg 
forlod dem Hjemme; det synes mig en lille Evig- 
hed stden. Her boer jeg da paa Rödingsmarkt 
Nr. 365 3die S a l  —  paa et Kammer omtrent saa 
stört som sal. M  öfters Kämmers men pcrnere men 
smed?j en Sopha hvorpaa der bliver redt om Af- 
tenen naar jeg kommer hjem og faaer min Kop Thee
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om Morgenen —  A lt  for 2 Spesier om Maaneden. 
saa har jeg mit Sm or, Brod. O l. Ost. etc. i min 
Servante —  og M iddagsmad paa et Qvarteer. en 
god Spaserefart til Komptoiret. hvor jeg er om E f -  
termiddagen, og Pakhuset om Formiddagen, saa K l. 
7 halv 8 om Aftenen ogsaa sildigere er jeg min 
egen Herre. A lting er saa dyrt her hvad Ophvldet 
angaaer, og jeg saaer kun 6 Spesier om Maaneden. 
som er kuns lit —  men det er da bedre en Intet, 
det strcrkker dcrfor Heller ikke til M iddagsmad hver 
Dag(jegfiken Maaneds Penge Fo,study og det erder- 
sor godt at jeg er nsisom, og vandt til at tage Be- 
hageligt og Ubehageligt som Livet giver det, og 
alter at vende den bedste S ide  ud paa det Sidste.

D e  Andre jeg omgaaes er saa propre og jeg 
maa dersor tage den sorte Kjole paa til D a g lig  for 
at ligne dem. jeg er uscedvanlig rast og naaer jeg 
vidste D e  ogsaa havde det godt var jeg end dertil glad 
—  jeg flal nok slaae mig anstcendig igjennem. A l 
ting kommer jo ei paa engang —  og er her ingen 
Udsigt til at kunne leve bedre. saa vinder jeg da 
Tid til at see mig om noget Andet —  Herren har 
jeg ikke seet siden jeg kom —  Bogholderen er et 
stikkeligt gammelt Mennefle —  og jeg troer der sin
der ikke den Tone og Rigdom sted i Huset, som jeg 
havde tcrnkt mig men alting er jo nuomstunder 
beregnet paa det Udre. Secretair I .  var jeg hos 
silde om Astenen —  fik Papiret om sog?j sandt 
Ham ganfle svarende til d.n Forestilling jeg havde 
gjort mig om Ham. Jomf. var ei hjemme.

sJ Margen paa den lste (halve) Side findeS Folgende:s
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jeg vinder hver Dag naturligviis mere og mere baade 
i Sprog og Forretning som er et evigt Skriverie 

sEfter en Afstand af nogle Linier finde- Brevet paa Sdie 

S id e  fortsat saaledes:)

N u  hved jeg da jeg kommer til Kjvbenhavn* **)) og 
vist bliver der saa lange at jeg der kan modtage et 
Brev fra Dem  til min Geburtsdag med Underretning 
at de samtlige er raste og lever vel, den kjccreste 
Preseni jeg vnfler mig —  og jeg vil bede Dem for 
alting ikke sende mig det ringeste, det flulde gjore 
m ig mere ondt end at jeg kuns har et sättigt Brev 
til kjcere Moders dennegang. Forvalteren flal jeg 
nok huste at flrive til —  min Adresse i Kjobenhavn 
bliver*) Dronningens Tvergade Nr. 34V 2den S a l  
lev vel gode Fader Moder —  Marie og Sm aae 

i en sorfcrrdelig Hast har jeg jaget det sammen 
lad mit Brev sra Dem  vcrre usrankert

Nr. 2. Erktwring af Pastor Zidenius i Lyngky ved 
grenaa.

Petri C laudius Ferdinand Em il Worm. dengang 
oph oldende sig hos sin Onkel, Forvalter R. paa O . 
i S .  S o g n  paa Lolland, blev den 9de Januar 
1835 af davcrrende Sogneprcrst i S .  Provst B o j- 
sen, nu Sogneprcrst i Sjollerod i Sjcrlland, anmeldt

*) Her findes flrevet ovensor Limen, og betegnet som 

hörende til at staae paa bette Sted: „Eertepartie og de andre 
Papirer har jeg modtaget allerede og det gloeder mig at jeg 

kjender lit til slige Forretninger fra Lolland af"

* * )  Her staaer ovenfor med B lyant: „Hr. Contorist"
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til Antagelse paa det under min Bestyrelse staaende 
kongelige Skolelcrrer-Seminarium her i Lyngby til 
Iste Oktober s. A. Under iste M a i  1835 modtog 
jeg, ved Skrivelse sra Forvalter R., af 25de April, 
W orm s Skudsm aal, Vaccinationsattest, og en me- 
get god Anbesaling for Ham af Provst Bojsen. 
Skudsmaalet oplyste, at Han var en Kjsbmands- 
son fra Nyborg, hvor Han var fodj >814, og cvn- 
firmeret af Sogneprcrst Nyholm sammesteds; til- 
lige anmodedes jeg i bemeldte Skrivelse om at tinge 
Kost og Logis for den eventuelle Seminarie-Elev 
her i Byen, hvilket jeg ogsaa gjorde, og underrcttcde 
under 19de M a i  Hr. R. om, at Hans Sssterson 
skulde logere hos Seminarie-Lcerer Bote for 75 Rbd. 
aarlig for Kost. Logis, Barme rc., for hvilken Be- 
talings rigtige Erlcrggelse Hr. R . indestod som Cau- 
tionist.

I  September Maaned «freiste mcerbemeldte W orm  
i Forening med et andet ungt Mennefle fra Lolland, 
nemlig Beter Christian Larsen, der ligeledes var 
antaget til Oploerelse her paa Seminariet, og med 
hvem W orm  skulde vcere Contubernal, tilsves til 
Kjobenhavn. Her opholdt de sig nogle Dage for 
at vente paa Skibsleilighed til Jylland; men da 
ingen saadan vilde tilbyde sig, toge de med Dam p- 
fkibet til Aarhuus og derfra med Extrapost Hemd 
til Lyngby, hvor de ankom den 23de eller 22de 
Septbr. M en  efter en halv Timestids Ophold for- 
lod W orm  igjen Byen, og kjorte med samme Fragt- 
mand tilbage til Aarhuus, 6 M ile  hersra, under 
Angivelse, at Han vilde besoge en Onkel, der var
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Praest i den sydlige Deel af Jylland, indtil Fore- 
lcrsningerne flulle begynde den Sie October, da Han 
alter vilde vende her tilbage; men af Aviserne saae 
jeg faa Dage derefter en W orm  passeret over til 
Kallundborg og siden aniveret tilKjobenhavn. Denne 
forandrede Reiseroute vakte min Opmcrrksomhed, 
hvorfor jeg talte med W orm s Reisefoelle, P .  C. 
Larsen, Ham angaaende; og Denne yttrede for mig 
T v iv l om, at Han vilde indfinde sig öftere ved Se - 
minariet; og paa mit Spvrgsm aal: af hvad Grund 
Han troede dette? forklarede Han: at Worm paa hele 
Reisen havde yttret Msfornoilse med og Ulyst til 

at flulle drage herop og til at blive Seminarist, 
hvortil Han ikke folte sig oplagt eller dreven af nogen 
indre Tilbsielighed; at W orm  under deres Ophold 
i  Kjobenhavn fletikke havde interesseret sig for at 
forhsre om Skibsleilighed, eller drudt sig om at 
paaflynde Reisen derfra; samt at Han siere Gange 
paa denne Samreise havde talt om, hvor behageligt 
det künde vcrre at reise lcrngere dort, ned til Ham 
borg og Lybek; ligesom og, at Han paa hele Re i
sen havde vceret meget mismodig og ilde steint. 
Jovrigt roser Larsen. Ham som et meget godmodigt, 
stille og flikkeligt ^ennefle, om hvem Han ikke kan 
begribe, hvorledes Han künde blive istand til at ud- 
vve en saadan M isgjerning, som den, for hvilken 
Han er eiteret. Han viste endog i Penge-Affairer 
megen Redelighed og Accuratesse, idet Han, for Han 
fliltes fra Larsen, uden dennes Opfordring, betalte 
Ham, hvad Han flyldte Ham, som den, der under 
deres Reise havde bestridt deres fcrües Udgifter; og
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sor denne Prcrstation künde Han dog lettelig. naar 
Han vilde, have unddraget sig, under Foregivende 
as. at dette künde deroe, indtil Han efter et kort 
Besog hos sin Slcetning retoumerede.

Jeg selv saae ikke og talte ikke med W ann  un
der Hans körte Ophold i Lyngby, da her jnst i de 
Dage afholdtes Dimissionsexamen ved Seminariet, 
hvormed jeg var fnldt befljeftiget. Nogen Tid efter 
modtog jeg fra Kjobenhavn et Brev sta Worm , 
hvori Han sorklarede Aarsagen til sin pludselige A s- 
reise fra Lyngby. Han angiver nemlig: A t Han. 
den sidste Morgen, for Han med Dampjkibet forlod 
Kjobenhavn, havde vcrret i en Boglade; men da 
det regnede og Hans Frakke var bleven vaad, havde 
Han hcrngt samme i Forstuen. I  Frakken var 40 
Rbd.. som Hans Onkel havde mrdgivet Ham. til der- 
med at betale Kost og Logis for forste Halvaar; 
forst paa Reisen opdagede Han, at bemeldte 40 Rbd. 
ikke mere vare i Frakkens Lommer; Han vilde nu 
ved Ankomsten til Lyngby ikke voere sit Tab bekjendt. 
og Heller ikke aabenbare for ubekjendte Mennejker 
den Forlegenhed, hvori^han ved dette Tab var kom
men. foregav derfor, at Han vilde reise til en O n 
kel i det sydlige Jylland, men havde allerede den- 
gang befluttet, uopholdelig at vende tilbage til Kjo
benhavn. for der at söge sine tabte Penge, eller sor 
at gjsre Udveie til nye eller andre Resourccr. Derte 
var lykkedes Ham; og det var derfor nu Hans faste 
Besiutning at vende tilbage til sin forste Bestem
melse, og at afgaae til Lyngby med Iste Skibsle i- 
lighed, i hvilken Anledning Han sendte mig 40 Rbd.,
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som Han bad mig at beholde in cleposito indtil Hans 
snarl forventede Ankomst. Jovrigt bad Han mig, 
ikke at satte ufordeelagtige Tanker om Ham, ifsige 
det Forefaldne, ja endog at tilflrive Hans Onkel 
paa Lolland, om, hvorledes det var tilgaaet med 
Hans pludselige Afreise dersra, da Han ikke selv vo- 
vede at gjore dette.

Dette Brev var jkrevet meget godt, og vidnede 

ikke ufordeelagtigt om Ham, hvorvel jeg kun künde 
faste liden Troe til den i Brevet angivne Om - 
standighed med Hans Pengetab og svrige Dele, 
hvorom det syntes fast utroligt, at Han ikke med et 
Ord skulde have udladt sig for sin Reisekammerat.

D en  17de December erholdt jeg alter en Sk ri-  
velse fra tidtmeldte Worin, hvori Han underretiede 
mig om, at Han nu formedelst indtmsne Omstern- 
digheder aldeles havde opgivet at indtrade paa mit 
Seminarium, og bad derfor, at jeg vilde tilsenbe 
Ham de ved Hans Antagelse paa Jnstitutet mig til- 
stillede Atiester; derimod omtalte Han ikke. hvorledes 
jeg skulde forholde mig med de in äspomto mod- 

tagne 40 Rbdlr. D a  jeg derfor under 23de De- 
cembcr tilsendte W orm  de forlangte Ältester, spurgte 
jeg Ham: til hvem navnte 4V Rbdlr. skulde udbe- 
tales, enten til Ham selv eller til Hans Onkel paa 
Lolland. Herpaa gjensvarede Han: at Han snstede 
fig Pengene remitterede; hvilket ogsaa af mig stete 
under I tte Januar d. A. med Fradrag af 5 Rbd. 
hvilke jeg for Ham havde havt i Udgift.

Da jeg paa samme Tid i et andet Wrinde havde 
Anledning til at tilflrive Forvalter R. paa Lolland
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ansaae jeg det for rigtigst. at meddele Ham de O p- 
lysninger, som det stod i min M agt at give Ham 
angaaende Hans Sssterson, og oversendte Ham der- 
for de kra Worm modtagne Breve. Drtte er G rün
den, hvorfor jeg ikke har kunnet anfore samme 
verdotelms, men har kun angivet deres Jndhold, 
for hvis Rigtighed jeg indestaaer, saasom den hele 
S a g  levende har indproeget fig i min Hukommels«.

Jeg negter ikke. at jeg dengang. da jeg modtog 
den Ckrivelse fra Worm. hvori Han Mjendegav 
mig fin endelige Befluining, ikke at komme paa 
Seminariet, -lev meget vel tilfreds hermed; thi for
medelst det Jndtrufne, formedelst Hans Ustadighed 
og andre Omstcendigheder. frygtede jeg virkelig for. 
at Seminariet ikke vilde blive tjent med et saadant 
Subjekt. M en destomeer gaaer det mig nu til 
Hjertet, at den Ulhkkelige ikke kom; thi Han vilde 
da rimeligviis have vcrret freist fra dm  radsomme 
Elendighed, hvori Han senere er styrtet. Gud og 
Menneflene vcrre Ham naadig!

Siden  har jeg Intet directe Hort fra W orm ; 
derimod har Hr. Forvalter R . under I3de Ju n i 
tilmeldt mig. at havde ladet sig engagere i M a lm e 
uden dog at vide, i hvilken Egenflab.

Jeg har anseet det som min Pligt. at meddele 
disse Oplysninger. som B idrag til W orm s vits og 
Charakteristik, fordi de henhore til den Piriode af 
Hans Liv, der visselig har udgjort Overgangen fra 
et flyldsrit til et ulykkeligt og vildfarende Liv og 
Levnet.
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Nr. 3 /adereim Charakteristik as 8»»men.

Faderen udsiger, at have sidste Gang seet S o n 
nen i August 1835, da Han var reist over tit S vo -  
geren. deels for at see Denne, efter at de i flere 
Aar ikke havde seet Hinanden, deels for at tage Af- 
fled med Sonnen, inden Denne reiste til Seminariet, 
og for ved denne Leilighed at give Ham nogle For- 
maninger, hvilke Sonnen besvarede med kräftige 
Forsikkringer om at flikke sig vel, saa Forceldrene 
künde have Gloede af Ham. —  Faderen siger der- 
noest om Sonnen, at Han „stedse har voeret af en 
godmodig Gemytsbeflaffenhed; og Han har altid 
lagt for Dagen, at Han var sine Foroeldre og S o d -  
flende yderst hengiven; iu sxveio har Faderen 
aldrig havt Leilighed til at erfare, at Han havde 
noget imod Ham. A t Arrestanten har vceret hen
given til Logn, har Faderen forst ved nu at an
stillt Betragtninger over de forfljeüige Breve, Han 
har modtaget fta Ham, kunnet fljonne; men 
saavel som B a rn  som i Opvexten har Faderen 
anseet Ham for at ynde Sandheden. Derimod 
har Arrestanten altid meget voeret indestuttet i sig 
selv, samt derhos trist og melancholst; ligejom
det ofte har voeret Faderen paafaldenbe, at höre 
Ham tragte ejter at komme i en eüer anden S t i l-  
ling, som Han efter sin Fodsel, sine Formues- 
Omstcendigheder og Knndflaber ikke kunne vente at 
opnaae; men dette maa Faderen i Soerdeleshed til- 
flrive Romanloesning. Ubarmhjertighed og Haard- 
hed har Faderen ingensinde seet Troek af hos 
Ham. Hans Fatteoevne og Hukommelse har stedse
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vceret god; og, saavidt det er Faderen bekjendt. 
har Han aldrig havt Krampetilsoelde. Arrestanten er 
vrl kun af middelmaadig Heide og Forelse, men 
efter fin Legemsbygningen antager Faderen, at 
Han har gode Krcrfter, hvortil mutigen den O m - 
stcendighed, at Han stedse har levet tarveligt o g ' al
drig smagt Sp iritus, ikke lidet har bidraget."

