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Mit Forhold

hos de syv Misdckdere,
som bleve henrettede

den 2gde Junii iS i?,

korteligen beskrevet

a f

R . F e n g  er ,

Prast ved Vor Frelsers Kirke paa ChristianShavn»

Kjobenhavn, 1 8 1 7 .

Trpkt hoS og forlagt af Directeur I .  § . Schultz, 
Kongelig og Universitekr - BogNykker»



F o r e r i n d r i n g .

jeg Dagen efter de syv M isdadereS Hen« 

rettelse havde a flagt m undtlig Beretning t i l  L . 1 .  

H e rr B if lo p  MÜNter om m it Forhold ved 

denne Leilighed, bad H an mig f lr if t l ig e n  a t op- 

tegne, hvad jeg nu havde sagt H a m , da H an  

snskede a t forvare det s ä  ^ o r s .  Dette gjorde 

jeg , men ventede ikke, a t det jkuldevcere blevet 

bekjendtgjort ved Trykken. N u  derimod- nsdeö 

jeg d e r t i l, da jeg Hörer, a t noget a f hvad jeg 

har ta lt ved denne Leilighed er med mange MiS« 

forstaaelser kommet ud blandt Publicum.

Jeg



Jeg v i l  im id le rtid  tanke, som der staaer 

i  Psalmen N o . Z o o  i  den evangelifle Psalme- 

B o g :

Om end min bedste Jdrert her 
Mi-kjende- tit af Mennester,
Jeg vil dog ei forsage.
Alvidende, Du seer min Daad; 
Du seer mit HjerteS stiulte Raad: 
Kan jeg kun Dig behage,
Hvi stulde jeg da klag«?



§rebagen den 27b- Junii 1817 Kl. 8t« om Aftenen 
kom Herr Agent eg Nidder weybel t i l  mig, og 
bad fra Politik-Ministeren, 8. "r. Herr Geheime- 
Conferentsraad v. La.rs, Präsident i det Konge- 
lige Danste Cancellic, at jeg i Overeensstemmelse 
med Hans Majestaet Köngens allernaadigste Befa« 
ling: "at cn Pr«st stuld« sendeS t i l  de syv M is- 
d«dcre, som Morgenen derefter flulde henrettes," 
ufortovet vilde msde hos Samme paa Qvoest.Hu- 
set, og, om nogen iblandt dem snstede det, da 
mcddele dem Altercns Sakramente.

Jeg svarede, at, i hvor tungt det end vilde 
veerc mig, da jeg aldrig tilforn havde seet nogen 
Hcnrettelse, mindre som Prcest vcrret tilstede ved 
samme, saa var det dog min P lig t at adlyde; jeg 
gik ind i mit Kammer, bad t i l  Gud, at Han vil« 
de stjcenke mig Wiisdom, Frimodighed og Styrke 
t i l  at udrctte den Gjerning, der nu var mig be,

troet,
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troet, og i T illid  t i l den Gud, der har hjulpet 
mig at overvinde mange Vanfkeligheder i Werden, 
gik jeg med Roelighed mit tunge men vigtigeKald 
imsde.

Herr Agent weybel havde da den Godhed 
strax at ledsage mig t il Qvcrst-Huset, og at hjcrl, 
pe mig ind igjennem Wagten.

Ester at jeg nu havde Haft den ZEre at Hilfe 
Hans Excellence Herr Geheimeraad v. Raas, der 
var forsamlet med adfkillige andre Herrer i Direc« 
tions-Stuen, kom jeg over t il de syv Misdoedere; 
ikke i et merkt Fcengsel, hvor Zern-Gitter ikkun 
tillader det halve af Dagens LyS at indtrocnge; 
men paa een af Qvaest-Hustts hoie, lyse og rum- 
melige Syge-Stuer, hvor de gik ubundne og uden 
Zern, men under stoerk Bevogtning af M ilitaire 
og Politik, baade inde i Stuen og uden for samme»

Jeg hilste dem nu og sagde, at det var efter 
Befaling, at jeg kom t il dem; kuns gjorde det mig 
vndt, at det var ved saa sorgelig en Lcilkghed; 
men at jeg intet enstede inderligere, end at jeg 
maatte voere saa lykkelig, at kunne gavne dem i 
dcres sidste Dieblikke, og at blive etMiddel i Guds 
Haand t i l deres Sj«les Bel og deres evige Freist!

