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|
Penſion.
Presſeus Brug.
Rettens Pleie.
dtøveri og Trusler.

Skatter og Afgifter.
Stifte.
Sfolevæfen.

Spil.
Stadfæſtelſesdomme.
Stemplet Papir.
Straf.
Stævning.

Tilregnelighed.
Tilſtaaelſe.
Tyveri.
Udeblivelſesdomme.
Udlœæggelſe af Barnefader (urigtig).
Uteerligt Forhold.
Vandlsob.
Veie.
Vidne.
Vold.
Bolbtægt.
Wrefornærmelfer.
Øbelæggelfe af fremmed Ciendom,

For-

Sagregiſter.
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Actionsordre.
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To Perſoner , ſom Amtet, med Bemeœrkning om, at det formeente at
funne undlade at beovbre Juftitsaction efter Strl.8 & 234, havde bes
ordret tiltalte i Henhold til $ 235 jfr. L. 16de Februar 1866,
domte efter ſidſtnœævnte $, da bereg Forhold, ſom beftod i Tyveri af
Kofteriis til en Værdi af 1 Rd., efter fin Beffaffenbed fandtes at

funne henføres under famme . 2...

eee reen et ee 364.

En for Tyveri Tiltalt tillige dømt for Bedrageri ....... 367.
En Actionsordre, der lod paa „begaaet Stempelbeſvigelſe“, ikke antagen
til Hinder for at domme eu Tiltalt efter Strl8 $257 ....... 136.

Afviisning.
En i Henhold til L. 14de December 1857 $ 12 anlagt Sag afviiſt fra
Politiretten, da
fentlig Politiſag

En Sag,

den

ikke fandtes at egne ſig til Behandling ſom ofooo
ooo
oe eo eo

3D,

hvorunder en Mand tiltaltes for at have nægtet ai bortffaffe

Sneen fra Gangſtien udfor ſin Eiendom ved Lygteveien, afviiſt fra
Criminal- og Politirettens forſte Afdeling for offentlige Politiſager,
da dette Forhold efter L. 14de December 1857 $8 12 og 15 alene
medforer, at Arbeidet kan ud\ores af det Offentlige for Eierens Negning og det derfor Betalte inddrives ved Udpantning, og Sagen ſom
Folge heraf ikke fandtes egnet til Behandling ſom offentlig Politiſag 35.
En Høtefteretsftævning afviift, da den ikke var forkyndt de ikke modte
Indſtœævnte med det i L. 1—4—28 paabubte Barjel.......... 247.

Angivelſe (fal).
En Tiltalt, der ved at gjøre Anmeldelfe til Politiet om en Ildlos havde
fortiet, hvad der var ham befjendt om den virkelige Aarfag hertil,
men henledet Mistanken paa en uſkyldig Perſon, domt efter Strl.s
GWS
oa
aaa e aaa ao
ooo

65.

Appel.
Afviisning af Sager pan Grund af manglende objectum appellabile . . 279.
Antaget, at en Tiltalt, der ved en Extraretsdom, ſom han alene havde
begjært indanket for Overretten, efter Strl.8 $ 235 var idomt en
Bode af 5 Rd., eſter Pl. 23de Mai 1840 $ 1 maatte anſees beret-

tiget til at faae Sagen appelleret til hoiere Ret, og Overretsdommen,

Appel — Asſuranceſvig.

XI
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der havde afviiſt Sagen ſom ikke appellabel, ſaaledes ikke billiget af
Hsoieſteret, fom derefter ifølge kgl. Ordre paakjendte Realiteten . . . . 426.

Arv.
Antaget, at en Capital, der var tillagt en Perſon ſaaledes, at hvis han
maatte døe uden Livgarvinger inden Leftatorerne, fulde den tilfalde
den indſatte Univerſalarving, og hvilken Capital, da han ikke meldte
ſig efter Teſtatorernes Dod i 1836 eller ſenere, var bleven indſat i
Overformynderiet med det nœvnte Forbehold, ikke kunde forlanges ude
betalt af hang Broderbørn, da disſe ikke kunde giore Fordring paa den
ved Frdn. 11te September 1839 $ 4 2det Led hjemlede Ret og heller
ikke havde fort Beviis for, at Legatarius havde overlevet Teſtatorerne,
hvorimod Omftænbdighederne mere talte for det Modjatte ....... 37.