Nr. 4. Lreo sra Worm tit Hans 8»ster. 
fUdateret; flal vare 18SL.f

Kjcere Sester Marie!
V i  ere da komne friste og vel til Lolland, efter 

at vi alle vare lidt ssfyge, Moder undtagen. —  
Lad mig vide, hvad D a g  N iels Hansen kom hjem, 
om Fader havde Penge til Ham strax, og om Han 
kom ud af det med Pedersen. Hvordan har B a l-  
demar, Thora og Hanne det? siig dem, jeg stal nok 
sende dem de lovedc Hens m. M .  Lad mig om- 
stcrndelig vide, om Skipper H. var inde hos os, 
om D u  fik lidt Tid til at pynte D ig ,  og om Han 
Han ned Noget, og hvad Han sagde. —  Brevet til 
B .  gik det godt med. —  Hörer D u  ikke til, om 
Bs., eller Andre, tale godt eller tale ilde om mrg, 
saa lad mig det vide; tillige: naar D u  toenker, 
Jom fru O . reise r hjem? for hvis hun leier Baad, 
kan jo Moder komme med den tilbage. —  Een 
T ing endnu: den Morgen, vi reiste, leiede jeg 4 
Boger ude hos B u st 's ,  nemlig: en Lcrsesrugt, 
Svcrrmerier, og Adrik fra Mosen i 2 Dele, i den 
Tanke, at det künde blive stille, og vi da künde 
lcrse og de künde komme hjem med Baaden; men
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af Sosyge var jeg saa fortumlet, at jeg glemte 
at sende dem. D u  maa altsaa, hvis de sporge ester 
dem. sige. D u  har dem, og flal nok sende dem ud 
med Betaling, naar D u  har lcrst dem; 1 Mk. er 
der betalt; saa flal jeg sende D ig  Penge og Bsger 
med Moder eller forste öeilighed.

T il stör Bedrovelse har jeg labt den rode Penge- 
pung, tom. D il  du filere mig en ny af lysbruunt 
og fort Silke, flal jeg give Moder Prnge for T it 
Udlceg; den maa gjerne vcere noget lcrngcr, og 
aaben i Bunden. 

sJ Margens
'L a d  Fader ikke vide n«get om Bogerne.

Nr. 5. Stutning af et Rrev fra Warm til Haas /aber, 
sskreven i Lonvoluten; flal vcere sra Begyndelsen af lS34.s 

Jeg veed flet ikke, naar jeg kommer til at reise; 
det kommer nu tillige med alt Andet an paa O n 
kel; men inderlig lcrnges jeg hereiter, ikke alene, 
fordi det nu er overveiet og eengang bestemt, men 
det er mig saa ubehageligt Opholdet her. og kan 
ei andet vcere. —  D e  flal ikke flrive Forvaltcren til, 
hvis Han ei har flrevet; men war mig strax paa 
mit. Det af mit Toi, der er flident, faaer jeg vel 
vadflet, inden jeg kommer herfra. —  Jeg tcrnker 
saa tidt paa Dem, hvor det flal gaae i den stemme 
Vinter med Brcrnde, og Valdemar*), som ingen 
Fratke har. G id  jeg künde hjcrlpe Ham og Dem; 
men troe mig, der er baade Stört og Sm aat jeg 
onfler og maa savne —  Lev vel!

*) En  yngre Broder, da 13 Aar gammel.



Rrev sra Morm til 8»steren.

O . den 25de J u li 183S.

Kjcrreste bedste Sester Marie!
D it  og Moders Brev og den lille M ste 

har jeg i god Behold modtaget igaar. G nd 
flee Lov. at det er kun de scrdvanlige Besvcrr-. 
ligheder, der har afholdt dem sra at flrive. —  Hvor- 
ledes lever min kjcere Fader? Han har ikkun en 
Hilfen sendt mig, at Han er vel, og tilfreds med, 
at jeg kommer til Jylland. Om  et Aar haader 
jeg"), at kunne hvert Aar lette Hans störe Bekym- 
ringer med 50 Rdd.; chi jeg troer nok, som H uus- 
lcerer paa et lignende Sted, som her hos Herflabet, 
at faae Mere end 100 Rbd. i Lon, helft da jeg har 
saaet Routine i de nyere Sp rog  i Hamborg, Franst 
og Tydst; det Sidste baade taler og flriver jeg. —  
I  den S t illin g  vil jeg blive, saalcenge jeg er ung; 
og flulde jeg leve og saae en Skole engang, saa 
flotter Fader og Moder til mig. og saa flal mit 
Liv vcrre helliget til at gjore deres Alderdom saa 
bchagelig soni muligt, og saa sorgfri som muligt, 
og derved oprette. at jeg (Gnd veed: imod min 
Villie) har bedrovet dem hidtil —  og det fluide nu 
vcrre saa.

I  det Slesvigfle og Holsteenste ere de bedste 
Skoleri; der onstede jeg mig ogsaa een. 400 Rbd., 
Brcrndsel, god pcrn Bopcel. 5 Tdr. Land, saaledes *)
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*) Aarsdagen derester er det, at Worin flal have folgt den 
eneste Skjorte, Han havde, foruden den, Han var «fort, sor at 

kunne betale Tender S M ark forud sor Inform ation i  Franst.
Dange gorv:»rere. 2t
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har M und t det; og det er muligt, at jeg kan faae 
en lignende. Jeg vil see, at faae enHuuslcererplads 
i Holsteen, eller Jylland, hvor In ge n  kjender mig; 
heri Fyen, eller paa Lolland, onfler jeg ikke at vcere.

Tak sode Piger, D u  og Hanne, for Tobaks- 
pungen, den dar overmaade nydelig ; imorgen sender 
jeg den til M undt: og siger Ham Levvel med det 
Samme, for den 8de eller 9de September flal jeg 
reise. —  Her kommer en ny Seminarist C. fra Tün
dern i Holsteen, naar jeg er borte. —  Forpagter 
F s.  S s n  er her nu paa Comptoiret: Han har 
Examen med bedste Characteer, men faaer ingen Lon. 
—  I  disse Dage venter jeg en ny Frakke fra Skrced- 
deren. —  Siden Sk. H. er kommen fra Kjobmand 
H., feer jeg Ham aldrig. —  M .  er fulgt med Jom - 
fru S .  til Sjelland, og har de to oeldste Drcnge 
med sig. —  C. flal nok til Esteraaret til M rse , 
og loere Sk ik  hos Tante, eller til Kjobenhavn.

Tak for Musen —  künde den dog gnave mig 
en Udvei, som dar overeensstemmende med mine 
Onfler! —  men hvorfor denne Higen cfter brogede 
Fugle paa Taget? den Fornuftige maae voere til- 
freds med een i Haanden..om den end seer sporgende 
paa En.

Tusind Tak. bedste Moder» for det tilsendte hvide 
Torkloede. Det er et godt. stört, fiint Tsrkloede. 
som jeg sagtens kan v«re glad ved. —  Skylder De. 
Onkel Afdrag, saa cengst D e  Dem da ikke formegct 
derover; thi Han har intet Ondt yltret i min Ncer- 
voerelse.

Jeg lever ellers temmelig ligegyldig, veed sintetj,
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Andet, end der vedkommer mig selv. Forvalteren 
lader mig leere at spille paa Claveer af A ; og for- 
resten lcrser jeg med Carl, og perfektioner mig selv 
i Sprog.

M arie ! D u  fluide voere mig saa velkommen, 
om D u  kom, medens jeg var her: men det gjsr 
mig ondt, at jeg ikke med Vished kan sige D ig  min 
Mening paa D it  gjorte Spsrgsm aal; og det vilde 
gjore mig meget bedrovet, om D u  flulde ikke gloede 
D ig  over D it  paatcrnkte Bcsog —  og D u  künde 
saa Haardt trcrnge til. D u  gode Pige, at faae en 
Adspredelse, og. om det blot var en 8 Dage. at 
blive lest af D ine  stemme Baand. Jeg har gjort 
en lille Spekulation, og flal ncermere flrive D ig  til, 
om det kan gaae i Opfyldelse: D u  veed, at jeg, 
naar jeg flal reise hersra, sandsynligt kommer over 
Kjobenhavn (det er nok den m.ndst bekostelige B e i) : 
künde ;eg flrabe saamange Peuge sammen, at D u  
künde komme med Dagvognen dertil i de 3— 4 
Dage, jeg var der, for at komme over til Aarhuus, 
saa toenker jeg nok, Onkel giver mig saa mange 
Lommepenge. at jeg havde Raad til at lade D ig  
reise tilbage; og den körte Tid, fra den Dag. D a g 
vognen kommer, til den gaaer igjen, kan D u  meget 
godt logere hos Farbroders, eller Jessens. Dette 
vil vi nu noermere flrive om. Lev vel, gode 
Ssster. Tak den gode Hanne og Moder mange 
Gange fra D in  Broder P. W .

fJ Margenerne:)
H ils  Fader og den stakkels Baldemar fra mig;

21*
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for jeg reifer, flriver jeg Ham til. Gud sveedj hvor- 
dan Fader snoer sig i Faaborg.

Kan D u  blot lcrse mine Tanker, som jeg i en 
Hast har smurt paa Pap iir; og det gjsr mig ondt, 
at jeg er for faltig tor Oiedlikket, til at vife Eder 
Alle min Hengivenhed.

Med Leilighed fkal jeg sende D ig  Wsken tilbage 
og en Hoben Monsterpapir.

sJ  det sidste aabne Rum  imellem Datum , Overflrift og 
Begyndelseu af Brevet

Trods Alt, hvad der er vcrltet ind paa mig i 
de sidste 2 Aars Tid, er jeg dog frisk og karst nu 
—  saadan bedrovet er jeg just Heller ikke; og jeg 
har dog Eder Alle. Gud veed, om det Bedre nu 
flulde vcrre tilbage!

sBrevet er frankeres

Worms AdLast Ul ei Lrev tit Pastor Sidenms.

I  disse Linier iler jeg med her ved min An- 
komst at forklare for deres Deloervoerdighcd det Uheld 
eller rettere Ulykke, der var Skyld  i, at jeg oieblikke- 
lig maatte reise tilbage hertil, da jeg alt var kom
men til Lyngby, og gleedede mig til, da at vcere 
Maalet for mit Onfle faa ncrr, og nu forst staaer 
i Begreb med, ved Skibsleilighed at asseile til 
Grenaa. A t jeg i disse 2 Maaneder har vcrret en 
en Gjenstand for Deres, Hr. Boies, samt min Fa- 
milies storste Vrede og Forundring, den Tanke har, 
tillige med S o rg  ior at finde Hjoelp fopfyldt mig?j 
Gud har hjulpet mig; og jeg venter, i dette Brev 

at befrie mig for Hr. Pastorens Misfornoielse.
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M in  god e Onkel gav mig 40 Rbd. med, samt 
Brev, som jeg ved min Ankomst til Seminariet 
flulde levere Dem. Disse Penge og Papirer for- 
visser jeg mig, om Morgenen, som Larsen og jeg 
flulde seile til Jhlland, om. at jeg rigtig havde 
dem. og stikker dem i min Frakkelomme. men maa 
formodentlig have taget seil og stukket dem i Over- 
srakkens Brystlomme istedetsor i den inderste Kjole- 
lomme. Dervaa gaaer jeg hen til Boghandler S o l-  
dins, for der at fjobe de Boger, jeg manglede; og da 
det tidlig om Morgenen regnede meget stoerkt, hoen
ger jeg i Forvoerelset min Overfrakke, for at den 
künde drive as og ikke gjore vaadt i Bogladen; og 
medens den hcengte der. maa man have beredet mig 
Pengene; jeg opholdt mig kuns ct Oieblik ved H an
delen, og gaaer hjem til Larsen, for mod M  ddag at 
reise; dog da vores evrige Tour gik meget hurtigt 
og jeg ganfle dar hensjunken i Tanker om det nye Hag, 
javner jeg Jmet, da der dar flere Papirer i Lommen, 
ferend hos Boies, da jeg vilde lede de 40 Rbd. 
og Brev frem. Blive turde og künde jeg ikke uden 
Pengene; min Onkels Brede frygtede jeg for, naar 
Han ersarede, at det, Hans Godhed havde givet mig, 
var tabt; og hvad flulde jeg sige til D .  B .? D e  
flulde jo have at vide, at jeg havde havt Penge 
med. M in  Bedrovelse og Forlcegenhed maatte jeg 
fee at fljule, og tage et Paaflud, for at komme til- 
bage, og muligt faae de tabte, eller andre igjen. 
Det Sidste er lykkedes mig; og jeg giver mig her- 
ved den tzrihed, at sende indlagie 40 Rbd., som jeg 
flulde have betalt forud paa Kost og Logis.
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Tilgiv mig den Uleilighed, jeg vist har voldet 
Dem, og de gode Boies. Jeg vemer at komme 
en af Dagene; og min Flid  flal erstatte, hvad jeg 
har forso-mt. Jeg beder Hr. Boies samt Kone og 
den unge Larsen hilsede; og flulde jeg mutigen i det 
Forhold, som det lidte Uheld har sat mig i, begaaet 
Feil, o da vredes ikke loenger paa Deres

arbvdigst og taknemmeligste

Petri Worm-
M in  gode Onkel, som holder mig paa Semina- 

riet, har jeg skrevet til, og sendt en Copi af deite 
Brev, og bedet Ham, snart at skrive D .  B. til.

Rre» sra Iltorn» I>! Han,-; Kein, skrevet paa sorrige 
Adkast.

Gode Fader, Moder og Sodflende!

Lcrs dette Brev, som jeg har sendt Hr. S idc- 
nius, tilligemed 4V Rbd., og D e  vil ikke langer 
voere vred, eller bekymrct sor Deres Barn. Hvad 
Ondt, der er sagt, eller tankt, om mig hos Dem, 
haaber jeg, flal forsvinde; og flriv mig strax til: 
Adr. Hr. P . Worm, hos Hr. Degn og Seminarielarer 
Boie i Lvngby pr. Grenaae. —  Naar jeg kan have 
Tankerne bedre samlede, flal de saae et Brev, hvori 
jeg omstandeligen flal gjore Dem Regnflab sor Alt, 
og hvorsledesj det var mig muligt at faae Penge. 
Jndefluttede t Rbd. vil Fader ikke forsmaae sra 
mig; jeg kan ikke undvare flere; og det gjsr mig 
saa ondt, at jeg dcnnegang uflyldig var Aarsag til 
Deres S o rg ;  men nu er jo A lt godt. —  Moder
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maa endelig flrive mig til, et langt, langt Brev, 
at hun er rafl. —  Hils Marie. Bälde og alle de 
Smaae. Kort for jeg reiste fta Lolland, senkte jeg 
Moder et Brev, jeg veed ikke, om det sikkert er 
modtaget.

D en33de  November, 1835.

Peter.
sBag paaj Jeg skal nok betale Brevet til Jylland. 

De flal ikke srankere det for mig, jeg kom- 
mer vel nok ud af det.

sDette Brev var frankeret.f

Rreo sra Mann tit Hans /oreeldre.
Kjobenhav», den I2te Januar 1836.

Vstergade Nr. 66, >ste S a l  over Baggaarden.

 ̂  ̂ Mine elflede Foroeldre!
De modtager dog, kjoere Fader, et Brev fra 

Deres Petri? et Brev, hvori min hjerteligste Lhk- 
onskning udtaler sig. Det gjor mig ondt at vide, 
at de er saa vred paa mig; men jeg veed, at jeg 
kan vende denne Vrede og disse Bebreidelser til 
Held og Gleede, naar jeg endnu har kjcrmpet en 
kort Tid. Bcrr rolig, Fader og Moder! ingen Be
breidelser, eller kummerfulde Dieblikke mere for min 
Skyld; strid og kjoemp som mig fjegj blot et Aar, 
eller, vil Gud, maaskee en endnu kortere Tid, og 
De flal see mig lykkelig, riig, og hoevet over denne 
Daddel og Misfornsielse: jeg har vundet en riig 
men aldrende Piges Kjoerlighed, i mine senere Op- 
hold i Hamborg; hun er god, men langt celdre end
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mig. og mangler ethvert Udvortes, der künde til- 
drage hende et anseeligere Parti, end jeg er. Hun 
rar, til hun lcrrte mig at kjende, hensunken i Foles- 
loshed og stum Smerte oder Tabet af en i hendes 
Ungdom elflet afdod Forlovet, med hvem jeg i Ud
vortes og V ise n  flal have en fluffende Lighed; og 
dck er det, der har gjort min Lykke.