Da jeg, efter at have ta lt bette og noget mere 
med dem i en kjerlig og medlidende Tone, synkes

ar
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i t  have vundet deres Velvillie , fagde jeg: Der 
er een Ting, paa hvilken jeg nu maa gjore Eder 
opmoerksomme. Der fkeer oste, at.den st-rste 
N^d og Gjenvordighed, de allertungeste <I)m- 
stLndigheder, som m-de ss i Verden, ja selv de 
groveste Forbrydelser vendes af Forsynet t i l  
Gavn for Menneiker.

Jeg ssgte at oplyse bette ved Josephs og 
Hans Brsdres Historie. Joseph blev solgt som 
Slave, Han fsrtes dort som Lrcel t i l  ZEgypten. 
Endmere Han blev siden af potiphar, som en grvv 
Forbryder, endfljsnt Han var ganflc uflyldig, kä
stet i Fcrngsel. Gnd tillod der, nagtet Zan ikke 
havde Behag deri; men vidste at vende det t i l  
Gavn for Joseph selv, der siden blev ophoiet t i l  
den storste Mand i Landet n«st Köngen; t i l  Gavn 
for det hele ZEgyptiske Folk, der ved Ham blev 
reddct fra en stroekkelig Hungers-Nod; t i l Gavn 
for Hans ugudclige Brodre, der havde solgt Ham 
til Slave, da bisse med deres hele Familie af Ham 
bleve forsorgede i den dyre Tid.

Nu gik jeg over t il at gjore bette frugtbart 
for Misderderne og fagde: Saaledes onfler For- 
synct cndnu at vende de grove Forbrydelser, I  
have begaact t i l  Gavn for Eder selv. I  vare til- 
forn faldne dybt; men Gud tillod, at J  faldt end-

nu
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nu dybere. Han vilde, at I  flulde blive opmorrk- 
somme paa Ebers grove Forbrydelser, ikke und- 
skylde Ebers Feil, eller tcrnke som pharisareren 
fordum, jeg takker Dig Gud at jeg ikke er som 
andre Mennesker; men ledes t i l  Forbedring, vg 
sige, m^d ydmyge og bsicde Hjerter som Tolde- 
ren: Gud vcer mig Spnder naadig! Nu kommer 
det an paa Eder selv, om I  ville söge Naade i 
den Orden, som Gud har foreskrevet, nemlig 
ved en fand Omvendelse og Troe paa Jesum; thi 
Han har befalet, at der skal proedikesiHansNavn 
Omvendelse og'SyndernesForladelse for alle Folk, 
vg om Ham vidne alle Prvpheter, at hver den, som 
troer paa Ham, skal bekomme Synderncs Forla- 
delse i Hans Navn. Det er da mueligr for Eder 
endnu at blive freiste. Endnu kunneJ faae Naa
de hos Gud og blive evig lykkelige. Guds Ord 
forvisser Eder derom. Paulus skriver i  Tim. 2, 
Gud v il, at alle Mennesker skulle blive salige og 
komme t i l Sandheds Erkjcndelse.

Jeg oplyste bette med Roverens Exempel, der 
var korsfoestct tilligemed Jesum; og nu saae jeg, 
t i l  min störe Forundring, et Par Taarer at liste 
sig ned ad den MisdoedcrS Kinder, som jeg fore- 
stilte mig at have vceret een af§ de verste, nem
lig Johannes Lagerl^w Trap. Dette vpmun-

trede
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trebe m ig til at blive ved at tale, med endnu storre 
Jver end tilfo rn , og jeg bemarkede snart, at Io -  
Han Ludvig Arentz var ovcrmaade vemodig, og 
at Iohan Petersen mcd Tilnavn Vovehals stsd 
i  Taarer.