Asſurance.
Antaget, at der ikke exiſterer nogen Sœdvane, hvorefter det ﬀulde kunne
gjores Spasſurandeurer til Pligt, forinden endelig Opgjørelfe er fleet,
at udbrede Forffud paa Crftatningen til Dæfning af paalobende og
under Asſurancen faldende Havariomfoftninger. .
ee
Antaget ftemmende med Coutume, at der veb Beregningen af4 for
Jorffjellen mellem Gammelt og Nyt lægges det Beløb til Grund, fon
Reparationen har koſtet paa det Sted, hvor den er udført, uanfeet at
ben ban bet Sted, hvor Sfibet hører femme, funde have været udfort billigere...
ooo
ea o aa o a o a o aa a a eo
Antaget, at den Oinſiœndighed, at Dœækket var af Fyr og enkelte Planker
i Skroget af Bog, ikke kunde betage et Skib, der var forſikkret ſom
Egeſkib, denne .Egenſkab ........
ooo .
00004, .
Afgjorelſe af forſkjellige andre Spørgemaal vedkommende Søasfurance
og Bodmeri „oooeee oo
eee

Asſuranceſvig.
Nogle Tiltalte,

314.

314,

314.
314,

der havde ſpeculeret i en drikfœldig Perſons Dod ved

at asſurere hans Lv meget hoit under Fortielſe af hans Drikfældigheb, og derefter befordret hang Driklejyge, for at han hurtigere flulde
fane Ende paa ſit Lio, domte efter Strl.s8 $ 259, og en Meddeelagtig, der havde medvirket til Opnaaelſen af Forſikfringen, efter

denne & jfr. 2 47 2det Stykle.....
eeh

.………

46.

En Tiltalt, der under en Forretning, fom afholdtes til Beftemmelfe af
den ham tilfommende Asfuranceerftatning, havde ſvigagtigen fordulgt
at have ſolgt af ſit forſikfrede Korn et Quantum, ſom derfor beregnedes ham til Erſtatuing ſom brændt, domt efter Strl.s 2 259... . 77.
En Tiltalt, der vidfte, at hans Kone, da hans Indbo }ﬀulde asſureres,
havde viiſt Tarationsmændene bl. A. en af en Trediemand laant
Dyne under Foregivende at det var hendes egen, og ſom derefter, da
Indboet var brændt, havde forlangt Asfurancen derfor, anſeet efter
Strl8

$259

eee

ao

eo

eee

ao

eee

e e ATL,
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En Kone, der havde laant og udgivet en Trediemands Tsoî ſom fit eget
for Tarationsmændene, der ffulde vurdere hendes og Mands Indbo
til Asſurance, og ſenere, da dette var brændt og der gjordes Forbring
paa Asſuranceſummen, havde fortiet dette, anſeet efter Strl.8 $ 259
jfr. SSS eee
o e e a e a a a a e aa a oo 471.
En Tiltalt, der efter Opfordring af en Medtiltalt havde udlaant Sidſtnœævnte forſkjellige Effecter, for at denne kunde lade dem asſurere ſom
hendes og Mands Eiendele, idet Tiltalte vel vidſte, at hun derved

handlede urigtigt, men iffe turde lade det være af Frygt for Hævn
fra Mandens Side, anſeet efter Strl.s g 259 jfr. &$ 48.......- 471.
Vedrageri.
Antaget, at en Tiltalt, der domtes for Falk, og ſom havde erholdt
Underſtottelſe hos en Handelsbetjentforening ved at foreviſe nogle af
de falffe Documenter, itfe herfor kunde anſees med nogen ſœrlig

Straf for Bedrageri
En

eee

ooo

eo 171 jfr. 175.

Tiltalts Forhold ved under urigtige Angivelfer om fine perſonlige
Forhold at have ſogt og tildeels erholdt Underſtottelſe hos nogle For-

eninger, ifke antaget at kunne henfsres til Bedrageri ..... 171 jfr. 175.
En Tiltalt, der figtedes for at have forladt et Bærtshuus uden at betale hvad han fulde, iffe antagen mod ſin Benægtelje at funne
domfælde8 ....
eee
eee
e e o o e o e
se 155 jfr. 160.
En Tiltalt, der havde henvendt fig til forffjellige Perſoner og under det
opdigtede Foregivende, at han ;indjamlede Bidrag til en Styrmand,
jom ved et Ulyttestilfælde havde faaet Benene beffadigede, forffaffet