Den storste Deel af Lucilie Froschs Formue er 

ashcrngig af hendes Familie, Senator Knauch i 
Hamborg, en Broder til min afdode Principal; og 
derior byder Klogflab og Forsigtighed, at vi sor det 
Forste maae holde vores Forbindelse hemmelig, da de 
vil scrtte dem med al M agt mod vores Parti, da 
de har eneste Fordring paa at arve hende, hvis hun 
doer ugift. Lucilies Broder, som er i Forretninger 
i Sverrig, og for 2 Maaneder siden var her, for 
at tage over til Malm o, vente vi tilbage til S o m 
mer; og da vil saa vel hendes Haand som M idler 
vcere og blive aldeles uashcengige, og jeg, jeg Lykke- 
lige, er saaledes i Befiddelse af min dyrebare Lu- 
eilie. D a  vil jeg kunne forlose Dem fra Deres 
Ncrringssorger, kjcereste Forcrldre, og byde miue 
Fjender Spidsen. Lucilie er ikke ung meer, og 
maaskee derfor snart forkuet, og jeer derfor i mig 
den Elflede, der ftal unddrage hende fra en egen- 
nyttig og haardnakket Families og Formynders Raa» 
dighed. Renterne aj hendes Capital, 23,000 Mk. 
Hamb. Bco., beholder Senatoren aldeles for hendes 
Ophold i Hans H uu s; og af det Vorige, hun for 
Oieblikkct har under Hcender, har hun mod mim 
Villie deelt med mig. Her i Kjobenhavn blivcr jeg
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til den 3die, cller 4de Marts, da jcg saa tager til- 
bage til Hamborg, som jeg haaber: for beständig. 
—  Jeg har bedet Forvalteren om de Penge, Han 
vilde have givet mig til Sem inariet: men jeg maatte 
ikke faae dem; det var min Tanke, at hjcrlpe Dem 
dermed, gode Fader; thi fljondt jeg har det ganfle 
godt her, saa gjor det mig dog saa ondc, at mine 
egne Penge ikke strcekke til at lcegge Saameget som 1 
Rbd. inden i mit Brev paa Deres kjcere, kjcere 
Fvdselsdag.

Jeg haaber, vi flal samles igjen allesammen, 
glade og bedre vg ar vores streds da har saaet en 
kjcrr Person meer, som kan og vil gjsre mig lykke- 

lig og rolig. Petri Worm.
s I  M a rge n s

Det vil visseligen nok gaae godt Altsammen; og 
naar Enden engang bliver god, saa er jo Alting 
godt. Bestemmelsen i denne for mig saa vigtige 
Lag, vil jeg love Dem at foretage med Fornuft og 
de mig dyrbtkjobte Ersaringer.

Naar De  flriver, flal jeg nok betale Brevet.
Lev vel, gode Forceldre og Sodflende, til jeg 

Hörer fra Dem. 
sDette Brev var frankeret.j

To Rrevc fra Worin Nt Forwldrene.

Kjebenhavn den Iste Februar I8 3 L  

M ine  clflede Forceldre!

Ester Deres Onfle i Deres sidst modtagne kjcere 
Brev sender jeg Dem et Slykke as Lucilies sidste
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Brev; gjerne havde jeg indefluttet det hele, hvis det 
ikke havde vcrret for de dyre Postpenges Skyld.*)

Med inderlig Glcrde har jeg gjennemlcrst Deres 
Brev. Glcrd Dem ogsaa ret over Deres Barns 
Lykke (thi jeg har aldrig folt mig saa lykkelig som 
nu); og modtag min Forsikring om Taknemmelig- 
hed, naar jeg har opnaaet rn friere Villie og mere 
uindflrcrnket Wvne end den sieblikkelige.

De havde idag faaet et ret langt Brev, hvis 
jeg endnu i Aften ikke havde saa travlt med at 
pakke sammen, for i Nat skal jeg med Pakketten 
afseile til Sverrig, hvor jeg formodentlig bliver i 
11 Dage; naar jeg er kommen tilbage, flal jeg ret 
udbrede mig over Alt: hvad der kan interessere Dem.

*) Ham burg, d. 2. Januar >836.

M e in  theurste W orm !
Deinen letzten lieben Brief habe ich entgegengenommen, 

nachdem D u  mein Geduld in 3 Posttagen auf die Probe ge

stellt; aber ansehe es deshalb doch nicht als eine kleine Rache 

daß ich heute erst dir mit diesen wenigen Zeilen vergelte, 

nebst mitfolgende 0 Spezies, die du diesesmal nicht D a go 

berts Geburtstag und das Zeug zu deinem kurzen Fracke 

mir zwei unvermutheten Ausgaben auf dem Halse geschafft 

hatten. Indessen lieber C laudius, verkenne nicht meine 

liebevollen Gefühle für dich, die, das versichere ich dir, bei 

der gegenseitigen Unannehmlichkeit, und bei der langen Tren

nung von dir, nur vergrößert worden ist. Ich soll niemals 

deine uneigennützige Liebe zu m ir vergessen; du hast alles 

übersehen, was uns in den Augen Eures unbeständigen G e 

schlechts liebenswürdig machen kann; aber ich fühle mich bei 

dem Gedanken, wie und auf welche Weise ich dir deine außer

ordentliche Liebe erstatten soll, sehr glücklich . . . .



331

Deels i Anledning af denne Reise, deels for 
et P a r Sko  og flere Stromper, ere mine Penge 
gaaede med det gjor mig derfor ondt. at jeg fikkej 
i  det mindste künde indeflutte 1 Rbd. heri; men 
forsmaae dem ikke, naar jeg nu ncrste Gang flriver.

3 Rbd. giver jeg om Maaneden her, og 1 Rbd. 
om Ugen for M iddagsmad: det Ovrige holder jeg 
mig selv med. Her boer jeg saa ret efter Onske, 
den körte Tid, til Foraaret kommer. T il Dronnin- 
gens Geburtsdag var jeg paa Comedie og saae den 
nye Ballet Baldemar; jeg kan ikke beskrive Dem, 
hvor det var dciliat; jornden har jeg varet l y  
Gange, og seet: Binden sra Lammermoor, den. 

Stumme sra Portici. Faust. Ludvig den Ellevte, og 
mange andre af de herligste Operaer. —  D itlev B  
modte jeg igaar paa Christianshavn. L. har jeg 
ogsaa seet paa en af Broerne; Lotte C. og Pauline 
saa jeg for noget fiden paa Toldbodveien; men de 
kjendte mig vist ikke, skjondt de hilsede. —  Kan D e  
huske den barbenede Skorsteensfeierdreng, der tegnede 
Bedstefader for 3 Mark.? Bidstrup? Han er nu O l-  
tapper nede ved rcformeert Kirke, og giver ikke no
gen af sine Tonder efter i Tykkelse; Han sad ved 
Siden af mig i samme Loge fldst, og der kom vi i 
Snak  om Nyborg.

Kleedet er saa uforskammet dyrt her i Kjobenhavn; 
jeg maa derfor hjcrlpe m>g med min blaa Kalmuks 
fFrakkej, fljondt det var min Bestemmelse, at faae 

en lang bruun til denne Reise.
Jeg har endnu ikke besternt, hvad jeg sial be- 

gynde i Hamborg. H v is  der kan blive Raad til.
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at jeg (kan) gaae paa et Handelsinstitut, saa synes 
jeg nok om det; men det kan jeg nu ikke fige nogen 
Befled om. fer jeg kommer tilbage — Lucilies 
Svoger maa gjeme vide, at jeg flal til Byen i 
Sommer; jor de tager gjeme til Spaa eüer Aachen 
til Foraaret: og saa toenker de vel, hun flal med; 
men der biiver nu ikke Noget af. Jmidlertid har 
jeg min Plage, med at gjengjcrlde den ene Under- 
fundighed med en anden, og tidt staaer Forstanden 
reent stille, sor at min kan vcere den storste.

Hils min elflede Soster Marie fra mig; hun 
flal nceste Gang faae et ret gevaltigt Promemorium; 
hvordan de kjobenhavnfle Lamers Moder ere, .kan 
jeg ikke denne Gang beflrive, at beflrive min Egens 
smin egnej kan hun nok tcenke, at her flet ingen 
Plads er til; kuns en venlig Hilsen jra hende og 
mig, modtage De, kjoerligt Foroeldre og Sodflende.

Petri W.
De flal ikke flrive mig til, forend De har faaet 

et Brev fra mig.
f J  Margenerne paa Iste og SdenSide:f

Glem ikke at give mig Und,rretning, min gode 
Moder, om De har saaet de bevidste l>— i mit fra 
O. daterede Brev. Fader sendte jeg ogsaa en Da- 
lers Penge: men De har ikke sage noget derom. 
Naac De blot har faaet dem, saa er det godt.

Skjondt jeg vil haabe, Brylluppet kommer til 
at staae, inden min gode Marie faaer Borgerflab 
paa gammel Jomfrudom*), saa giver de noervoerende

*) Sssteren var kun 18 Aar.
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Oieblikke mig dog heelt Andet at tanke paa; men 
naar den glade D a g  engang triner frem fra B e 
gründen. saa flal Skrallet staae djemme i den gamle 
Kneif i Nyborg, og saa flal baade Store og Sm aae 
med. og M arie  i en Satin-Turques Uniform.

H ils  Valdemar tusinde Gange fra w ig; jeg 
har sendt Ham en f?j med Seligman, som jeg saae 
sor lange siden her i Byen; og naar D e  igjen 
flriver, saa var ikke saa sparsommelig paa Nyt. 
fPaa ide S id e  af Brevet, omkring Udfkristen, finde« felgende 

Forts«ttelfe:f
Tirsdagen den 9de Februar 183V.

Kjare gode Moder!

Lucilie med Familie har varet her i Byen i 
4 5 Dage; derved er min R.ise til M a lm o  bleven 
opfat til Sondagen efter Fastelavn; jeg Venter der- 
for, inden jeg reifer, at höre fra Dem ; ligesom De 
nok flal saae Brev fra mig. Jeg bliver maaflee 
lange i S v e rr ig ; vg hvis Frosch kommer til Stock
holm eller Chiistiania, saa bliver jeg for det 
Forste der.

Forsmaa ikke, kjare Moder og M arie , medfol- 
gende 1 Rbdg den kan bedre forflaae hos Eder end 
hos Fader; men davde jeg havt noget Mere, saa 
havde jeg sendt gode Fader det.

De flal ikke frankere mit Brev, som jeg venter 

nafie Postdag.
sJ  et lidet Rum , som endnu er blevet bart paa Iste S id e  

imellem Overflristen og Brevet« Begyndelse, staaer, omgivet 

af Stregerst

Lev vel! lev vel!
sBrevet var srankeret; Udskrift til Moderen.s



Attest sra Lapitain von Rausmann oed Rangen« Regiment.

P .  C. F. E. Worin, fodt og confirmeret i N y 
borg, 21 Aar gl., blev under U te  April 1836 an- 
sat som Underofficeer. et Aar paa Prove, ved H. 
M t.  Köngens Regiments 2det Compagni. Ester 7 
Ugers Forlob sremviste Han et Brev sra sin Fader, hvori 
Denne meget onskede Hans Afsked, og tilbod Ham 
P lad s  som Skriver hos Byfogden i Nyborg D a  
W orm  selv onskede sin Afsked sra Regimentet, og 
ansaae dette nye Tilbud som fordeelagtigt for Frem- 
tiden, vilde Regimentet ikke sorhindre Ham i at 
faae sit Onske opfyldt, og Han blev under 30te 
M a i  1836 igjen afskediget sra Regimentet. Ved 
samme Leilighed blev Han skyldig til Compagniet 
1 Rbd. 21 Sk., som sidst i Ju li Maaned blev ved 
en Underofficeer. der igjen havde modtaget Pengene 
as en Tambour, indbetalt til m ig. Hans Opfsrsel 
ved Compagniet i de 7 Uger, Han var i Tjenesten, 
var god. Han holdt sig altid alene, indesluttet i 
sig selv, var af en blöd Sindsstemning og melan- 
cholfl Temperament.

Lrev sra Ulon» tit Hans /»rceldre.

M alm e, den Nde April 1886.

Kjcere gode Moder og Fader!
Modtag mine kjoerlige Hilsener, Forcrldre og 

Sodskende. Jeg lever vel, lever i det fljsnneste 
Haab, og lever for min Lykke og Eder. Lad denne 
Forsikring vcere tilfredsstillende, indtii jeg i Sep

334
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tember Maaned personligt ved et Besog af 8Dage 
kan overtyde Dem om, at De altid er og bliver 
paa det Kjcrrligste erindret af Deres Barn

Petri V o r« .
Hils mine elflede Sodflende fta mig. Jeg flal 

snart til Stockholm; hvis mit Ophold der kan blive 
af nogen Darighed. saa fkal jeg igjen have den 
Fornoielse at lade höre fra mig.

Rreo fra Morm tit Moderen »g Sosteren.

Kjobenhavn, den 2-ide Juni 

Kjcrre dyrebare Moder og Softer!
Undres ikke oder min lange Taushed, naar jeg 

faaer forklant mig over Aarsagen dertil; men kuns 
mundtlig kan jeg forklare mig for Eder og sige Eder 
Alt, hvad der er Handel mig, og hvad der har lagt 
og ligger mig paa Hjertet, fiden vi fliltcs ad. Lu- 
cilie er reist med sin Famile til Italien, og kom- 
mer ikke igjen for sidst i August Maaned. Dago
bert, hos hvem jeg hidtil har opholdt mig, er taget 
med dem. Med en Smerte, som jeg ikke kan be- 
flrive Dem, maatte jeg fee tvende mig saa dyrebare 
Vasener drage dort, og de maatte lade mig blive 
tildage her. Knauch er saa forbittret paa mig, at 
jeg troer, Han snarere havde tilladt en Sjouer fra 
Gaden at reise med, end mig, som Han ikke kan 
tilgive min Fattigdom, og min Dristighed, eller som 
Han kalder det: Usorflammenhed, imod hgns udtrykke- 
lige Dillie at staae i Forbindelse med Lucilie, og 
ncere de dristige Tanker at vilde besidde hendes
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Haand og Formue. Jmidlertid, hvad formaaer ikke 
Kjoerligheden! den kan indgive mig M od  til A lt; hele 
mit L ivs Lykke beroer paa dette Giftermaal; min 
Existence beroer paa, at jeg kan vedligeholde hendesGjen- 
kjcerlighed. Hun har maattet love mig, at hunvil sertte 
sig ud over Alt, og bryde med dem; hendes Renter 
kan de ikke negte hende, ligesaalidet som forbyde 
hende at forlade deres H uu s; thi saalcrnge hun er 
der, kommer jeg aldrig videre, H un maa hjem til 
Nyborg; den 22de August kommer jeg hjem, sor at 
aftale A lt med Dem, og fortcrlle Dem det Hele. 
Fo r den Tid kan jeg Heller ikke skaffe saa mange 
Penge, som der behsves.

Skjsndt jeg med Sparsommelighed har brugt 
de Penge, hun gav mig og künde give mig ved A f- 
skeden, saa ere de dog gaaet op for m ig; og jeg er 
for Oieblikket i en Forloegenhed af 5 Rbd. Om  
det var muligt, at De, gode Moder, künde gjore 
mig den Tjeneste at laane mig dem paa 14 Dage; 
jeg kjender nok Offeret, jeg forlanger, men jeg veed 
ogsaa, hvad jeg tor bede min elskede Moder om; 
og hvis det er muligt, saa svar mig med allerforste 
Post, om D e  kan, eller ei. H vis de vilde sende 
mig Deres Guldkjedc, saa künde jeg faae et Laan 
paa den, og hjerlpc mig med, indtil jeg faaer Penge 
fra Lucilie, som jeg venter snart, og da lsse den 
ind, og enten strax sende Dem den tilbage, eller 
selv tage den med, naar jeg kommer. —  Fader maa 
ikke vide Noget af dette Brev. —  M in  Adresse er: 
Hr. P .  Worm Ostergade Nr. 69 Iste S a l  over Baggaar
den —  Vcer hilset tusinde kjoerlige Gange fra mig.
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fljcenk mig Deres sulde Tillid, og lad Ingen künde 
rokke den. Byg Deres Haab om en glcedeligere 
Tid paa mig; og De flal snart see, at den vil folge 
med til Dem med Deres hengivne og kjcrrlige Son

Petri Worin
Svar.mig nu med forste Post, og skriv mig ret 

et langt Brev til.
fJ Margen:̂  De flal ikke betale Brevet, De 

sender mig.
fUdflriftf 8 .1. Jomfrn Marie Worm i Nyborg.

fDette Brev var ikke frankeret.)