Jeg gjorde nu en Don for dem t i l  Gud om 
deres Synders Forladclse, og afvexlede siden mcd 
at tale t il dem, og at give dem Leilighed tilS am - 
tale baade med mig og indbyrdes med hveran« 
dre. Saaledes sagde Een af dem: der er dog in
gen bleven indebrandt. Jeg svarede: det vced jeg 
ikke mcd Vished; men sclv saae jeg, at et ustyl- 
digt Menneste, en Brand-Karl, ved en Feiltagelse 
dlev studt, da Han tog nogle Tagsteen af og ncd- 
lod et Rceb for dermcd at optrakke en Sproite- 
Slange; Han havde Kone og Born. Vovehals 
gav nu et dybt Suk, og var meget vemodig. S i
den ester beklagede Han flere Gange hoit, saa Vag- 
len künde höre det, at det var Ham, der havde 
stukket Jld  og verret Formand for de andre; de 
flesie tilstode, at de havde fortjent den Dom, de 
havde faaet; men nogle bemarkede, at der vare 
Andre, som havde gjort det ligesaa grovt. Jeg 
svarede: Paulus striver Rom. 14, 12: Enhver 
af os stal gjore Gud Regnffab for sig selv. V i 
skulle altsaa ikke gjore Rcgnflab for Andre; saa-

lange



lange vi endnu ville undskylde vore Feil, ville 
sammenligne os med Andre, som vi troe at vare 
grovere Forbrydere, eller ansees for bedre end vi 
virkeligt ere, saalcrnge ere vi Heller ikke beqvemme 
t i l  at modtage Forsikkring om vore Synders For« 
ladelse. Salomon siger derfor (vrdspr. 28, iz. 
Den, som skjuler sineOvcrtradelser. skal ikke have 
Lykke; men den, som bckjender ogafstaaer fra dem, 
Han skal saae Barmhjertighed.

Men sagde een af Misdcederne: jeg var dog 
ikke kommen t il at dse, dersom ikke en Tugt-Huus, 
Fange havde vidnct falsk om mig. Jeg spurgte: 
hvorledes da? Jo, svarede han, thi Han vidnede, 
at jeg havde stukket J ld , og det har jeg ikke gjort. 
Nu vilde jeg nodig, at Han med et Nag i Hjertet 
t i l  denne Fange skulde gaae Doden imode; jeg 
sagde derfor: Det er mueligt, at Han har troet, 
at det var sandt, hvad Han vidnede. Du var dog 
formodentligt paa Bark-Lostet? — Ja. — Hvad 
skulde Du vel der? Han har troet, da Han saae Dkg 
gaae derop, kort for Jlden udbrod, at Du havde 
vcrrct med at antoende Samme; desuden har Du 
jo dog gjort Dig skyldig i Oproret, ligesaa vel 
som de andre. Dette tilstod Han og var, saavidt 
jeg künde marke, overbeviist om, at Han havde for- 
tjent den Dom, Han havde faaet.

L0
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Ester saaledeS at have talt med dem omtrent 
i et Par Timer, sagde jeg: Nu har jeg Ctt at 
sporgeEder om; men jegvilbcde, a tJv ille  svare 
mig ganske fr it ;  thi i denne Henseende skal ingen 
Tvang paa nogen Maade finde Sted; jeg overla
der ganske t i l Eder selv, hvad I  ville beflutte. 
Jeg spurgte da: Er der nogen iblandt Eder, som 
onsker at annamme Alterens Sakramente? Trap 
svarede strax: jeg onsker det inderligen, og sire af 
de Andre bade om det Samme; jeg optegnede da 
deres Navne, hvilke vare folgende:

1) Johannes Lagerlpw Trap.
2) Joh. petersen med LilnavnVovehals.
3) Johan Ludvig Arentz.
4) Jens Christen sen Mellerup.
5) Johan Carlsen.

Derimod sagde:
6) Hans Pedersen S laglille  strax: jeg sn- 

skcr det ikke, og ligelcdcs
7) Lars pedersen.

Jeg svarede: dctkommcr aldelcsan paa Eders 
egen frie Villie.

Nu advarede jeg mod Alterens Sakramentes 
Misbrug, og gav dem i Korthcd en Anviisning t i l  
at bruge det retteligen.