ſig ſom Gaver til denne et Belob,

ſom han dereſter ſelv forbrugte,

domt, iffe for Bedrageri, men for Betleri «eee
56.
Antaget, at den Straf, en Tiltalt havde forſkyldt for at have udſpredt,
at et af ham ſom Communeſkat indkrævet Pengebelob var gaaet tabt
ved en Ildebrand, hvorved han vilde bevirke, at Communens Beſtyvelje fulde fritage ham for at tilfvare Beløbet, maatte bortfalde efter
Stri.g 8 45, da hang Forklaring om |enere frivilligt at have opgivet
bette Forjæt iffe [unde forfaftes . ao
T7.
En Kjobmand og hans Svigerſader, der ſigtedes for bedrageligt Forhold med Henſyn til nogle mellem dem for Forſtnævntes Fallit indgaaede Transactioner, ſamt en Commisfionair, der havde veiledet dem
i ſaa Henſeende, frifundne, da det ikke turde antages, at de Tiltalte
havde havt nogen .ret8ſtridig Henſigt dermed........ . 89.
Antaget, at en for Deelagtighed i bedrageligt Forhold med Henfyn til
endeel en Straffeanftalt formeentlig fravendte Gjenſtande figtet Kone
maatte frifindeg, ba det maatte anfeeg betænfeligt at lægge hendes Udſagn til Grund, at hun, da hun modtog Øjenftandene af fin Wand,
anſaae dem for fravendte Straffeanſtalten, og der tillige fattedes alt

Beviis for, at de virkelig vare ulovligt erhvervede. ....

423,

Bedrageri.
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En Tiltalt, der paa Auctioner havde kiobt flere Ting paa

for at flaffe fig Penge, da han agtede at ndvandre

Credit, alene

til Amerika, domt

efter Strl.8 $ 251, idet der ikke kunde tages Henſyn til hans Anbringende om, at han vilde betale, hvis han i Amerika maatte blive
iſtand dertil oa
aaa
295.
En Tiltalt, der ved en Auction, hvor han ikke kunde vente ſelv at erholde Credit, havde fiobt Noget i en Andens Mavn uden dennes Tilladelſe, dømt efter Strl.g &$ 231 eee
292.
Eu Tiltalt, der deels havde tilvendt ſig en Perſons Endosſement paa to
Berler ved at foregive, at bet var ligegyldige Pabirer, deelgs havde
forhandlet bdisfe BVerler, uagtet han vidfte, at de vare falffe, dømt

efter Strl.s 323 251 og 257

eee aaa

Straf fremdeles idomt deels efter 2 21,

ſammenholdt med
En

deels

efter ſamme

$G4G.. eeeh

533.

$ tildeels

357, 494.

Tiltalt autagen overbeviiſt om igeate at have forſkaffet ſig en
Transport pan en Fordring eller ialtfald ſvigagtig at have benyttet
Transporten til at tilvende fig felv Fordringen, uagtet det kun var

tilfigtet, at han ffulde inddrive den for Creditors Regning, og derfor
dømt efter Strl.s8 $ 231 fammenholdt med $ 252.......0.…… 309.
En Tiltalt, der havde gjort fig ſkyldig i en Proforma-Pantſœttelſe, for
at hindre fine Crebditorer fra at føge Dækning i hans Ciendele, anfeet
efter Stri.g & 252
eee eee
aaa aaa 434.
Straf fremdeles idømt efter Strl.g & 252...
eee re eee 00 542.
En veſtindiſk Tiltalt, der til en Anden havde pantſat en Gjenftand for
bet dobbelte Beløb af det, for hvillet han havde faaet den i Pant af

en Anden, ſtraffet efter Frdu. 11te April 1840 $ 43 ſammenholdt med
Anordn. 6te Januar 1852 22 Nr eee
598.
En islandf} Tiltalt, der havde tilegnet fig et Lam, Jom han finlde vogte
for Cteren, bømt efter Frdn. 1lte April 1840 $ 43.........- 367.
En Tiltalt, der med Øjenfjøbgret havde folgt en Jernftang, fom han
havde erholdt tillaans, anſeet efter Strl.8 & 253. .,........…
5.
En Tiltalt, der havde disponeret over nogle pantſatte Eiendele til Fordeel for enkelte Creditorer, ſom han i Anleduing af ſin foreſtaaende

Fallit vilde begunſtige, anſeet efter Strl8 $253
Straf endvidere idønt efter Stri.s g 253......

........... 459.