^Ovenover bette Brev har vceret flrevet en understreget 
Linie, som er skaaret af. Nogle Spor og Brevets Jndhold 
lader sormode, at der har staaet: Fader maa ikke lcese bette 
Brev.

I  Overfkristen sees, at Ordene „Moder og Softer" vare 
fkrevne med ander Blcek, ligt det, hvormed Linien ovensor er 
flreven, samt at der har staaet et andet Ord istedetfor „M o
der" rimeligviis „Fader" eller „Forceldre."

Rreo fra worm tit ZUoderen og Festeren.

Kjpbenhavn, den 29de Jun i 1836,

Dyrebare elflrde Moder og Sester!
Del glcrdede mig ubeflriveligt at faae Brev fra 

Eder; den Kjcrrlighed, hvorpaa jeg forlod mig, kjcrre 
Moder! flal jeg ikke have forregnet mig af; og det 
troster jeg mig ogsaa ved, haabende, at jeg snart, 
maaflee om 8 Dage, flal tilbagebetale Laanet, og 
om en kort Tid selv vcere hos Eder, mine Ajcrre, 
og tröste Eder med min sonlige og broderlige Kjcer- 
lighed, og ved min gode Cilies Hjcrlp at afhjcylpe 
mangt et trykkende Savn for Eder og Fader. Jeg

Danske Kvrbrydere 22
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fortryder aldrig, at jeg ikke valgte den Stilling som 
Seminarist, som Onkel vüde have, jeg flulde vcrrê  
lykkelig künde jeg aldrig have folt mig; thi mine 
Onfler for Livet gik langt ud over at sidde i en 
ussel Landsbh; aldrig künde jeg vente at rive Dem 
ud af Deres Ncrringssorger, uden ved et dristigt 
Skridt. Det gjorde jeg, og ikke trcrder jeg tilbage 
paa Halvveien. Strid med mig mine Bekymrings- 
Dage, og deel med mig de Glcrder, som jeg til- 
kjcemper mig. Alt som Barn famlede jeg efter et 
Drommebillede; det maa jeg eie i Virkeligheden, 
dertil har Forsynet stabt mig, og fodt mig, og det 
vil ikke lade fit eget Vcrrk synke.

Dagobert staaer ved de hanoveranfle Linietropper 
som Underviisningsdirecteur ved den dervoerende mi- 
litaire Hoiflole, og er Lucilies Stedbroder. Han 
var i Sverrig, sor paa Regieringens Begne at orga- 
nisere et nht, efter det i Drotningholm. Ham var 
jeg hos, for at hjcylpe Ham med Hans Skriverier; 
men da Hans, Forreminger der vare tilendcbragte, 
maatte jeg blive her, fordi Han sor lcenge siden 
havde erholdt Permission til at reise med sin Svo- 
ger. Denne Svogcr Änauch, Broder til Ham, jeg 
var hos i Hamborg, vilde jo for sin bittre Dsd ikke 
have mig med, eller vide af mig at sige, hvormeget 
Broderen og Sosteren gjorde sig Umage derfor, og 
hun er nodt til at feie sig i Hans Luner, da en 
stör Deel af hendes Penge ere deponerede hos Ham, 
og Broderen, som diese Penge staaer i Kaution sor, 
formedelst Oppeborsierne i Hans Embede, Kinder 
hende ogsaa for en stör Deel; men dog har hun
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Saameget. at vi godt af Renteme af bisse O bli- 
gationer kunne leve, naar hun vilde tage fra Knauch; 
men saa mener Broderen. at Han hen i December 
fluide faae el Embede, hvor der ikke behovedes saa 
stör Caution; og da resikerede hun ikke at tabe 
Saameget. og saa strax lovformelig künde lade de 
Penge, som Knauch uden Lidere -eholder Renteme 
af, sige op, og flotte derfra. Det har hun ogsaa 
lovet mig med Haand og M und  at vilde gjore. D a  
hun reiste gav hun mig 3s Rbd. og sit lille Uhr. 
Pengene ere gaaede med, fordi jeg har vcrret syg af 
S o rg  og Wrgrelse, og ncesten Intet fortjent ved 
Skriverier og at tegne paa Porcelain. Jmidlertid 
kommer der Post regelmoessig hver 3 Uger fra P isa 

hvor de ere, og hertil; og da jeg har klaget for 
hende, saa saacr jeg nok Penge. Den nedrige S v o -  
ger, der hcrver hendes Renter. giver hende kun 100 
Rd. Terminen, hvor hun künde fordre 700 Rd.

M in  blaa Kalmuks Frakke har jeg lagt, at den 
kan blivr vendt til Valdemar til Vinter. Lucilie 
stk jeg en fiin gron Sommerfrakke og en graa Hat, 
«l, i Foraaret, for de flulde afsted. D e  sorte Klcr- 
der, som jeg havde med fra Lolland, vare syede om 
til mig af Onkels; dem er der ikke Meget ved at 
gjore. E t P a r nye Stovler har jeg kostet mig, det 
var 4 Rbd.

Ita lien er ikke saa langt borte, som De troer, 
elflede Moder; efter den nyere hurtige Reisemethode 
kan man komme til M ilan o  og Pisa og Rom a Paa 
17 L 18 Dage: og der vadsker den hcle haardnakkede
Familie stg i de varme Kilder, og spiser Appelsiner

22*
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til, under de deili ge Palmer, og lytter til den endnu 
fljonnere Musik sra de ncrrliggende Klosterkirker—  
ogsaa jeg venter, i dette Liv at komme til dette 
Paradiis naar jeg ferst er gift.)

Her i Kjobenhavn kan jeg jortjene Kost og Mine 
Klceders Reparation, ved Ect ellcr Andet af mine 
smaae Fcerdighcder, det kan jeg ikke i Nyborg: og 
derjor tillad, gode Forcrldre, at jeg kun asicegger 
Dem  et lille Besog paa en 8 Dage hen i Septem
ber, og kan og flal jeg glcrde gode Fader med 5o 
Rbd. Soster Marie er det min Bestemmelse at 
tage med herind, en 8 Dage, jeg har talt med min 
Dcertinde om, at hun kan logere her hos os, og 
flal jeg nok more D ig , og sikkert besorge D ig  hjem 
igjkn med Dagvognen. Jeg flrev i  mit sorrige 
Brev, at jeg kom den 23de August; men jeg kan 
ikke komme for til Moders Geburisdag; saa f la lv i 
ret overlcrgge og tale om, at saae Cilie sra Ham
borg, hvor hun indtrceffer sidst i Angust. P a s  nu, 
gode P>ge, at D u  ikke har formeget S y to i til den 
Tid, at det ikke flal hindre D ig  i at reise med mig 
og see, hvordan Verden seer ud her i den kongelige 
R 'sidents ; D u  flal daade komme paa det kongelige 
Theater og paa Frederiksberg*) samt Thorvaldsens 
Billedgallerie, og andre deilige Sieder, hvor jeg har 
vcrret. Ogsaa tcrnker jeg, jeg har Raad til at lade 
D ig  sei» kjobe ind til D ine Vinterfornodenheder,

*) Her endes Brevets 3vie S id e ; Resten er skreven i 

M argen og paa de Dele af 4de Side, der kunne dcekkes ved 

Sammenlcegningen, saa der ei engang er blvet Rum  ti 
Underskriften.
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af Silke og Baand m. M. —  Hvorledes har Cone 
radine det? lad mig det vide. Og endelig om Val- 
demar, hvordan den gode Broder har det. Ham maa 
jeg da endelig see, naar jeg kommer hjem. —  Hils 
Fader tnsinde Gang; fra mig.

Det var mig en loenge savnet Glcrde at see Brev 
fra Dem; og jeg vilde onfle, at det ogsaa gladede 
Dem at faae mit Brev. skjondt jeg i det bad om 
en Tjeneste, istedetfor at bringe en —  men lad det 
ikke bedrove Eder, gode Moder og Ssster, om det 
er suurt at opfylde min Bon, jeg flal snart tilbage- 
betale det igjen; og jeg veed, Moder onskede fikke?j, 
at jeg, for at hjcelpe mig, til jeg igjen blev ved 
Muffen, flulde satte Noget af mit Toi ud. Jeg 
tankte, Marie künde have faaet dem hos Schirms, 
fom et Laan, hun künde asbetale med Sytou men 
flulde det vare altfor tungt at flaffe det tilveie, 
saa kan jeg uden min Skade nok hjalpe mig, og 
tvivler derfor ikke om Ebers Godhed for mig. I  
alle Tilialde venter jeg Brev, efter Moders Brev.

Hils Hanne fra mig.
Undflylb, jeg ikke betaler mit Brev. Glad mig. 

Moder, ved at vare raflere. naar De nu flriver 
igjen; og jeg veed og haaber. Gud har ladet os 
Alle stride det Varste; jeg vil snart med Dem vare 
lhkkelig.

(Udflnft:) s. T. Jomfru Maria Worin i Nyborg.
fPaa et Blad Papir, der Passer til at ligge inde i Brevet:s

Kunde jeg blot selv h ave talt med dem en halv Times 
Tid, jeg havde givet Uendcligt dertil. —  Min Ad- 
dresse er den samme. — Hvis Moder vilde sende



342

mig fin Kjede i Brevet, saa vilde jeg gaae med den 
ved mit Uhr. da jeg kun har et fimpelt fort Baand. 
Jeg havde altid troet, den var cegte, og maaflee 
dm her künde dlive vurderet hsiere, som til en lü  
til 12 Daler, og saa künde jeg jo sende Dem  den 
igjen. —  Skulde D e  ikke kunne til Postdag skafse 
mig de 5, saa send mig blot de 3 Rbd. og Kjeden, 
ufrankeret. Jeg har grcrdt over, at jeg, da veed, 
hvor knapt og trangt D e  har det, skulde nedes til at 
laane af Dem. men D e  troer mig dog bedst, og er 
mig, som Moder siger, de ncrrmeste.

I  Sverrig havde jeg det godt nok hos Dago
bert, men jeg künde ikke taale den raae Lust for 
mit Bryst, og siden vi var i Stockholm har det 
vceret saa daarligt. Jeg spandt da Heller ikke Silke 
hos Ham, for jeg har kuns saaet et Par Stovler 
og et Tsrkloede siden.

Hvordan staaer Faders Säger? lad mig dog 
vide det. Lever Tante K. endnu, og Madam L.? 
—  Ls. Ssstre saae jeg for nogen Tid siden Paa 
Volden. —  Jeg har siden Maidag lcest flittig til 
den juridiste Examen, og lader mig manuducere af 
En, der som Fuldmcrgtig har taget Examen, og 
bruger bans Bsger, mod daglig at informere Hans 
Sester og en lille Broder i Tydfl og Tegning og 
Skrivning. Kunde jeg naae at tage den, saa vidste 
jeg, de vilde vcrre glade hjemme dersor vil jeg ogsaa 
nodig forlade Kjobenhavn heiere end en 8 Dags Tid.

Deres kjcerlige Ssn og Broder
Petri.
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U r .  17. Nrev sra lb o i m (efter Tenders Ded) lit  gjeinmel.*) 

fS a a  neie som muligt efter Originalen.)

Kjebenhavn den Torsdag 1836.
Morgen Kl. 3. —

Mine Forcrldre!
Jdag har jeg faaet det ssrgelige Budsiab at 

min elflede Lucilie er dsd paa tilbage Reisen fra 
Italien, i Paris, af en volsom Halsbetoendelse. Jeg 
ml ikke kunne beflrive Dem mine kjoereste Venn er i 
Hjemmet mine Folelser, og min Sorg, Skjoebnen 
er jo uboielig, der crndser ei de frommeste Bonner 
ei vore Taare, med sine jernfjed sinder den oder 
vore blodende Hjerter, og trykker gyselige Spor i 
dem som kuns den uendelige Barmhjcrrtighed kan 
loege. Jeg kan ikke sirive meer derom, med smenj 
vi ville alle bede til Gud og Aanderne i Himlen.

Jeg asgaaer endnu i Dag Kl. 8 med Damp- 
siibet til Kiel, Hamborg. Havre de Graee, til Paris, 
og beder der en Von fvr hendes og min 
Sjcrls Roe**)

Den 6te September kommer jeg tilbage til Ny
borg, hvor jeg vil blive den sorestaaende Vinter, for 
hos Dem og mine Sodflende at gjenvinde en smule 
Fatning og Roe som jeg nok kan lcrnges efter —  
hermed sender jeg, Dem min gode Fader 200 Rd. 
Sedler, som jeg erholdt af Lucilie til Dem Post- 
dagen ssrend hun blev syg. og fra mig bliver Dem

*) Skrevet paa Iste og 3die S id e  af ei i Octav sammen- 

lagt OvartLlad Postpapir, saaledes at 2den S id e  er sprungen 

over.
**) Understreget i Originalen.
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tilsendt 20 Rbd. og Moder 20 Rbd. som jeg onster 
D e  vil ledere hende og M arie  naar D e  har loest 

dette Brev —  de 5 Rbd. har jeg laant, de andre 
15, er til at betale dem Älat Gjeld med, o. s. v. 
lev vel dyrebare gode Foroeldre og Sodflende og 
vcrr forsikkret om min Kjcerlighed for Dem

Deres
P. Worin.

N aar D e  oieblikkelig efter Dettes modtagelse 
flriver, saa kan et Brev trcrffe mig i Lybek, adsr. 
Hr. Petri W orm  —  die fünf Thürmer in Lybek —  
og er det umuligt fmuligkj skal De höre fra mig 
naar Dampskibet gaaer tilbage fra Frankrig til 

Hamborg. —
fUdflrist:j Hr. Kjobmand Z. /. Wom.

Slotsgaden i Nyborg.
Heri 240 Rbd. Sedler flr. To hundrede 
og fyrretyve Rigsbankdaler Sedler —  under 
egen Forsegling.

franco.

Arev tra Worn>8 Moder til Ham.
Nyborg, den 29de August 1838.

M in  evig clstede S s n !

Be l er S o rg  og uforlignelig Smerte udbredt 
fig oder D ine  dybtsorgmde For«ldre og Sodflende, 
ved Tanken om den Elendighed, hvori D in  D ild - 
farelse har bragt D ig .  saa er der dog intet Sted, hvor 
ikke D in  omme Moders Suk le  og Taarer skulde finde 
D ig .  O, min S o n !  aabn D it  Hjerte for den hsieste 
G ud s Naade, derncrst for D in  elflede Moders Trost,
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der boiede sit Knce i dyb Wrbodighed for den Alt 
tilgivende Gud om Naade og Barmhjertighed for 
Dig. O! Han har Hort mig, den kjcrrlige Jesus, 
Han har flioenket mig den salige Trost, at Han staaer 
vcd Dit Leie, Han svcrve om Dig og os med sin 
himmelske Beikvttelse; Han vil ingen Synders For
tabelse, Han vil Heller ikke Din, naar Dit angrende 
Hjerte soger sin bonlige Tilflugt til Ham; og det 
er visselig den hoiest« Trost. O! at jeg künde ud- 
ose mine kummcrfulde Taarer ved Dit lidende Hicrte. 
Fat Trost, mit elskede Barn! ved Oplosningen af 
Stovets Baand endes jo alle jordiske Lidelser og 
Fristelser, hos den kjcrrlige Gud skulle vi alle som 
angrende Shndere, samles, tidligere eller sildigere. 
dog ogsaa her paa Jorden kan Anger og Tilgivelse 
for den Vildfarende finde Sted. Vent Alt af den 
barmhjertige Gud. og Meget af den kjcrrlige Konge; 
og siig: hvad kan Dine omme Foroeldre, Sodflende 
og Venner gjore for Dig? Intet tilladeligt Skridt 
er saa stört, vi alle har Villie og fra Gud gives 
oe Kraft dertil. O. min Son! aabn Dit angrende 
Hjerte ganske i Bon til Gud, aabn det ogsaa for 
Dine lidende Foroeldre og Sodflende, om Du maa 
faae Tilladelse at skrive. — I  Jesu Christi Navn 
hilse vi Dig, alle, Fader, Moder og Sodflende, med 
den inderligste Kjcrrligh.d og Tilgivelse, ved Diu 
omme Moder

M. A. Worm.
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Rrev sra Morins Taster tik kam.

Nyborg, den 2de August 1̂ 36.