Der-
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Derpaa holdt jeg en Skriste-Tale t i l dem 
over i  Lorint. n ,  28. Hvert Menneske prove sig 
selv, og saaledes ade Han af Brodet og drikke af 
Kalken. Strax vcd min Ankomst havde jeg bedet 
Misdaderne at sidde paa ade Banke, hver paa sin 
Side af et langt Bord; bisse havde jeg for Skrif- 
lemaalet ladet flotte noget fra Bordet, saa at jeg 
künde gaae imcllem dem og dct, og ei skulde hin- 
dres cnten ved Absolutionen eller ved Sakramen- 
tets Uddeling; paa bisse Banke sadde Misdader
ne, og, cfter at jeg havde talt noget om, hvor vig- 
lig t det ogsaa nu maatte vare for dem paa en be- 
synderlig hoitidelig Maade at erindre sig Zesu Li- 
dclse og Dod, sang jeg Bersene for, og siden efter 
Communionen, og consacrerede Alterens Sakra
mente med al den Hsitidclighcd, der undcr bisse 
Omstandighcder var mig muelig. Ikke allene her- 
skede under dcnne Forretning, som hele Tiden, me- 
gen Noelighed og Orden, men ogsaa sporcde 'jeg 
hos de fleste af Misdaderne en dyb Folelse.

Da denne hsitidelige Handling ganske var t i l  
Ende, gav jeg mig paa nye i Samtale med dem, 
og spurgte, om de ei havde Lyst t il noget, hvor- 
med de künde vcderqvage sig. De svarede mig, 
at de onskede at faae nogcn Mad, da de ei havde 
spiist t i l  Asten; jeg bad Vedkommcnde at besorge

dette,
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dette, samt at enhver af Misdcrderne maatte faae 
et Glas V iin , hvilket det ifolge Kirke-Ritualen er 
Prcrstens P lig t at paasce; jeg havde desuden selv 
Hort, at Politie-Ministeren havde givet Ordre der- 
t i l.  Lvende af Misdcrderne bade rnig derpaa, 
at jeg vilde söge at udvirke for dem, at de maatte 
faae deres Kjerester i Tale, af hvilke den ene var 
i  Lugt-, og den ander, i Forbedrings-Huset. Jeg 
spurgte dem: hvortil nytter denne bedroveligeAs- 
Ikeed? Den vil gjore et meget ufordeelagtigt Jnd- 
tryk paa Eder selv, og den kan let flade disse 
Fruentimmer. En zdie af Misdcrderne bad mig 
at udvirke, at Han maatte faae ovenomtalte Tugt- 
huussange i Tale, som Han atter sagde at have 
vidnet falst om Ham; jeg sogte at overtale Ham t i l  
at afstaae fra fit Onfle; men Han blev ved at bede 
mig derom og svarede: jeg vilde dog raade Ham, 
at Han ei en anden Gang flulde gjore falst Eed. 
Nu gav jeg efter for Mrsdoederens Bonner, og gik 
strar hen t i l Directionen for Tugthuset, som jeg 
fandt i  det borgerlige Exerceerhuus, for der at 
indlcrgge Tugthuus» Fangerne om Natten. Jeg 
foredrog Sagen, efter Loste, for Directionens 
Medlemmer; men de vare af samme Tanker, som 
jeg tilforn, altsaa at det ikke var raadeligt, at det 
blev bevilget, saa meget mindre, som det ikke var

deres



deres agte Konrr, med hvilke de snflede at tale, 
men vel mueligt Fruentimmer, med hvilke de til- 
forn künde have staaet i en utilladelig Forbindelse. 
Ligesaa lidet fandt Directionen det raadeligt, at 
Misdcrderen sik den Tugthuus»Fange i Tale, som 
Han havde snflet, da det let künde giveAnledning 
t i l  Klammerte.; Man bad mig derfor at svare, 
at der var nsget, som Stand-Retten maatte have 
bevilget; nu künde det ikke lade sig gj§re.