54, 75, 197, 270, 413,
494, 548, 566.
En Tiltalt, ſom til eget Brug havde anvendt Beige, der af Forffjellige,
fom havde kiobt Brœude deels underhaandeu deels ved Auction, vare
betalte til ham ſom Skovfoged paa Skovriderens Vegne, domt efter
Strl.s $ 254, udeun at der toges Henſyn til en under Sagens Behandling for Overretten fremkommen Erklæring, hvorved Skoveieren
frafaldt dens Forfolgning, idet den Forurettedes Indflydelſe paa Sagen
ophorer, naar Dom er afſagt „eee
ooo oe eo oo ooo 337.
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Straf for Bebrageri i Spil idømt efter Strl.8 &$ 255.......... 546.
En Tiltalt, der havde ſolgt en ham af en Veientrepreneur, hos hvem
han havde Arbeide, betroet Spabe, iffun dømt efter Sirl.g 3 256 jfr.
3 253, idet det iffe var uantageligt, at han havde havt et tilfvarende
Beløb tilgode hog Ctieren, hvorhos hang Forhold med ligeledes at
fælge en Skovl ikke fandtes ſtrafbart, idet denne var leveret ham faaledes, at den ﬀulde blive hans Eiendom, naar han ved ſin Arbeidsfortjenefte havde betalt ben...
eee eee
ao 270.
En Tiltalts Forhold med til en Creditor deels at udſtede en Obligation
med 1ſte Prioritets Panteret i alle ſine rorlige Ciendele, fljønbt han
tidligere havde givet en anden Creditor ſamme Prioritet for et betybeligt Beløb, deelg færlig at pantjætte forffjellige Gjenſtande, ſom han
ikfe da eiede eller var iftand til at anffaffe, efter Omftændighederne

ikkun henfort under Strl.g $ 256.......….…

eee

465.

Straf efter 2 256 fremdeles idømt. ......000000eeee
seet 467.
En Tiltalt, der havde forfynet en Opſigelſe med et Stempelmerke, der
allerede tidligere var fasjeret fom brugt til et andet Document, .anſeet
efter Strl.g 3 257. .. 000 eee eee eee eee rese eee eet 136.

En Tiltalt, der ved at betale i en Boutik havde faaet formange Penge
tilbage og ſtrax indſeet, at det var en Feiltagelſe,

ſamt ſenere nægtet

at have faaet for meget tilbage, domt efter Strl.8 $ 257. ...... 275.
En Tiltalt, der under urigtige Foregivender havde ffaffet fig Credit paa

Koſt og Logis og derefter hemmelig forladt dette Logis uden at betale,
En

domt efter
Tiltalt,
Mand, for
han Intet

Strl.g & 257.
000 eee eee eee eee
der havde tilbudt fin Bært en Anvtisning
dermed at betale Logis og Fortæring, uagtet
havde tilgode hos denne Mand, domt efter

eee eee 250.
paa en anden
han vidfte, at
Strl.s $ 257

anden Mand til ham udſtedt Proforma-Obligation, men desuagtet
havde ladet foretage Arreſt og anlægge Gag mod bemeldte Mand, kun
anſeet efter Strl.s8 3 257, idet Tiltalte, ſelo om det ikke havde været
hans Henſigt derved at ffaffe fig umiddelbar Betaling af Obligationens Paalydende, dog i ethvert Fald ved at foretage Retsfkridt efter
famme for, fom han paaftod, at fremtvinge bemeldte Mands Bortflytning fra et Huus, fom Tiltalte meente var hans, ellev endog fun for
at benytte dette angivne Tilgobehavende til Liqvidation med mulige
Contrafordringer fra Mandens Side, derved havde gjort fig ffyldig i

et ſvigagtigt Forhold.

. eee

ao

En Tiltalt, der i 1865 havde forføgt at bringe en Livsforfilfring iftand
ved i de til Udfyldning beſtemte Shemaer for Livsforſikkringsanſtalteu
ſamt ved fin Fremfilling for denneg Læge m. v. at udgive ſig ſelv
for en anden Perſon, der paa Grund af fin Helbredstilftand ikke ſelv

434.

Bedrageri

—

Betleri.
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kunde erholde en ſlig Forſikkring, anſeet efter Frdn. 11te April 1840
$ 41 jfr. $ 80, da Præmien iffe var bleven erlagi og Policen udleveret, ſamt da Straffelovens 2 259 ikke kunde fore til et mildere
Reſultat eee
176.
En Tiltalt, der, efter af en anden Mand at være gjort bekjendt med
dennes Beſlutuing om at gaae fallit, hvilken Beſlutning dog ikke blev
tværljat, havde bragt til fit Hjem endeel af denne Mands Effekter,
ſom han ſenere tildeels affiobte ham, auſeet efter Strl.8 $ 260 jfr.
$ 47 2det Led ſamt tillige $ 45 1ſte Ld...
rer eee eee eet 421.
En Tiltalt, der paa en Tid, da han forudſaae fin foreſtaaende Fallit,
havde betalt forffjellige af fine mindre Creditorer, ſom trængte paa og
efter bang Mening ilfe gobt kunde taale at lide et Tab, bømt efter
Stri.g & 261. eee
ee 341.
En Tiltalt, der paa en Tid, da han forudſaae ſin Fallit ſom uundgaaelig og ſelv havde beſluttet at opgive ſit Bo ſom fallit, havde tilfredsſtillet enfelte af ſine Creditorer, domt efter Strl.s $ 261. .
459.
Antaget, at en Tiltalt, der ſigtedes for paa en Tid, da han allerede
havde paadraget ſig en Gjæld, der var henved dobbelt faa ſtor ſom
Veærdien af hans Eiendele, at have foretaget Heſteopkiob i et betydeligt Omfang, dog ikle kunde dommes efter Stxl.s8 $ 263, for hvis
Anvendelſe Betingelſerne ikke kunde anſees at være tilſtede . . ... .418.