Min Kjcrre Broder!

I  hvor forfoerdelig den Afgrund er. som er 
kästet sig imellem os, saa kan den dog ikke tilintet- 
gjsre eller ssnderrive Naturens Baand, som sammen- 
knytte med os de kjoerlige Navne S  oster og Broder; 
med denne mergligste Folelse blöde vore Hjerter ved 
at tcenke paa Dig. Kunde vore inderlige Taarer, 
vore dybe Sukke tröste Dig, da ere de mange; dog 
vil de visl'elig hsres af den Evige, Alles forbar- 
mende Gud, at Han vil faderlig tage Dig i sin Be- 
fkyttelse og tilgive Dig. Ja, det vil Han, naar 
Du alvorlig og uden Forstillelse ssger Din Tilflugt 
til Hans Naade. O, det vil Du, min Broder! 
kald en Gnist tilbage af den Gudsfrygt, der een- 
gang besjoelede Dig, og den vil sikkert gyde Trost 
i Dit angrende Hjerte. Bend med al Kraft tilbage 
til Gud, det er endnu ikke forsildig: der er en Eoig- 
hed efter dette Liv; og med et godt Forscet er det 
hvert Mennefle tilladt at haabe, endogsaa i det Ti- 
melige. Betragt de agtvcrrdige Herrer, under hvilke 
Din Sag ssres, som Redfkaber i Guds Haand til 
at opfylde deres hsie Embeders Pligter: forklar Dig 
for dem med Udmyghed og Sandhed, da vil Du 
sikkert finde al den Medlidenhed.fsom Retfoerdigheden 
tillader dem. O, elskede Broder, hvor inderlig 
smertes mit Hjerte ved at at toenke paa Din Elen- 
dighed! Intet vil jeg bebreide Dig; men havdc Du 
sulgt Sandheden for vore gode Forcrldre, havde Du
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valgt dem til D ine  Fortrolige, da D u  flulde D u  
sikkert ikke vcrre falden i  Fristerens Händen: thi 
den sidste B id  Brod  havde de deelt med D ig  paa 
Dydens Vei, men det er jo fleet: Gud tilgive 
D ig , som vi gjsre det. —  Een B o n  har jeg til 
D ig  fra vores smme M od e r: bed om Tilladclse, at 
D u  maa flrive os til; fljoenk hende Trost, at D u  
vil aabne D it  Hjerte sor os, at hun maa höre 
Sandhed fra Dine Lader. O , min Broder, jeg vil 
ikke smerte D ig  med at udtolke vor grcendselose 
Sorg, som alene finder Trost ved tillidssuld B on  
til den naadige Gud. —  Lad endnu en kjcerlig H il-  
ken fra os alle finde P lad s i D it  Hjerte; vi kan end- 
mere lilfoie en Hilfen fra Broder Valdemar, der 
har besogt os i 4 Dage. —  Fra  os samtlige c>n- 
defales D u  Gud. den Eneste, der bestikker os en 
fand Trost.

D in  iorgende Soster

Marie Vom.

tzsntningen ns et Rren sra INorm tik Hans Defensor 

fBrevet er af 19 December >8L6; Talen er om Dodsstras.f

. . . . denne Stra f venter jeg med Lcrngsel; for har 
jeg ei Roe, ei Fred; naar Doden har ramt mig. 
lad den ogsaa komme i Lovens vanoerende Skikkelse. 
saa har mine arme Forcrldre og Sodskende Intet 
mere at haade og onske sor mig. Saa lsnge  jeg 
levede, vilde dog kuns grcrmmes over deres frugtes- 
lose Bestroebelfer for at stabe en lykkelig S o n  og 
og Broder af en ulykkelig —  nei! ulykkelig er jeg
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ikke; thi jeg er fuld af Haab for en bedre Verden, 
hvor man ei sorseiier sin Tilvcerelse, og hvor Kräften 
staaer i Forhold til Fristelsen.

Forhör i Lrimmelkammrrct
(den 3die M ai).

Arrestanten blev fremstillet. og efter at have 
voere foreholdt det Usandsynlige i, at Han, efter at 
Seilgarnet var var bundet om Tsnders Hals, saa- 
ledes som af Ham omforklaret, kan have villet prsve 
Paa at stikke nogen Knude paa det Sengetcrppe, Han 
derefter havde bundet om Tsnders Hoved og Hals, 
ind under Seilgarnet. da Seilgarnet so efter det 
forud Passerede maatte sidde altfor stramt, om 
Halsen til, at en Knude at et saa tykt Tcrvpe künde 
komme ind imellem. forklarer Han paa Anledning, 
at Hans Mening Heller ikke har vceret, at ville presse 
selve Knuden ind under Seilgarnet, men derimod 
at presse en af de fra Knuden fremgaaende Ender 
ind under Seilgarnet. hvilket imidlertid ikke lode 
fig gjore, da Seilgarnet sid altfor stramt dertil. — 
Han forklarer derncest paa Anledning, at Han, i det 
Öieblik Tsnder, som tidligere sorklaret, siddende paa 
Stolen dreiede sit Hoved og Overkrop til venstre 
Eide for at spytte, reifte sig op fra sin Stol, og 
traadte, idet Han kastede Seilgarnet om Tsnders 
Hals, et halvt Skridt tilvenstre, hvoroed Han kom til 
at staae, ikke bag ved Ryggen af Tsnders Stol,
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men bag ved Tenders egen Rhg, der allerede paa 
flraa var vendt mod Arrestanten, idet Tender havde 
dreiet sig mod den anden Erde for at spytte. I  
det Samme, Arrestanten havde kästet det ulykkelige 
Seil,,arn om Tenders Hals, holdende det med begge 
Ender, trat Han med Seilgornet Tender til sig. saa 
at Tender saldt ned paa Gulvet i samme Stilling, 
som Han havde siddet; og uden at Tender gjorde 
nogen D odstand, stak nu Arrestanten ffyndsom Seil
garnets ene Ende under den anden, saaledes sein 
fornedent er, naar man ved at . jere endnu et Slag 
vil srembringe en Knude; og idet Arrestanten nu 
Irak begge Ender fast sawmen, flog een Lokke der- 
paa, eller, som Han ncrrmere forklarer det, en halv 
Sleiie eller en saadan Lokke, af hvilke der Hörer 2 
til en Steife. Arrestanten, som havde beiet sig 
efter Tender, ligesom Tenne saldt ned mod Gulvet, 
laa Paa det ene Kn«, medens Han bandt Knuden. 
— Forcl«st og rathihaberet.

10de Mai.

Arrestanten blev fremflillet og soreholdt at den 
af Ham sie st a lgivne Forklaring med Hensyn til den 
Maade, hvorpaa Han har bundet Seilgarnet om 
Tenders Hals, ikke alteles stemmer med den For
klaring, Han derom har asgivet i Poliiiretten. idet 
Han nemlig efter denne vil have bundet en Knude 
med to Lekker, og derpaa igjen have bundet begge 
Lekker sammen i en Knude, samt, da Han igjen loste 
Baandet, ferst vil have oplsst den Knude, hvori 
Lekkerne vare bundne, og derpaa, ved at tage fat i
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den ene af de enkelte End er, tmkket Baandet af 
Halsen paa Tonder. Han bemcrrker i den Anledning 
ai, saavidt Han nu kan erindre, bandt Han Seil
gamet, saaledes som Han sidst har forklaret her i 
Criminelkammeret, men at Han dog ikke bestemt tsr 
bencegte Noiagtigheden af Hans i Politirettcn afgivne 
Forklaring.

Ham foreholdtes derpaa Jndholdet afen Skrivelse 
sra R. af 8de Februar*), i hvilken Anledning

*) I  bette Brev heb bet:

„Her blev Han ikke behandlet saaledes at denne Tilstand 
künde vcere Folgen deraf; og jeg troede derfor at Aarsageu 
maatte soges i tidligere haard Behanling; men da Han igjen- 
nem flere Aar blev uforandret, nagtet en mild Behandling, 
faldt det mig ind, at Han mutigen ved Selvbesmittelse havde 
paafort sig Svcekkelse. At Han virkelig havde ndovet denne 
Last, ersarede jeg sorst, efter at Han forste Gang havde for- 
ladt mit Huus; jeg kom nemlig i Besiddelse as en Bog, hvori 
Han med egen Haand havde nedstrevet angerfulde Bekjendelser 
om, ar Han havde ovet bemeldte Last i flere Aar, og allerede 
fvrend Han, omtrent l i Aar gammel, kom til mig, —  og at 
Han manglede Kraft til at aflcegge den. Bogen, fortceller 
Rpgtet, var bestemt til at brcendes, men frelstes derfra ved 
en Pige; om bette Sidste skeete med eller mod Worms 
Villie, veed jeg ikke, da Bogen havde passeret flere Hcender, 
inden Tilsoeldet bragte mig Kundstab herom, og jeg tog den 
i Devaring. Forend Worm sidst forlod mig, for at reise til 
Seminariet, gav jeg Ham Bogen, med Formaning, at vogte 
fig for den deri bestrevne, og i sine Folger saa farlige Last. 
Destovcerre har Han vel glemt min Formaning, ovet Lasten 
öftere, og sveekket sine Sjceleevner saaledes, at Han behovede 
kengere Tid for at kunne reflectere over sine Handlinger.
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Han erklcerer, at det vel forholder sig rigtigt, at Han 
medens Han gik i Latinflolen var bleven forsalden 
til al degaa O nan i ellcr Selvbesmittelse, og at Han 
senere, da Han vilde vcrnne sig af dermed, flrev No- 
get derom i et S ta g s  Tagbog, som Han forte; men 
Han forsikrer derhos at Han ester at Han var bleven 
confirmeret, ingensinde har gjort sig flyldig deri. 
2 enne B o g  har Han senere erholdt tilbage af sin 
Onkel og opbrcrndt. A t Han. som Hans Onkel 
flriver, engang skal have kästet et P a r Buxer og en 

fiin Skjorte paa Jlden. kan Han ikke erindre; men 
Han siger, at hvis det har vccret Tilfceldet. maa det 
vcrre flect af Narrestreger, og Tötet vcrre af dev 
Befkaffenhed, at Han ikke lcrnger künde gaae med 
det, og ikke fandt det vcrrd at sende hjem til sine 
mindre Ssdstende, som ellers pleiede at faae Hans 
aflagte Klcrder. —  Han forklarer derncrst paa An - 
ledning, at Hans Moder, i det B rev, hvori hun 
sendte Ham de 5 Rbd. Han havde bedel hende, at 
laane sig, flrev, at Hans Fader i Tecemvertermin, 
flulde udbetale 200 Rbd., som stode i deres Huus, 
og hvis de ikke fik disse Penge, stode de i Fare for 

at blive huusvilde. L a  Han havde loest dette 
Brev, blev Han meget ulykkelig, iscer da Han nn 
saae, hvor flrcekkeligt det vilde vcrre for Hans For- 
crldre at blive fluffede i det Haab, Han havde givet 
dem med Hensyn til sin egen pekuniäre StiU ing, 
ja Brevet rhstede Ham i den Grad, at det sorlnede 
sor Hans D ine, og Han faldt devidstlos om paa 
G u lve t, hvor Han laa, indtü Hans Bcertinde Mb. 
C. kom ind og fik Ham bragt i Sengen, hvorpaa
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Han kom til sig selv igjen, men feite Smerter med 
Krampe i Brystet; men saasnart Han da kom til at 
grcrde, lettedes det Onde, Han feite. Dette var 
Iste G ang at bette Sygdomstilfoelde kom paa Ham; 
og Han havde det ikke öftere medens Han boede hos 
C.; men ester den Tid har Han flere Gange havt 
det i Politiarresten og i Hof- og Stads-Rettens 
Arrest. Ferend Han blev arresteret, havde Han kun 
havt det omforkiarede een Gang; men i det Oie- 
blik Han havde lagt Tender, og havde reist sig fra 
Liget, eiter at have bundet Seilgarnet i Knude, 
mcrrkede Han, at det samme Tilfcrlde begyndte at 
indfinde sig; og Han siyndie sig derfor hen til Ten
ders Dandtrukke, som stod paa Bordet, og temte 
den, hvorpaa Symptonerne af det begyndte Tilfcrlde 

igien gik dort. Det omforkiarede Sygdomstilfoelde 
beskriver Han noermere saaledes: at det begynder med 
en Sortnen sor Oinene, og at derpaa strax fslger 
en J isn in g  i Nakken, som udbrcder sig ncd over 
Ryggen, ligesom om noget kold J i s  leb Ham ned 
af Ryggraden. I  det Oieblik, Han kommer til 
Bevibstheden igien, klappre Toenderne af Kulde, og 
Han fsler Krampe i Brystet; men dcrpaa pleier 
Han at salbe i en kort S s v n ; og naar Han da 
atter vaagner, saa befinder Han sig som scrdvan- 
ligt, kun at Han, naar Tilfcrldet har vcrret vold- 
sommere, end scedvanligt, feler sig om i Lemmerne. 
—  Slutteligen beder Arrestanten bemerket, at Han, 
efter at Han sidste Gang var i Forher. har noie 
hos sig selv eftertoenkt, hvorlcdes Han bandt Knuden 
paa Seilgarnet om Tenders Hals, og at det bestemt
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forekom Ham, at del var saaledes, som Han i det 
Forhsr har forklaret, og at Han ikke kan toenke sig 
nogen Grund, hvorfor Han ftulde have bundet endnu 
«n Knude, ester at have bundet Seilgarnet i een 
med Lskker, da en saadan Knude holder ligesaa 
godt som to. Det Eneste skulde da vcere, at Han, 
i den urolige Stemning, hvori Han i det Dieblik 
befand^ sig, ikke har lagt M arke til, om Han sivg 
een Knude eller to, og at Han ferst, da Han vilde 
lose Knuden op igjen. har bemcrrket, at Han havde 
flaaet 2 Knuder. M uligen har Han erindret dette, 
dengang Han asgav sin Forklariug for Politiretten; 
men det er vgsaa muligt, at den der stete Protocol- 
lation kan indeholde en mindre rigtig Opfatning af 
Arrestantens da afgivne Forklaring. —

M eddelrlfe sra Vorm til Defensor.
Kjsbenhavn, den ^7de Ju n i i§37.