Med Taalmodighed fandt de sig i bette As« 
slag; jeg talte nu noget mere med dem; men, da 
jeg mcrrkede, ät de vare endeel udmattede, spurgte 
jeg dem; om de ikke havde Lyst t i l  at sove noget i  
Nat. De svarede: Dertil troenge vi hsiligen; thi 
vi have ikke sovet i to Noetter; jeg anviiste dem 
da nogle Senge med Madratscr, som stode i  sam- 
me Boerelse, sagde dem god N at, snskede at de 
dog maatte faae nogen Ssvn, og lovede, at jeg 
skulde voere tid lig t hos dem Morgenen efter. Da 
jeg kom hjem, var Klokken n .  Nu eftersaae jeg 
de Anordninger, som handle om Prcestcns Tjene- 
ste hos Misdcedere, som jeg vel kjendte, men dog 
maaskee ikke havde seet paa i go Aar. Jeg gik t il 
SengS Kl. om Natten; men euhver, der fsler 
noget ved sine lidende Medmenneskers Nsd, v il 
lrtte ligt gjette, at jeg ikke künde sove. Den Lid,

jeg
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jeg saae vaagen, nyttede jeg t i l  at tanke paa de 
Taler, som  jeg skulde holde om Morgenen. og at 
overlagge, hvorledes jeg vilde forholde mig paa 
Retter-Pladsen.

Den 2!ide Junii K l. 5 om Morgenen kom jeg 
igjen paa Qvasthuset. Een af Misdaderne laae 
endnu i Sengen, men stod strax op, saasnart Han 
saae mig i Deren, og kom tilligcmed de andre ven- 
ligen hen imod mig. Jeg spurgte, om de havde 
sovet noget om Natten, hvortil de svarede ja. Na
turen, tankte jeg, har dog sit Krav, i hvilken 
S tilling  end Menneskcne komme, og sagde, at det 
gladede mig. om de vare vederqvagede ved denne 
Sovn. Ester nu at have Haft nogen Samtale med 
dem, bad jeg dem satte sig ned, og holdt en Tale 
t i l  dem, over 2 Coxinth. 5. 20. V i ere Sendebud 
i Christi Sted, Ugessm Gud selv formaner Eder 
formedelst os, v i bede i  Christi Sted, lader Eder 
forlige med Gud.

Wed denne Tale folte jeg selv meget, og 
markede snart, at den var ikke »den Dirkning hoS 
Misdaderne.

Da jeg igjen havde indladt mig i Samtale 
med dem, og havde Hort, at de snflede at saae 
Kaffe, bad jeg, at denne maatte gives dem, og 
sidrn eftrr et GlaS V iin  t i l  enhver af dem. Me

tzens



dens de node bette, gik jeg ud i Gaarden for at 
treekke srifl Luft, da jeg, uagtet et Par Vinducr 
lilsidst vare blevne oplukte, dog fandt det meget 
beklumrct i bette störe Barelse. Aldrig saasnart 
saae Jnspections-Offneren ved de militaire Sy- 
ge-Stuer paa Qvast-HusctHerr Capt. Vsigt mig 
i  Gaarden, for Han paa den venflabeligste Maa- 
de indbsd mig t i l sig. Da jeg havde varer noget 
hos Ham, kom der et Bud over t i l  mig, som sag, 
de, at Lars Pedersen, der om Aftenen tilforn 
ikke snskede at communicere, nu bad inderligen at 
jeg vilde meddele Ham Alterens Sakramente; jeg 
gik strax over t il Ham, og modte paa Beim Poli
tik - Directeuren Hr. Justitsraad Zvidberg, fo- 
restillede Ham Sagen, og bad, at Misdaderens 
sidste Onske maatte opfyldes. Han svarede mig: 
Det kan vel gaae an, fljont det er den yderste 
T id ; men for al Ting skynd Dem; thi Misda- 
drrne burde nu snart vare paa Retter-Pladsen. 
Da jeg kom ind t i l  Lars Pedersen, gjenrog Han 
selv meget alvorlig og indstandig sin Begjering 
om, at Han maatte npde Alterens Sakramente; 
jeg talte da noget mcd Ham, gjorde de nodvendige 
Forberedelser, holdt en kort Skrifte Tale t il Ham, 
og meddeelte Ham Sakramentet. Efterat denne 
Forretning var forbi, sagde jeg endnu et Par Ord