Befordringsvæfen.
Mutaget, at en forhenværende Vognmand i Hillerød, der tiltalteg for
den 15de April 1867 at have ulovlig befordret en Handelsretfende
med medhavende Varer fra bemeldte By til Frederiksværk, ikke ſom
Hjemmel for ſin Frifindelſe kunde paaberaabe ſig, cfr. Frdn. 27de Januar 1804 3? 6, at Vognmandslauget var hœævet fra 1ſte April #. A.
i Hillerod, da Extrapoſtſtationen derſteds ikke var ophœvet i Medhold
af L. 27de November 1863, men Vognmandslauget ikkun var blevet afloſt af en Poſtholder,

der efter Contract

med

Poſtvæſenet

havde

over-

taget ben hele Ertrapoftljørfel med alle de den lovlig tillommende Rettigheder og paahvilende Forpligteljer, hvilfen Ordning ogfaa maatte
anſees at have Hjemmel i Frdu. 1804 & 6 Ifte Led jfr. 81..... 492.

Betleri.
En Tiltalt, der under det opdigtede Foregiveunde, at han indſamlede Bibrag til en Styrmand, ſom ved et Ulykkestilſælde havde faaet Benene
beſkadigede, havde forſkaffet ſig ſom Gaver til denne et Belob, ſom
han derefter ſelv forbrugte, domt efter L. 3die Marts 1860 2 3 . .. 56.
Tvende Tiltalte, der havde opfordret deres Børn; til at gane omfring og
betle, anfete efter L. Zdie Marts 1860 & 3...
eee 190.
En Tiltalt, der havde udſendt ſin Datter for at betle, ſtraffet efter L.
Zdie Marts 1860 $Z eee
……………
e +494.

XVI

Betler: —

Brandſtiftelſe.
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Straf for Betleri

fremdeles idomt. . . . 75, 108, 130, 169, 184, 212, 335,

467, 511, 594, 602, 616.

Veviis.
Spørgsmaal om Tilftrælteligheden af det for Forſikfrerens Eiendomsret
til et forliiſt Skib forte Beos eee
314.

En i et Dodsbo fremſat og til et af den Afdode til en nu ligeledes afdod Mand udſtedt Beviis ſtottet Paaſtand om Udlevering af nogle
Vexler eller Betaling af et tilſvarende Belob forkaſtet under Paaberaabelſe af L, 5—14—47, idet det paagjœældende Retsforholds Oprindelſe og nœrmere Sammenhœng ikke var bragt paa det Rene, men
der netop var en ſtœrt Formodning for, at det var blevet ordnet af
de Vedkommende ſelv i levende Live „eee
ooo
570.

BVlodſkam.
En Tiltalt, der havde tilſtaaet at have pleiet legemlig Omgang med ſin
fenere afdøde Søfter, anfeet efter Straffelovens $ 164, da hans Til-

bagekaldelſe

af Tilſtaaelſen

nogen Betragtning

En Tiltalt,

....

ikke efter L. 1—15—1
eee

eee

o ao

kunde
ee

komme

i

e o ao

471.

der havde forføgt at pleie legemlig Omgang med fin 12 å

14-aarige Datter, anfeet efter Stri.g &$ 161 jfr. $ 46 ........ 471.
Straf endvidere idømt efter Strl.8g & 161. eee
81.

Brandftiftelfe.
En Tiltalt frifunden, fordi det fandteg betænkeligt at lægge den af hende
tilbagekaldte Tilſtaaelſe til Grund for en Domfældelſe ........ 427.
En Tiltalt, der ſelv havde erkjendt, at han maatte indſee, at Beboernes
Liv udſattes for aabenbar Fare ved en af ham forøvet Ildspaajættelje,

anfeet efter Stri,8 $ 280. .

oa

592.