Ester D V .  Anmodning om: saa tro som det er 
mig muligt, at tilbagekalde i min Erindring enhvev 
Omstandighed ved Tenders Dod, og tilflrive Dem  

samme, er jeg saa fri. herved at lade denne min 

Beretning solgc.
D a  jeg havde sorsynet mig med 2de Butterdeigs- 

Kager, o G i  den ene blandet med Sylteieiet en saa
dan Portion Opium, som jeg. ansaae sor tilstrakke-- 
l ig  kuns til at bedove men ikke droebe et Menneste

Danste Fvrl'r^dere 2b
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gik jeg Onsdagen den lüde J u li* )  afvigte Aar, om 
Morgenen tidlig til Tenders Bopal. Saavid t jeg 
veed, modte jeg In ge n  paa Opgangen i Huset til 
Hans Bcerelse, hvor jeg da bankede paa Deren, som 
efterat den var blevet aabnet eg atter lukket af Ten
der. da jeg havde ncevnet Navnet. og Han havde 

seet, hvem det var, igjen blev lukket op for mig, 
hvor Han da, efter at jeg var indtraadt i Voerelset, 
nedte m ig ned Paa en S to l imellem Chatollet ved 
Deren og Bordet. Efter nogle Samtaler, om Hans 
tidligere Liv og Udgivelsen af Hans Blade, frem- 
tog jeg de i et Stykke Papir indviklede Kager, og 
medens jeg selv spiste den ene, bed jeg Ham dem 
med Opiumet i; men min fkjoelvende Stemme og 
maaflee det forstyrrede Udseende, jeg maa have havt 
den Dag, asskroekkede Ham derfra; det saldt mig ind 
at jeg selv fkulde spise Kagen med Opiumet, for at 
tilintetgjere Hans Frygt, at Han en anden G ang 
flulde lade sig bevoege til at nyde af Opiumet. og 
jeg derved künde naae min Hensigt; men den Kvalme, 
som overfalbt mig, da alle Vinduer i Dcerelset vare 
tillukkede, Dagens Hede, i Forbindelse med den i 
Stuen  herflende Stank, og Modbydeligheden for 

det, jeg spiste, gjorde, at jeg ikke fik det ganfle op- 
spiist, hvilket Tonder bemoerkede, og spurgte m ig: 
hvad der feilede m ig ? om jeg ikke hellere vilde 
gaae hjem, da jeg syntes at vcere syg? men 
ferst maatte Han anmode mig om at detale Ham 
for de forste Timers Underviisning, om Han stulde

*) At bette er en Feil, behever ikke at bermertes.
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troe, at det var mit Alvor. da Han var bleven be« 
draget af saa Mange, og jeg, uden det, ikke künde 
besage Ham igjen; hvorpaa jeg gav Ham de tot 
min Skjorte löste Penge.

So m  jeg da vilde til at reise mig op, for a t , 
gaae ned, faldt mig min Moders Brev ind, hvot- 
ledes de hver Postdag ventede Trost og Hjcelp af 
mig. hvortil mine falfle Esterrretninger om mine 
pikuniaire Omstcrndigheder maatte berettige dem; 
hvorledes den D a g  allerede var forloben, da jeg saa 
fikkert havde lovet min stakkels Moder Tilbagebeta- 
lingen af de 5 Rbd., som kuns den meest trcengettde 
N sd  havde tvunget mig til at laane, og hvorledes 
det bogstavelig som broendte mig paa Hjertet, at 
jeg ved dette Laan havde givet mine Foroeldre og 
Sodflende til P r i is  for Mangel paa det Nsdven- 
digste. Jeg gyste ved Tanken om, at jeg ikke künde 
tilveiebringe disse Penge paa nogen mutig lovlig 
Maade; og dog maatte og flulde jeg skaffe deM, 
sagde bundre Stemmer i mit Jndre, om jeg end 
flulde doe derfor. Hvad flal D u  leve af, indtil 
D u  atter kan komme her? hvad flal D u  kjsbe K a 
ger for? D u  er huusvild nu; Han spiser ikke mere 
Opiumet! D ine arme Forcrlbre venter den samme 
gyselige Armod, som nu dringer D ig  til Fortvivlelse. 
Denne Tanke gjorde mig noesten rasende; de ovrige" 
Tanker vare deelte imellem Beflutningen om et 
Selvmord, som nu syntes uunbgaaeligt. naar jeg 
gik uden Penge, eller ved at drcrbe Tonver, redde 
mit Liv, og rive mine Forceldre ud af Elendighed 
og bittre Savn. O !  havde den ulykkelige gamle
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M and  kunnet sige til m ig: berev mig ikke Livet! 

jeg havde aldrig kästet S n a re n  om Hans Hals, og
dermed trukket Ham af S t o le n ................

*
* *

Jeg enflede, med Tabet as Alt, at gjo-re det Skete 
ufleet; i samme Oieblik var Snoren om den Ulykke- 
liges H a ls  overklippet med Taxen, Toeppet aftagcd, 
og med alle Kroefter strcebte jeg at faae Ham lostet 
op i S to len  igjen, hvilket dog sormedelst Legemets 
Tyngbe ikke vilde lhkkes mig, og jdaj Han aldeles 
ingen Livstegn gav fra fig, lod jeg Ham sagte glide 
tilbage paa Gulvet, og udbredte Toeppet over Hans 
Ansigt igjen, da det var mig saa skroekkelizt at see 

Hans Troek.
-t

* *
D a  jeg forlod Verreiset, laa Tonders Legeme 

ganfle udstrakt paa Gnlvet, med Toeppet over An - 
sigtet, som ovenbeflrevet. Noglerne lagde jeg paa 
Kanten as Chotollet ved Deren.

Ved saaledes at overgive til D B .  denne min 
Beretning, har jeg maaske berigtiget enkelie Steder 
i mine Politiforhor, og sor Dem iremsat nogle 
Tanker under Handlingen, som jeg deels ikke er bleven 
spurgt om, og deels seist nu, da mit S in d  er kom
met i mere Rolighed, har erindret. >

Jeg maatte sortvivle, om jeg künde troe om 
mig selv, at jeg med suld Bevidsthed har kunnet 
begaae disje Handlinger. O g  ved den G ud, sor 
hvis Domstol jeg snart flal «flagge det tunge Regn
flab —  jeg gik ikke op til Tender i den Henfigt at 
myrde Ham.
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Hvad jeg her har flrevet. troster jeg mig til for 
Retten at vedstaae.

Lands-Vorr- samt Hof- og Ltids-Nettens Aom
af -Ode Januar.

Under ncervcrrende S a g  sigtes Arrestanten Petri 
Claudi Ferdinand Em il Worm for M o rd ,  Nsveri, 
Tyveri, Falfl og andet bedrageligt Forhold, og T i l -  
talte Eollecteur N 's .  Hustru for ulovlig Handel.

Forelobigen bemcrrkes, at Arrestantcns'Defensor 
vel i stt den 2den d. M . fremlagte Jndlcez ha 
yttret, at Han ikke snfkede at fremkomme med sine 
Betragtninger i Anledning af den as det kongelige 
Sundhedscollegium afgivne Betcenkning, sorinden 
Han havde faaet Kundflab om, hvorvidt en af Ham 
underhaanden sogt Oplysning künde erhverves, hvor- 
for Han har indladt Sagen  til Paakjendelse, under 
Forbeholdenhed af, at begjcere den reassumeret, naar 
det viser sig hvad Nesultatet vil blive af de af 
Ham i den ommeldte Henseende gjorde Skridt"»; 
men da ingen Begjcering om Sagens Reassumtion 
senere er indloben, og det end ikke er ovgivet, hvori 
den soranfsrte Oplysning fluide bestaae, li ,efom 
Retten og maa ansee Sagen fuldstcrndigen oplyst. *)

*)Resultatet ersaredes forsilde, formedelst Posternes Ude- 
dlivelse i en heel Uge.
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fljonnes det ikke, at der i den omhandlede Hen- 
seende vil kunne trcrffes nogen videre Foranstaltning 
fra Reitens Side.

s vad derncrst selve Sagen betrcrffer, da er den 
ifelge de afgivne Tilstaaelser og de iovrigt frem- 
komne Oplysninger i det Vcrsentlige af folgende 
Beflaffenhed.

Ester at Kandidat Jens Peder Tonder, der 
havde Logis i Huset Nr. 33 i Nyhavn, i nogie 
Dage havde vcrret savnet. og der i ten Anledning 
dar fleet Anmeldelse til Politiet, med den Bemcrrk- 
ning, at der udvendig for Jndgangen til.hans Ver
reise var anbragt cn ilukkei Hcrngelaas, og at det 
derfor var sandsynligt at Han var somlykket paa en 
af sine Vandringer, mcrrkedes om Sondagen den 
3lte J u l i  t836 en betydelig Stank i Huset. der 
syntes at komme sra Tenders Bcrrelse. og da denne 
Stank den folgende T a g  endnu tiltog. dlev und« 
Politiets Tilsyn ved Hjcrlp af en Smed den for 
Deren anbragte Hcrngelaas opdirket, og den egent- 
lige Dorlaas, der ligeledes sandtes lukket, aabnet 
med en Hovednogle.

M a n  sandt nu Tender liggende paa Gulvet, 
med Hovcdet mod et tcrt ved Deren staaende Cha
thol, og Venene ind ad Vcrrelset, samt tildcrkket 
med fit Sengetcrppe saaledes, at kun Hovedet og 
Benene vare blottede. For Enden af Fodderne 
stode den Afdedes Skoe, og Legcmet laae paa Ryg- 
gen, lige udstrakt, kun at Kncrerne vare noget op- 
trukne. Liget var i hoi Grad ophovnet, hvilket dog 

' i Scrrteleshed var Tilfcrldet med et Brok, den Af-
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dode havde; en stör Deel Blöd var udflydt, og 
Liget var i saa forraadnet Tilstand, at det ubredte 
en ncrsten utaalelig Stank.

Ved Politiets Foranstaltning blev det afsjcrlede 
Legeme endnu samme Asten udbragt paa Hospitalet, 
hvor den folgende Dag en Obducnonsforretning 
blev foretagen, der dog paa Grund af den hsie 
Grad, Forraadneljen alt havde naaet, ei har kunnet 
afgive noget aldeles paalideligt Resultat.

Obducenterne have saaledes yttret: at mulige 
Mcrrker paa Huden af Contusioner saavelsom Ai- 
flrabninger af Hudens Overflade, vare formedelst 
Forraaadnelsen blevne ukjendelige; at der, siden 
ingcn Fractivn eller Udtrcrdning af coaguleret Blöd 
i Huulhederne sandtes, ei Heller var Noget, som 
tydede hen paa nogen dodelig Bold ved Slag eller 
Stod, men at en saadan dog gjerne künde tcenkes 
at have fundet Sted, uden at efterlade sig flige 
Folger; al der ligesaalidt fandtes synlige Mcrrker 
paa Kvcrling, siden Tungen ikke var fremragende 
eller klemt ind imellem Tcrnderne. Mcrrker af Bold 
omkring Halsen, eller Mund og Ncrse, ei vare kjen- 
delige, og Luugeme desuden ingenlunde vare sulde 
af Blöd, men at bisse Data dog, efter Ligets for- 
raadnedc Tilstand, ikke indeholdt noget afgjorende 
Tegn paa. at Kvcrling ei var foregaaet; at der vel 
ikke fandtes Tegn paa Apoplexi, men at flige Tegn 
ei Heller künde vcrre fundne, om «nd Congestioner 
til Hovedet havde vcrret tilstede, siden sâ vel Blod- 
karrcne ved Exsudationen af det oplsste Blöd vare 
blevne tomme, som Hjernemassen ved Forraadnelsen
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var bleven flydende; endelig, at Forgiftning ikke künde 
antages at vcrre Dodens Aarsag, da Maven og Tar- 
mene ikke fandtes betcendte men at det derimod 
fiden Maven var ganfle tom, maatte antages, at 
Doden var indtruffen ester suldendt Fordoielse, 
altsaa i det Mindste 4 til 6 Timer efter Nydelsen 
af Spise. De  have dersor erklceret, at det er dem 
aldeles umuligt at have nogen Formening om, hvad 
der i det omhandlede Tilfcelde maatte have voeret 
Aarsagm  til Doden.

Under det anstillede Eftersyn af Tenders Vcr- 
relse og Hans Efterladenskaber, bemcrrkedes det, at 
der for det ene Fag Vindue ncermest Deren, fra 
hvilkel man fra Kjekkenet i Baghuset künde see ind 
i Voerelset, var mod Soedvane sat et Stolescede og 
noget Papir, at endeel Ruller Kobbermarker ialt til 
Beleb 30 Rbd., vare henliggende paa et as V o r
dem, samt paa Kakkelovnen, og at Neglen sad i 
en Kiste, der vel tillige var forsynet med en Hcrnge- 
laas. men hvilken Laas var aftagen og henlagt oven 
paa Aisten.

Ved neiere at undersege denne Kiste, fandtes 
S p o r  til, at der i iorskjellige Gjemmer havde 
vcrret opbevaret endeel Guld og Sslvpenge, hvilke 
imidlerlid savnedes; og i et Chatol fandtes vel 2de 
paa Jhoendehaveren lydende kongelige Obligationer 
henlagte blandt noget Papir, jaavelsom ogsaa i en 
Bordfluffe en Depositokasseobligation stör 400 Rbd. 
indlagk i en Bog, forfljestige Optegnelser, der viste, 
at den Afdede havde eiet flere andre Obligationer. 
jom ikke künde findes i Hans Gjemmer.
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Derimod sandtes endeel 3 ucater, nogletusinde R ig s -  
bankdalerredeSolv.samtflere hundrede Rigsbankdaler- 
sedler.hvilkesidste vare gjemte inogle 'i enReolhensatte 
Bsger.

Forsvrigt blev der i Kisten foresundet et staerkt 
sammensnoet og sammenknyttet Seilgarnsbaand, hvori 
den Aldsde efter flere Personers Udsigenbe stulde 
have daaret sine Nogler, sg som i den ene Ende, 
hvori Nsglerne havde hcrngt, var overflaaret; men 
as disse Nogler künde, uagtet al steet Eslersorstning. 
den Afdodes Cbatolnogler ikke findes.

Endnu fvrend Tonders Liig blev q-daget, havde 
Poliliet erholdt Kundstab om, at en Person paa en 
hoist mistcenkelig Maade havde Fredagen den 29de 
J u li noestsorhen forladt Staden med del til Kiel be
sternte Dampflib.

E n  reisende Handelsdetjent fra vübek, W ilhelm  
Stolle, havde nemlig om Ssndagen den 3Ite J u li  
for Politiet anmeldt, at Han under fit Ophold i de 
sidstforlvbne Uger i Gjcrstgiverstedet Stad t Lauen
borg havde gjvrt Bekjendtflab med en Person, der 
navngav sig P . Petersen, og som efter sin Älcede- 
dragt at dvmme kun syntes at v«re i maadelige 
Omstcendigheder. Tenne Person udeblev om M a n -  
dagasten den 25de J u l i  ar sit Log>s r det ncrvme 
Gjcrsigiversted, hvor Han sorsl atNr indsandt sig den paa- 
folgende Onsdag eller Torsdag. Den  sidstnoevnte 
S  ag om Estermiddagen bessgte Han Stolle, og for
talte Tenne, at Han agtede at reise til Paris, hvor- 
hen Han vidste, at Stolle ogjaa stulde begive sig, 
samt soreflog Ham. at de stulde gjore Reisen i Fcrlles-
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flab, hvorved Han dog bemcrrkede, at Han alt noeste 
D a g  maatte reise fra Staden med Dampflibet, men 
at de atter kund, trcrffe sammen i Lübeck, samt der- 
hos anmodede Stolle om at medtage endeel Gulb- 
og Solvpenge, som Han selv ei bekvemt künde fore 
med sig, saavelsom om at assende et forseglet Brev, 
der var adresseret til Kjobmand Worm i Nyborg, 
og haori efter Udskriften var indlagt 240 Rbd. Sedler.

Dette Brev. saavelsom de ncrvnte Guld- og 
Solvpenge modtog Stolle ogiaa; men da der, ved 
Brevets Aflevering paa Postcomptoiret opstod Sp srg s -  
maal, om det angivne Pengebelob virkelig var i 
Brevet, foranledigede dette, at Brevet blev aabnet; 
og da Stolle ved denne Leilighed bem«rkede, at 
Brevet var underskrevet .W orm ", og stilet til Brev- 
skriverens Forcrldre, medens derimod den Person, 
der havde leveret Ham Brevet, havde givet sig et 
aldeles sorflselligt Navn, og sortalt, at Hans Fader 
havde vcrret Proest og ved Doden var asgaact, sandt 
Han sig paa Grund heras og da desuden flere andre 
Data  havde bragt Ham paa den Formodning, at den 
bortreiste Person paa en ulovlig Maade maatte vcere 
kommen i Besiddelse as de omhandlede Penge, sor- 
anlediget til at aflevere disse til Politiet.