t i l
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f i l  Ham, men markede i det samme, at nogle af 
Soldaterne, der havde Bagt, begyndte at liste 
stg ud af Barelset, hvilket og Misdaheren saae 
med et angestfuldtBlik. Saasnart jeg havde flu t- 
tet, blev Wagten fas i behsrig Orden« for at escor« 
tere. Misdaderne, og Politik - Directruren sagde 
t i l  dem: Ja Born! nu maae I  gaae.

Da alting var ordnet, gik Han iforveien» 
jeg fulgtes med Ham igjennem Qvast - Husets 
Have ud ad en Laage t i l Retter-Plahsen, som 
var ta t dag ved Qvast-Huset. Her fad Stand» 
Retten ved et Bord, der var belagt med et grsnt 
Klade. Bed Enden af Samme stillede jeg mig, 
lidet bag ved, hos Politie-Directeuren. Da M is
daderne nu vare ankomne paa Pladsen, og Dom» 
men var oplast for dem, samt den Kongelige 
Consirmation paa Samme, bleve de overleverede 
t i l  Köngens Foged, for at Exerutionen fluide ud- 
fsres. Nu traad jeg frem t i l  dem, og, da Hen- 
rettelsen maaflee vilde have vedvarrten heelTime, 
om jeg flulde have talt nogenlunde udforligt t i l  
hver ifa r ,  valgte jeg hellere at holde een Tale t i l  
dem alle ovrr de Ord Ezechiels zz, r r :  Saa 
fandt jeg lever, figer den Zerre Zerre, jeg har 
tkke Lehag i  den Ugudeliges D ^d ; men deri a t 
Han omvender sig fra sin Vei, at Han maa leve.

B  Nu



-8
Nu gjorde jeg en meget alvorlig og inderlig 8sn 
for dem t il Gud om Lilgivelse for alle dereS 
Synder og om Naade til, ved den rette Troe t i l  
Jesum, med Frimodighed at kunne gaae Dod og 
Evtghed imode. Da denne var t il Ende, bleve 
Misdoedernr opstilte i den Orden, i hvilken de 
skulde henrettes, saa at den groveste Forbryder 
Vovehals kom tilfidst; nu bleve de efterhaanden 
afklcrdte; jeg talede et Par Ord t i l  enhver isar, 
og sagde en kort Sentens t i l  dem, naar de lagde 
dereS Hoved ned paa Blokken. Saaledes t il een: 
Beed, som Din Forloser fordum bad: Fader r 
D in Haand befaler jeg min Aand! og i det jeg 
sagde det sidste Ord, faldt Hans Hoved. T il en 
anden sagde jeg: Kom Jesum Christum ihu, som 
er opreist fra de Dode! o. s. v.

Endeligt kom det t il den syvende, t i l  Vsve- 
hn ls, der stedse i den Tid, jeg talede med Ham, 
havde voeret meget vemodig. Han togmigvenligen 
i Haanden, takkede mig for det Ord, jeg havde 
talet t i l  Ham, og sagde: Gud stal velsigne Dem 
og Deres! N «r havde mine Fslelser nu gjort mig 
stum; men jeg sattede mig igjen, og svarede: Jeg 
har blot gjort, hvad der var min Pligt. Gib det 
Evangelium, jeg har forkyndet D ig , maa blive 
mcegtigt t i l ,  at gjsre D in S j« l evig salig! Nck

lagde



kagdehan signed paaBlokken, og, da jegtilraabte 
Ham: Beed som Tolderen fordum bad: Gud varr 
mig Synder naadig! blev dette Ord det sidste, 
Han horte her i Werden.

Maatte jeg nu have vcrret saa lykkelig, at 
gavne nogen af bisse Misdcrdere i deres sidste T i
mer, da har jeg en Lon, som langt overgaaer den, 
jordisk Roes og Berommelse kan forskaffe, og jeg 
v il komme t i l  at takke Gud derfor i en grandseloß 
Evighed.
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