En Tiltalt funden \}yldig deels efter Strl.s $ 280 deels efter 2 281,
men Straffen abſorberet eee oa aao 401.
En Tiltalt, der havde ſat Ild paa det af ham felv beboede Hnus, ſamt
havde forledet ſin Son til at ſtikle Jld paa et Fattighuus, hvori han
og Familie havde Ophold, hvorefter han forlangte Asſurancen for fit
berværende forfilfrede og brændte Løsøre udbetalt, anſeet efter Strl.s
S 281 jfr. 2 52... aaa
aaa aao 471.
En for Ildspaafættelfe Tiltalt, der for at hævne fig paa fin Husbond
havde opbrændt en denne tilhørende Dynge af opryddede Buffe, Vøbdex eller Gjerdſel og en Dynge Tørvejord, frifunden for Juſtitiens
Tiltale, da de nœvnte Gjenſtande ikke fandtes at kunne ſœættes 1 Klasſe
med nogen af de ì Straffelovens $ 282 nœvnte, ſaa at Tiltaltes Forhold ikfe kunde betragtes ſom egentlig Brandſtiftelſe.......... 553.
En Tiltalt, der en Nat, da han havde Vagt veb Maltiørringen i et
Bryggeri, havde ſat fig til Hvile og var falden i Søvn, hvoraf han
forſt vaagnede, efterat der vae gaaet Ild i Maltet og Huſet, domt
efter Strl8 224 oe
ooo a e ae eo a ooo . 416.

Brandvæſen

—

Drab.
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En tiltalt Gaardeier, der havde vœgret ſig ved at modtage Sogneforſtanderſkabets Valg af ham ſom Brandſynsvidne og havde undladt efter
Tilſigelſe at mode til et berammet Brandſyn, i hvilken Auledning han,
der kort iforveien havde klaget til Amtet, men faaet Afſlag, erklœvede
at ville indgive Proteſt mod Valget til Juſtitsmiuiſteriet, frifunden,
da han ikke denga1ig kunde anſees at have veæret endelig beſkikket til Brandſynsvidne, idet Afgjorelſen af Indſigelſer. mod at modtage et ſaadant
Valg ikke 1 ſidſte Inſtants kunde tillomme Sogneforſtanderſkabet, men
_Juſtitsminiſteriets Reſolution desangaaende maatte have været afventet 430.

Caution.
En

Selvſkyldnercautioniſt tilpligtet at indfrie en Fordring, da den af
ham fremſatte almindelige Indſigelſe mod at vœære forpligtet dertil ikke
kunde tages tilfolge, og hans ſpecielle Indſigelſer mod Fordringens

enkelte Poſter ligeledes kun tildeels kunde gives Medhold . .. ... 607.
Depoſitum.
Antaget, at et Handelshuus, der i Anledning af Meddelelſen af Concesfion til et Jernbaueanlæg havde ftillet et foreløbigt Depoſitum,
eſter Indholdet af de forudgaaede Forhandlinger og navulig af det af
Indenrigsminiſteriet udſtedte Tilſtaaelſe8beviis maatte vœre berettiget
til ved ſin inden den givne Friſts Udlob afgioue Erklœring at fordre

dette Depofitum tilbage. .
Domftolene.

ooo

Antaget, at det ilfe laa udenfor de

afgjore, om en Grundeier,

eo

oe

ordinaire Domſtoles

a eo

Competence

916,
at

der af den 1 Frdn. 5te Marts 1845 $ 5

ommeldte Commisfion var erkjendt berettiget til at faae det ved en
Jernbanes Anlæg hindrede Aflob af Vandet fra hans Lod gj2noprettet,
funde giore denne ſin %et gjældende mod Jernbaneſelſkabet eller paa
Grund af de af Commisfionen trufne Beſtemmelſer og for den førte

Forhandlinger maatte holde fig til Crediemand. .

2... 004 319.

Antaget, at det Spørgsmaal, oni de i 2. 8de Parts 1856 $ 15 forudfatte Betingelfer for den deri omhandlede Forhøielfe af S kolelærerues
Embedsindtægter eve tilftede, efter dets Beſkafſeuhed maa anſees at
henhore under Domſtolenes Afgjorelſe «e
444, 448, 449.