S o m  Folge af denne Anmeldelse blev Politiet 
i Lübek herfra tilstrevet om at foranstalte den om
handlede Person anholdt. Denne Anholdelje ivcrrk- 
sattes allerede den paafolgende 2den August, ved 
hvilken Leilighed den Anholdte, der blev junden i 
Besiddelse as 14 Stykker paa Jhcrndehaveren lydende 
kongelige Obligationer, de 10 hver paa 100 Rbd.,
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de 4 hver p aa 200 Rbd., 4 Stykker consignable 
Panksondsbeviser til Beleb af 1200 Specier, 2041 
Rbd. Sedler, forfljelligc Gu ld- og Selvmenter. nogle 
Prcrtiosa eg adskillige Kl«dningssiykker, erkl«rede. 
at Han rar en S e n  afKjebmand W enn i Nybvrg, 
og opgav derhos svm Adkomst til de hos Ham fore- 
sundne Gsenstande, at Han i 1834 havde af fin 
Fader, da Lenne var i Begreb med at fallere, mod- 
taget en Pakte med omtrent 1000 Rbd. i S s lv ,  
G u ld  og Scdler, hvormed Han reiste til Kjebenhavn 
og som Han havde nedgravet under et T r«  paa 
Amagcr; denne Pakte bavde Han atter opgravet den 
26de Ju li 1836, og samme D a g  ved Christians- 
havns Bold sundrt et Tvrkloede, hvori var endeel 
M edailkr og en R angde  Obligationer, af flere tu- 
sinde Rigsbankdalers V«rdi.

Efter at derpaa den Anholdte var bleven bragt 
her til Staden, vedblev Han ferst under Politi- 
forheret den lOde August fin tidligere Forklaring, 
dog med den Bemarkning, at Han ikke af sin Fader 
havde modtaget den omforklarede Pengepakke, men 
at Han derimod havde fra sin Fader boriftjaalet en 
af Bambusror forarbcidet Kasse, hvori var >8,,0 
Rbd. i Guld- og Selvpenge; men längere hen ved- 
gik Han dog under det samme Forher, at de hos 
Ham forefundne Obligationer og Penge vare fra- 
vendte Tender, i hvilken Henseende Han asgav fel
gende ydcrligere Forklaring:

S iden  Begyndelsen af September Maaned 183S 
vpholdr Han sig her i Staden, uden at det, uagtet 
al anvendt Umag, var Ham muligt at erholde nvgen
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Auscettelse eller Kaffe sig nogen Fortjeneste; og da 
de enkelte Rigsbankdalere, Han erholdt tilsendte af 
sine Forcrldre, der selv besandt dem i hoist trcrngende 
Omstcrndigheder, langtfra ikke vare tilstrcekkelige til 
Hans nodtsrftige Underholdnig, kom Han efterhaanden 
i den st erste Fvrlegenhed, saa at den Beflutning 
vaagnede hos Ham, at bringe sig selv af Tage. For 
at forsyne sig med M idler hertil, henvendte Han sig 
til en Materialist heri Staden, og begjcerede, under 
det Paaflud, at Han Var sendt fra en Apotheker, at 
fee noget Opium. Ester at dette var blevet Ham leveret 
og medens Udscelgeren var befljcestiget med en anden 
lieber, fandt Arrestanten Leilighed til, ubemcerket at 
afbryde et Stykke, saa stört som Enden af en 
Tommelfinger. hvilket Han medtog. M en  skjondt 
Han öftere var i Begreb med at indtage saameget heras, 
som künde vcrre tilstrcrkkeligt til at berove Ham Li- 
vet, manglede Han dog stedse M od  hertil, og haa- 
bede derhos, at Hans S tillin g  ved Tid og leilighed 
nok knnde blive bedre. D a  enhver anden Udvei flog 
Ham seil, befluttede Han i April 1836 at ssge An- 
scrttelse som Underofficeer ved et af de hcrrvoeiendr 
Regimenter; men ester omtrent en Maaneds T id  at 
have desundet sig i denne Stilling, opgav Han den 
stier, fordi Han. ester hvad har ytret, befrygtede, at 
Hans Familie, naar den kom til Kundskab om be- 
meldte Hans Auscettelse, hermed vilde vcere utilfreds. 
Senere opholdt Han sig paa forskjellige Steder, uden 
at have nogen bestemt Forretning eller Echvervs- 
kilde, og tog endelig den 16de Ju li Logis i Stadt 
Lanenburg. Medens Han her en Eftermiddag den
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18de s. M .  sad paa sit Vcerelse vg overveiede sin 
uheldige Fvrsatning, faldt det Ham ind, at Han havde 
Hort, at en Person ved Navn Tender, som gik om- 
kring og folgte Blade, fluide eie endeel Penge, og 
at Han künde blive hjulpen af sin Nod, saafremt 
Han künde komme i Besiddelse af bisse Penge. D a  
Han nu tiüige havde dort, at Tonder besattede sig 
med at insormere i Franff, fattede Han den Idee, 
at melde sig hos Ham som En. der segle Under-- 
viisning i bette Sprog, og efter paa denne Maade 
at have flaffet sig Abgang til Hans Person, indgive 
Ham sa ameget af Let Opium, hvoraf Han som meldt 
var kommen i Besiddelse, som künde vcrre tilstrcekke- 
ligt til at bedsve Ham. Tender erklcerede sig ogsaa, 
da Arrestanten, ester at have erholdt Kundflab om 
Hans Bopoel af Veiviseren, den folgende Morgen 
in dlandi sig hos Ham, ved hvilken Leilighed Arre
stanten tillige gjorde sig bekjendt med Lokalets Be- 
flaffcnhed, villig til at meddele den begjcrrte Under- 

viisning, imod Betaling as I  Mk. sor Timen, og 
Forubbetaling for 6, eller som det siden ncrrmere 
blev aftalt, for 3 Timer. —  Jmidlertid udfatte 
Arrestanten dog endnu Udferelsen af sin P lan  sra 

den ene D a g  til den anden, indtil Han omsider 
Torsdagen den 2 8 de J u li  om Morgenen fattede den 
bestemte Befluming, nu at ivcrrkscrtte sit Forehavende. 
Aüerede tidligere var Han, ved at scrlge sin ncrlt- 
sidste Skjorte. kommen i Besiddelse af de 3 Mark, 
som Han forud flulde betale Tender; og Han ind- 
kjobte nu 2de Butterdeigskager med Syltetei i; 
ovenpaa den ene af bisse i Sylteteiet streede Han
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saameget fiintflaarent Opium, at det tilsammen om- 
trent kund« udgjere en W rts  Sterrelse, hvilket Han 
antog maatte vcrre Nok til at bedeve Tender, uden 
dog at kunne vcrre farligt for Hans Liv. Med 
bisse Kager forfsiede Han fig hen til Tenders B o - 
pcrl. betalte Ham de accorderede 3 Mark, oz bod 
Ham under Sam talens Leb Kagerne. som Tender 
modtog og spiste med Begjcrrlighed. Jmidlertid 
sporede Arrestanten lcenge ingen Virkning heraf; og 
ferst ester Times Tid, da Han var i Begreb med 
at gaae bert. mcrrkede Han pludselig, at Oinene be- 

gyndte at rulle i Hovedet paa Tender, og a tH ovc - 
det sank ned paa Brystet. ligesom Denne ogsaa reiste 
sig af sin S to l og satte sig hen paa Kanten af sin 
Seng, samt derhos flere Gange tilraabte Arrestanten, 
der var ifcrrd med at gaae: „blio! dliv I" Ncr sten i 
samme Oieblik kastede Tender sig ned i Sengen, sie ttende 
Hovedet paa den ene Arm. og gribende med den 
anden ind paa Brystet under Frakken. Arrestanten 
ncrrmede sig Ham nu og overtydede sig om, at Han 
laae i en dyb Sevn , samt greb fat paa Hans Haand 
for at fele Pulsen, ved hvilken Leilighed Han mcer- 
kede, at Tender holdt Neglerne i sin Haand. Disse 
tog Arrestanten uden Vanskelighed fra Ham. over- 
klippede Seilgarnet, hvori de vare bun dne, for at 
de ei skulde rasle, og aabnede derefter en i Vcerel- 
sel staaende Kiste, hvoras Han udtog en Pakte O bli- 
gationer, en Mcrngde Ducater og Mebenster af 
Guld og Se lv , og en stör Pose med Specier; 
hvorimod Han, da Han var tilfreds med hvad Han 
havde erholdt, ei anstillede nogen videre Eftersegning
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i Tenders Vrrrelse og ovrige Gjemmer. —  Ester at 
at have forvisset sig om, at Tender endnu sov, be- 
gav Han sig dort, idet Han trak Deren sagte til, og 
sorsynede den, for at ingen Anden flulde komme 
ind til den Sovende, med en Hoengelaas, som Han 
aflukkede og hvortil Han medtog Nsglen, som Han 
senere har dortkastet.

Denne Forklaring vedblev Arrestanten i det 
Voesentlige under det den selgende Dag optagne 
Forhor; men efter at dette var fluttet om Natten 
Kl. 12Vs, vedgik Han, noget derester, udensor Pro
tokollen, at Han havde ombragt Tender; og efter 
at Forheret paa Grnnd heraf cn Times Tid senere 
atter var paabegyndt, forklarede Han yderligere: at 
Han, da Han var i Begreb med at tage den til Ud- 
gangsderen henherend- Hoengelaas fra det Bord, 
hvorpaa den var henlagt, pludselig mcrrkede, at 
Tender var vaagnet af sin Dvale, staaet op af 
Sengen og stod rystende og boevende soran Ham, 
idet Han tillige raadte: „Tpve!" I  sin Angst Her
over stedte Arrestanten med sin stade Haand til 
Ham, saa at Han tumlede tilbage mod det noermest 
Deren staaende Chatol; og da Benene tillige glede 
fra Ham. segnede Han, under Raabet: Tyve ! Tyoe!" 
längs med Chatollet ncd mod Gulvet, hvor Han 
blev liggende paa Ryggen. Arrestanten sprang der- 
paa i storste Hast hen til Sengen, tog et grovt 
uldent Sengetappe, der var soldet sammen i en Tre- 
kant, smede den brede Eide deraf ind under 
Hovedet, saaledes, at den spidse Ende kom til at 
salde ud ovrr Ansigtet ned paa Brystet, og bandt
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de 2de andre Ender sammen oder den spidse Ende, 
der saaledes tildcrkkede Mund og Ncrse, i en enkelt 
Knude, idet Han af al Magt Irak Enderne sammen 
under Hagen. Efterat Han derpaa i nogle Minuter 
havde betraatet Tsnder. der blev liggende stille og 
ubevcegelig, teste Han Knuden ; og da Han mcerkede. 
at Tender var fuldkommen livlss, bredte Han Toep- 
pet ud over Ham, og sorfeiede sig dort paa den alt 
ovenfor omsorklarede Maade med de af Ham bort- 
tagne Penge og Obligationen

Men under et Forhsr, som efter Hans egen Be- 
gjaering blev afholdt den I 8de August, seent ud vaa 
Astenen, erklcrrede Han, at Hans tidligere Forklaringr 
ei havde vceret saa fuldkommen rigtige. Han havde 
vel indfundet sig hos Tender, i den Hensigt, at be- 
dsve Ham med Opium, og i dette Oiemed frem- 
taget de jorommcldte Kager, hvoraf Han selv ned 
den ene ög gav den anden, der var bestreet med 
Opium, til Tsnder, som ogsaa modtog og fortoerede 
den; men da Opiumet efter en */r Times Forleb 
ei havde virket, og Tender var staaet op fra sin 
Stol ved Bordet lhvor Han tilligemed Arrestanten 
sad, omtrent en Alen fra denne Sidste, med sit 
Ansigt vendt imod Ham), for at hente nogle Älte
ster, defluttede Arrestanten at droede Ham; og da 
Han bemoerkede, at der raa Bordet laa et Stykke 
grovt Leilgarn af omtrent 2 Alens Lcrngde, tog 
Han dette mellem begge sine Hcrnder; og, da Ten
der, der havde opgivet sit Forscrt, at opsege Atte- 
sterne, alter havde sat sig paa Stolen, og under 
Samtalens Leb havde dreier sig om for at spytte.
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reiste Arrestanten sig, hvorved Han kom til at staae 
bag ved Tender, kastede Seilgarnet om dennes 
Hals, og, fljondt Tender stog for sig med Handeme 
eg greb efter Bordet, samt raabte med hei gjen- 
nemtrangende Rest: „Tpve!" trat Han Ham dog ned 
paa Gulvet, sieg en Knude paa Seilgarnet, trak 
denn« as al M agt sammen om Tenders Hals, stog 
af enhver Ende en Steife eller Lekke, og dandt der- 
paa atter begge Lekkerne sammen i en Knude. 
Efterat dette var flcet, sprang Han hen til Sengen, 
tog det af Ham omforklarede uldne Tappe, sein Han 
paa den af Ham tidligere anforte Maade bandt 
sammen i en Knude under Tenders Hage, og fegte 
at bringe d<nne Knude ind under Seilgarnet paa 
Halsen, for at stramme dette endnu mere; men dette 
lod sig dog ikke ivarksatte, da Seilgarnet allerede 
var saa tat tilsnoret, at Knuden ei künde bringes 
ind under det. Han udtog derpaa af Tenders 
Brystlomme Noglerne til Hans Gjemmer; men fsrend 
Han afbenpttede dem, saaledes som af Ham tid- 
ligere er omsorklaret, teste Han Tappet og S e i l 
garnet, hvilket sidfte Han medtog og bortkastede, samt 
forvissede sig derhos om, at Tender virkelig var ded.

Denne Forklaring vedblev Han under de folgende 
Forhorer, dog med den Forandring, at Han i For- 
horet den 3lte August vedgik, hvad Han tidligere 
gjentagne Gange havde nagtet, at der blandt de 
af Ham borttagne Obligationer fandtes endeel, som 
lode paa Tenders Navn, hvilke Han af Frygt for 
Opdagelse sonderrev og opbrandte paa Kjskken- 
skorstenen i Gjastgiverstedet, samt endvidere erklarede
_̂_Dauske Korbrydere 24



370

at Drabet er vor fleet den 28de Ju li, men dm 
foregaaende D a g s  Morgen; i hvilken fidste Henseende 
det maa bemcerkes, at flere Pcrsoner vel under Be- 
gyndelsen af Forhorerne have udsagt, at de sidst 
havde seet Tender om Torsdag Morgen den 28de 
Ju li,  men at disse Personer. senere have erklirret, 
at de ikke bestemt künde mindes, om det var O n s -  
dag eller Torsdag, Han sidst var kommen dem sor Oie.

Ester at Arrestanten dernoest under Sagens G an z  
havde i nogen Tid gjort Forsog paa at afvcrlte deu 
storste Deel af den begaaede Forbrydelse fra sig, 
idet Han paaberaabte sig, at Han ikke havde voeret 
den egentlige Drabsmand, men at Gjerningen var 
udfort af en Anden, og omsider opgav sin Fader 
som den egentlige Gjerningsmand, men Han dog 
selv under den anstillede Confrontation maatte ind - 
romme, at denne Hans Sigtelse var. hvilket ogsaa 
de iovrigt tilveicbragte Oplysninger udviste. fuld- 
kommen »gründet, og Han derefter havde sigtet sig. 
selv sor at have flere Gange gjort sig flyldig i M o rd 
attentat paa forfljellige Personer, »den at de i denne 
Anledning anstillede Underssgelse ledede til noget 
andet Resultat, end at godtgjsre Urigtigheden af 
denne Selvbeflhldning, til hvilken, saavelsom til> 
Hans mod Faderen fremforte Sigtelse Han senere 
har angivet som Grund, at Han onflede at gjore 
sig saa asflyet af sin Familie som muligi, sor at 
denne flulde fole mindre Kummer over Hans SkjcrbNe,. 
har Han endelig under Forhoret den 15de Septem
ber 1836 vedgaaet, at Han strax, forste Gang harr 
besogte Tender, havde til Hensigt. at bedove Ham.



S71

med Opium, og derfor havde medbragt en hermed 
destroet Kage, som Tonder ogsaa fortoerede, men 
uden at Arrestanten deraf sporede nogen Virkning, 
og at Han derfor forend Han noeste Gang forfoiede 
stg til Tonder, havde bestuttet at ville kvcrle Ham 
med sine Hcender, dersom Han ikke med Opium künde 
bedove Ham; og da nu Tonder undflog sig for at 
modtage en hermed bestroet Kage, som Arrestanten 
ogsaa denne Gang medbragte. og Arrestanten paa 
samme Tid saae det forhen ommeldte Sthkke Seil
garn ligge paa Bordet, bestemte Han sig til, hermed 
at udfore Gjerningcn, som Han derncest ivcerksatte 
paa den allerede ovenfor omforklarede MaaLe.