Drab.
En

Tiltalt, der ſigtedes for at have gjort Indbrud i et Huus paa
Kjobenhavns Ngorrebro og dræbt Konen derſteds, frifunden af Mangel

paa tilſtrækkeligt Beos

eee

oo

En Tiltalt, der [un for at ffræmme en Anden, af hvem han Dagen
forud havde faaet Prygl og af hvem han frygtede paany at blive over:
faldet, havde vettet em ladt Piftol mod dennes Pande og aftrutlet Hauen, der kun ſtod paa Halv, efter Omftændighederne frifunden, navn:
lig fordi Tiltalte, fljøndt han vidſte, at Hanen kunde trykkes af, naar

92.
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den ſtod paa Halv, dog ikke antog, at Skuddet kunde gaae af i dette
Tilfœlde, da dette aldrig var lykkedes ham...............
Nogle Tiltalte, der havde jpeculeret i en drikfœldig Perſons Dod ved at
asfurere hang Liv meget høit under. Fortielje af hang Driffældigheb,
og derefter befordret hans Drifkeſyge, for at han hurtigere ffulde faae
Enbe paa fit Liv, iffun dømte efter Strl.8
$ 259, idet det ikke antoges
oplyſt, at de paa en ſaadan Maade havde fremffynbet eller føgt at
fremſkynde bemeldte Perſons Dod, at der kunde paalægges dem færligt Straffeanfvar herfor . eee ae
Et efter Frdu. 8de September 1841 tilſtrœkkeligt Beviis anſeet tilveiebragt for, at en danſk Underſaat i Shanghai i China havde tilfoiet
en Engelffmand et Saar, ber havde havt hans Dod tilfolge, men Tiltalte dog kun dømt eftev Stri.g 2 188, da det ifke med Sikkerhed
turde antages, at han havde havt til Henſigt at berove den Overfaldue
Leto
En Tiltalt, der ved at komme Phosphorgift i en Pandekage havde for
ſogt at forgive en af hendes Son beſvangret Tjeneſtepige, anſeet efter
Strl.s $ 186 jr. SG
eee
En Tiltalt domt efter Strl.s $ 190 og den Myrdedes medtiltalte Huſtru
efter denne

$ ſammenholdt

med

$ 52,

medens

en

andeu

510.

46.

619.

604,

Medtiltalt

frifandtes ..... eee
aa a
ae
401.
En veſtindiſk Tiſtalt, der maatte antages at have gjort fig ffyldig î et
ham, paafigtet Drab, dug uden beftemt Forfjæt til at ffille den Over=
faldne ved Livet, i Medfor af Frdnu. 4de October 1833 $ 6 anſeet
efter ſamme Frdn.s $ 10 1ſte Punktum
237.
En veſtindiſk Tiltalt, fin Benægtelfe nagtet, antagen overbevtift om at
have bræbt en fageslos Mand og derfor domt efter Frdu. 4de October
1833 8 10 1ſte Mbr..
oa oe ae
o 576,

Ed.
Y et Tilfælde, hvov bet var givet, at en Part havde forſtrakt en Anden
med Benge til at gjøre en Reife for, medens der i Forſtuævutes Fallitbo var opſtaaet Tviſt, om denne Reiſe var foretagen for Fallentens
Regning, eler om Boet kunde fordre ſig Peugene refunderede af den
Reiſende, antaget, at dette efter Omftændighederne maatte afhænge af,
om Sidftnævute turde bedige, at det mellem ham og Fallenten havde
været aftalt, at Reijen fulde finde Sted paa denne Sidſtes Befoftning
eo
eo aaa e o aaa e oo 497.

Eiendomsret.
Underſogelſe af, om det for Forſiklrerens Eiendomsret til et forliiſt Skib
forte Beviis var tilſtrækkeligt. ae
314.
Antaget, at en Part , der paaſtod, at en Moſe ved en Udſtykniug var
tillagt deu ham tilhorende Hovedparcel, ikke kunde anſees at have ført
tilſtrækkeligt Beviis herfor, og at hans Modpart, der maatte betragtes

Eiendomsret —

Falk.
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ſom Moſeus Beſidder, derfor i Henhold til £. 5—5—3 maatte. frifindes for hans Tiltale, . aao
484.

Embedsmænd.
En entlediget Diftriftslæge, ber figtedeg for fom Læge ved et Amtsfygehuus at have tilſideſat forſkjellige Forſkrifter i det for Sygehuſet gjældende Neglemenut, og navnlig at have forſomt at tilſee Patienter, der
indlagdes af andre Lœæger, frifunden, da hans Forhold ikke ſkionnedes
at kunue henfores under Strl.s 3 143, idet han med nogen Foie kunde
gaae ud fra, at hans Forhold havde været hans Foreſatte bekjendt,
uden at disſe dog havde fundet tilſtrækfelig Anledning til at mis-

billige det... eee

501.