Denne Forklaring er Han senere uforandret ved- 
bleven; og ln speci« har Han undcr samtlige i 
Criminelkamret optagne Forhorer.stadigen hcnholdt 
sig til samme, dog at Han under et optaget Reas- 
sumtionsforhsr paa noermere Tilsporgsel har tilfoiet, 
at Han. efter at have bundet Seilgamet om Ten
ders Hals, og knyttet Sengetoeppet sammen under 
Hans Hage i en Knude, ikke, som i de tidligere For
horer er anfort. ssgte at tvinge denne Knude, men 
ikkun en of de sra denne udgaaende Ender, ind under 
Seilgarnet; ligesom Han o.Faa meddcelte en sra sin 
tidligere Forklaring noget afvigende Beikrivelse af 
den Volke, Han flog paa Scilgarnet, men med det 
Tillceg, at Han ei bestemt tor noegte, at den for Po- 
litiretten meddeelte Bestrivelse kan vcere den rigtige.

Foruden den soranfsrte Forbrydelse har Arre
stanten endvidere vedgaaet, at Han nogle Dage, 
forend Han indlogerede sig i Stadt Lauenburg, havde

24*
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leiet et Vcrrelse af Portraitmaler Ls. Enke, hvilket 
Han dog kun til enkelte Tider afbenyttede, og hvor- 
fra Han borttog et P a r Lagen, som Han pantsatte 
paa Assistentshuset for 4 Mk.. hvorester Han igjen 
pantsatte Assistentshuussedlen hos N s. Hustru for 
12 Sk.

Han har fremdeles tilstaaet, at Han, for lettere 
at kunne faae sin Assked sein Underofficeer, har for- 
andret Datoen paa et sra Hans Fader modtaget 
Brev, angaaende, at Han mutigen künde erholde en 
fordeelagtig Ansoettelse i sin Fodeby, vg derefter 
forevüst dette Brev, som om Han nylig havde mod
taget det; samt at Han, for dedre at kunne flaffe sig 
P a s  her fra Staden, esterat Drabet paa Tender 
dar begaaet, har fkrevet en Attest i en af sine for- 
rige Vcertindes Navn, om. at Han Intet var flyldig, 
uden hertil at have erhvervet sig hendes Samtykke, 
hvorved det dog maa bemcrrkes, at Han alt tidligere 
havde sra hende erholdt lignende Attester.

Vcl har nu Arrestantens beflikkede D>fensordeels 
yttret den Formening, at det ikke flulde kunne ansees 
tilstroekkclig godtgjort, at Arrestanten har gjort sig 
flyldig i den Ham imputerede Drabsforbrydelse. og 
deels anfort, at Han i alt Fald har vcerct i en saa- 
dan SindStilstand, at Gjerningen ikke kan tilregnes 
Ham.

I  ferstncevnte Henseende maa det imidlertid be
maltes, at fljondt det ikke af den flete Obductions- 
forretning er klart, hvad der har vcrret Aarsag til 
Tenders Tod, har dog Stadsphysikus, der i Fore- 
ning med Amtschirurg Martens har asholdt denne
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Forretning efter at vcere gjort bekjendt med Arre
stantens Forklaring om, at have ved Kvcelning -ragt 
Tonder af Dage, erkläret, at det, efter den Tilstand, 
hvori Liget fandtes, er aldeles antageligt. at Doden 
er -evirket paa den af Arrestanten omforklarede 
Maade, ligesom ogsaa det kongelige Sundhedscolle
gium i dets afgivne Betoenkning har antaget, at 
Kvcrling ved Strikte gjeme kan have fundet Sted, 
nagtet der ikke paa Liget har viist sig noget Spor 
til Sugillation, eller under den efter en vidt frem- 
flreden Forraadnelse afholdte Syns- og Obductions- 
Forretning er opdaget noget Jndtryk af den anvendte 
Strikte.

Naar derncest hensees til, at Arrestanten paa den 
Tid, Gjerningen blev udovet, befandt sig i en saa 
fortvivlet Forfatning, at Han efter sit Udsigcnde 
endog havde t«nkt paa at stille sig selv ved Livet, 
kan der eiheller elter Arrestantens egen Personlighed 
vcrre Grund til at betvivle Rigtigheden af Hans 
afgivne Tilstaaelse.

Ligesaalidtfljsnnesdet, atder afArrestantens Frem- 
stilling af hvad, der er passeret paa Tonders Bopcrl, 
navnlig under Drabets Udforelse, kan udledes noget 
Datum for, at Hans afgivne Tilstaaelse flulde vcere 
urigtig, og det saameget mindre, som Han, efter sit 
eget Udsigende, har, hvilket ogsaa i og for sig er 
Horst sandsynligt, under Gjerningens Udovelsc be- 
fundet sig i en scerdeles oprort Jindstilstand, hvoraf 
det da er en umiddelbar Folge, at det ei kan ven- 
tes, at Han nu er istand til at gjore noiagtiz 
Rede for enhver enkelt Biomstcendighed.
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Det staaer derfor kun tilbage at undersoge, om 
Han paa Grund af sin mentale Forsatning fkulde 
voe>e undtagen fra Straffelovenes Virkekreds.

Alt hvad der i denne henseende er oplyst, ind- 
flrcrnker sig imidlertid i det Vcrsentlige dertil, at 
Han har voeret tungsindig og indesiuttet i sig selv. 
samt hengiven til Onani. og at Han. i de Dage, 
Gjerningen blev forovet. har klaget over Hovedpine 
og viist Teun paa en scrrdcles oprort Sindsforfat- 
ning, ligesom ogsaa nogle af Hans Bekjendte have 
ansort, at Han ei altid forekom dem rigtig klog. 
Fremdeles er Han under Politiforhvremes Optagelse 
oste blevcn angreben as ztrampetilfcrlde. der isirr 
httrede sig voldsomt. da Han blev fort hen til Gjer- 
ningsstedet, hvorfor det ogsaa blev sundet nodven- 
digt, at bringe Ham tilbage til Anesten, uden ae 
lade Ham betrcrde Tenders Vcrrelse. —  Ligesaa har 
Han i flere Dage ester Hinanden i Politiarresten 
noesten ingen Sioeringsmidler taget til sig, under 
Foregivende. at Han igjen maatte käste dem op; og 
efter at Han var blcven consronteret med sin Fader 
paa Grund af Hans imod Denne fremfsrte Drabs- 
sigtelse, har Han pludsclig nedflugt,Noget, som Han 
havde indsvobt i et Stykke Papir, og som efter 
Han seneste Fvrklaring skulde indeholde stodt Sukker 
blandet med Glasstumper. sor ester sit Opgivende 
paa denne Maade at bringe sig af Dage.

Ä«<n ligesom ingen af de Loeger. der have under- 
svgt Hans Tilstand. have bemerket mindste Tegn til 
Sindsforvirring hos Ham, hvortil Han eiheller under 
Forhoreme har robet Spor, saaledes har ogsaa det
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kongelige SundhedscoÜigium, ester at have gjennem- 
gaaet Sagens Acter, antaget, at Arrestanten, paa 
den Tid, Han drcrbte Tonder, ei har befundet 
sig i en saadan Tilstand, som udelukker Tilregne- 
lighed.

So m  Folge heraf vil Arrestanten (der er 24 Aar 
gammel. og ikke befindcs forhen at vcere tiltalt eller 
straffet), da Han, i Overeensstemmelse med hvad, der 
ovenfor er ansort, lovligen er overbeviist at have, i 
det Oiemed at tilvende sig Tsnders Pengc, befluttet 
at bringe Denn« af Dage ved at kvcrle Ham, saa- 
fremt Han ikke med Opium  künde bedsve Ham, samt 
i den Hensigt at have inefundet sig paa Tsnders 
Bopcel og sammesteds udfort Drabet, ikke kunne 
undgaae, i Medfor af Fr. 4de October 1833 §  10 
at ansees med Straf ester Lovens 6— 9— 1 cfr. med 

Fr. 24de Sept. 1:24; thi om Anvendelse af Lovens 
6 - 9 — 12 vil der ikke kunne blive Spsrgsm aal, 
siden Han ikke kan siges at vcere brudt ind i den 
Drcebies Bopcrl.

Det vil dersor vcere ufornsdcnt at undersoge, 
hviiken Htraf Arrestanten for de ovrige Ham impu
terede Delicata maatte have sorflyldt.

Da Tsnders testamentariske Arving har renon- 
eeret paa Erstatning, vil Arrestanten ikkun̂ have at 
godtgjore Portraitmaler Ls. Enke Jndlosningssum- 
men af de paa Assistentshuset pantsatte Lagener med 
lovlige Asfistenthuusrenter.

Betrcrffende dernoest Tiltalte Collecteur Ns. 
Hustru o. s. v.
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Thi kjendes sor Ret: Arrestanten Petri Claudi 
Ferdinand Emil Worm bor miste sin Hals og Hans 
Hoved scrttes paa en Stage. Saa bor Han og nd- 
rede i Erstatning til Portraitmaler Ls. Enke Jnd- 
losningssnmmen for de under Sagen omhandlede 
paa Assistentshuset pantsatte Lagen med lovlige 
Asfistentshuusrenter. O. s. v.

Nye Forhör i Lciminelkammcrct.
Den Iste M a i  1838 blev Worm efter Forlan- 

gende fremstillet paany for Crimineldommeren, for 
hvem Han rilbagekaldte den af Ham tidligere aszivne 
Tilstaaelse, at have drcebt Tonder med en S n o r ,  
som usandfarbig. D a  Han ikke künde faae Tonder 
til at spise den medtagne Butterdeigskage, hvorpaa 
der var kommet Opium, sorlangte Han sine 3 -M k. 
tilbage, og da Penne vcrgrede sig derved, tog Han 
Seilgarnet, som laa paa Bordet, og raabte: „saa 
vil jeg hoenge m ig !" Tonder ilede nu henimod D sre n  
til Gangen, men Han foer ligeledes hen til Deren, 
der var tillukket med en S laae  indvendig sor, og 
stodte i sin Fart Tonder tilside henimod Chatollet, 
hvorpaa Tonder segnede ned paa Gulvet og var 
dod. Han tog nu Hans Regler fra Ham og bestjal 
Ham som ovenfor er fortalt.

I  flere paafolgende Forhorer paastod Worm  
det Samme. Den 25de August tililod Han endelig, 
at Hans Bencrgtelse as at have droebt Tonder alene
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var fleet for muligen at unddrage sig fra den Straf, 
Han maatte blive tilkjendt for bette D rab , og at 
Han var bleven soranlediget dertil ved at lcrse Hans 
Defensor, Prokurator Langes trvkte Defensionsskrift, 
hvoraf Han saae, at denne havde paastaaet Ham 
frisundet. M en efter at Han var vegen fra fin tid- 
ltgere Tilstaaelse, havde Han ingen R o  bavt, hvor- 
for Han nu erklcrrede, at have drcrbt Tender.

I  et paafvlgende Forher forklarede W orm  paa 
given Anledning yderligere, at der imellem det O ie- 
blik, da Tender ncrgtede at spise Opiumskagen, paa 
hvilken Tid den Tanke at ombringe Tender ferst 
opstod hos Arrrestanten, og det Oieblik, da Arre
stanten udserte Drabet, ncrppe forled mere end 3 
eller 4 Minutter. Det var nemlig i denne Mellem- 
tid, at Tender gik hen, for i sin Kiste at op- 
lede nogle Papirer, men betoenkie sig, og sagde, 
at de omtalte Attester künde Han oplede en anden 
Gang, og derpaa igjen satte sig paa Sto len; og 
ligesom Tonder igjen havde sat sig ned paa Stolen, 
var det, at -Arrestanten, der, umiddeltbart efter at 
Tender havde ncrgtet at spise Kagen, havde, i sin 
Forvirring over det feilflagne Haab og Tenders til- 
shneladende M istanke, uvilkaarligen, eller maafkee 
for at have Noget at sysle med, taget den paa B o r 
det liggende S n o r  i Haanden, udfsre Trabet paa 
den af Ham tidligere omforklarede Maade ved Hjcelp 
af Snoren. Skjendt Arrestanten vel erindrer, at 
Tanken om at drcebe Tender, ved nemlig at kvcele 
Ham med Snoren, opstod i det Dieblik Arrestanten 
havde faaet denne i Haanden, kan Arrestanten ingen
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lunde erindre, om Han, forinden Länder satte sig 
paa Stolen, og i det Samme dreiede Ovcrkroppen 
tilside, som for at spytt, var det, at Arrestanten, 
der troede Stillingen bekvem, reiste sig op, og sie- 
blikkcligen kastede Snoren om Hans Hals. Arre
stanten beder bemcrrket, at Han hvis Han virkeligen 
sorinden Han sidste Gang bessgte Tonder, havde 
besiuttet at drcrbe Ham, dersom Han ikke ved at 
spise Kagen satte Arrestanten istand til, ligefuldt at 
bemcrgtige sig Hans Penge, jo fornuftigviis maatte 
have sorsynet sig med Midler til, bckvemmest at ud- 
fore saadan Hensigt. da det jo vilde vcrre ncrsten 
utcrnkcligt, at kunne med de dlotte Hcrnder ombringe 
Tonder, uden at Denne ved Raab eller anden Lärm, 
om ikke ved sine Krcrstcr, flulde sorhindre det, og 
hidkalde Folk fra Huset til Arrestantens Paagribelse. 
Arrestanten sorsikkrede derfor gjentagende, at det er 
urigtigt, naar Han i Politiretten har forklaret, at 
have, forinden Han sidste Gang gik op til Tonder, 
tcenkt paa, evenmaliker at drcrbe Ham, og at denne 
migtige Forklaring kun er fremkaldt ved Arrestan
tens ommeldte fortvivlede Lindsstemning, efter den 
med Hans Fader joregaaede Confrontation. Paa 
Sporgsmaal: bvad Arrestanten havde tcenkt paa ai 
foretage sig sor det Tiljcrlde, at Tonder vcrgrede sig 
ved at spise Kagen? svarede Arrestanten, at Han 
aldeles ikke havde tcenkt sig, at Tonder flulde vcrgre 
sig ved at spise den.



Höiesterets Dom dt« 8dt September 18Z8.
Petri Claudi Ferdinand Em il W orm  bor miste 

fin Hals og Hans Hoved sattes paa en Stage. I  
Henseende til Erstatning og Actionens Omkostninger 
bor Lands-Over samt Hof- og Stads-Rettens Dom  
ved M agt at stände. T il Auditeur Liebenberg be- 
taler Tiltalte i So larium  for Hoiesteret 3V Rbdlr. 
S o ld  og for havte Udgister 3 Rbd. 2 Mk. So lv .
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^  Planen til bette Vcerk var bebudet, at Madam 
Krandsen, fiirdobbelt Morderske ,vjlde blive 
optaget heri. Under Udgivellen af Skriftê t er der 
imidlertid foeldet Dom i hendes Sag for Lands
Overretten, og hun i denne aldeles frikjendt for alle fire 
Mord og dsmt til 6 Aars Forbedringshuusstraf 
for Bedrageri.

Bladene have tidligere berettet hendes Tilstaaelse 
om at have kvalt sin Mand, fkaaret Halsen over 
paa en Kjcrreste; hun havde og sorgivet 2de Born.

En saadan Tilstaaelse har hun ogsaa gjort, for- 
ledet af en anden Fange i Foengflet, hvori hun fad. 
saavelsom af Livskede, men senere har Eriminal- 
retten fundet hendes Tilstaaelse aldeles usandsynlig, 
og efter de oplyste Omstoendigheder frikjendt hende 
for alle de af hende selv tilstaaede Mord.

De Bedragerier. hvorfor hun er bleven dsmt, 
fkal tildeels bestaae den, at hun har folgt en Deel 
af hende leiede Meubler og Säger.

Med den hende tilkjendte Dom er hun imidler
tid ikke tilfreds, og har appeleret til Hoiesteret.
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