Tvende veſtindiſke Politibetjente anſete med Straf for betydelig Misbrug
af bereg Myndighed. ....... rea
aaa aa a aa a a ao 138.
Entholdelſesdecret.
Tovende, mange Gange for Overtrædelſe af Entholdelſesdecreter domte

Perſoner anſete efter Strl.s8 $ 1788 eee
To Tiltalte dpmte

efter Strl8

$ 178...

217.
353, 385.

Erftatning.
Antaget, at der ved en af Kjobenhavns Magiſtrat ivœrkſat Udpantningsforretning for Preæſtepenge til Beløb af 4 Rd. ikke var tilfotet den
Paagjældende ſaadan Tort, Tab og Creditſpilde, at der ﬀulde kunne
tilflijendes ham Erſtatning.
eee
ooo
388.
Fallit.
En Fallent, der ved mundtlig Accord med en Creditor havde faaet
eftergivet endeel af Gjælden, efter Sidftnævntes Baaftand under ben
Betingelſe, at Debitor betalte et ftørre Beløb ſtrax og fiden tuden en
vis Termin 45 pCt. af den hele Sfyld, idet den hele oprindelige
Fordring i modſat Fald atter fkulde trœæde ilive, tilpligtet at indfrie
hele denne Fordring, da han ikfe havde beviiſt eller tilvetebragt vis
Formoduiug for, at Accordeu havde havt det af ham angivne Indz
hold, nemlig at han, foruden det nævnte Beløb, fun fiulde betale de
nœvute Procent af Neſteu af Giælden.
eee
199.

galt.

©

Antaget, at nogle falſke fvenffe Pengepapirer, der vare givne Udſeeude
af at være udſtedie af Smaalands enskilda bank, maatte betragtes
ſom „ſremmede Pengeſedler“ (ifr. Strl.s $ 265), og tvende Svenffere,
der havde udgivet dem heri Riget, derfor anſete i Medfor af $ 266
eſter den nœævnte $. .
aaa
aao 597.
En Tiltalt, der ved et af hende t hendes Broders Navn ffrevet falfft,
Brev havde begjært hang Syparefasfebog udleveret af ben Mand, der
havde den i fit Bærge, og derefter ved en af hende i Broderens Navn
ffreven Falff Fuldmagt havde faaet ender! af Bogens Beløb udbetalt af

XX

Falff,
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En Tiltalt, der for at ffaffe fig Credit paa et Hotel havde forfattet og
foreviift Værten et Document, hvori en anden Mand erkjendte at have
afljøbt Tiltalte en Ctendom i Norge og forpligtede fig til at betale
Kjøbefummen i visje Terminer, domt efter Strl.8 $ 268, 1det dette
falſke Document maatte ſiges at vœre blevet benyttet ſom Værdipapir
og iffe ſom et blot Vidnesbyrd om Tiltaltes pecuniaire Stilling. . . 255.
En Tiltalt, der ved Foreviisning af et falk Cautionsbeviis havde faaet
endeel Klœdningsſtykfer udleverede paa Credit, domt efter Strl.s $ 268
jfr. $ 271.
00 eee eee eee eee eee eee re
eres, 567.
En Tiltalt, dex for at faae et Par Beeuklœder, ſom det var hans Henfigt at betale, naar han fik Penge, udleverede paa Credit, havde i fin
Meſters Navn ſkrevet en Seddel, hvoreſter denne indeſtod for Betalingen, hvilfen Seddel dog var faa flet ffreven, at Beeuklœderne ikke
bleve ham udleverede, domt efter Strl.s8 32 268 2bet Led og $ 271 .369.
Straf fremdeles idømt efter Strl.s &$ 268 .....… seere. 300.
En Tiltalt, der under en Afffrift af en Anføgning fra. ham om Underftøttelje havde ſrevet en Atteſt om, at Anſogningens Judhold var

overeensftemmende med Sandheden — hvilfet iøvrigt maatte antages
at have været Tilfældet
—, underffrevet denne med Soguefogdens Navn
og Derefter foveviift dette Document, naar han betlede, bømt efter
Sls $M eee
eee eee eee 339.
En Tiltalt, der for at berolige en Hotelvært, hog hvem han boede paa
Credit, havde tilſkrevet denne nogle Breve med et fingeret Navn under,
domt eſter Strl.8 $ 275 jfr. $ 270, idet bdisfe Breve ilfe kunde ſættes
i Klasſe med egentlige Cautionsbeviſer eee
255.
En Tiltalt, der havde ffrevet eller Tabet ffrive og derefter benyttet to
falffe Documenter, nemlig et Lærebrev og en i et fingeret Navn udſtedt Anbefaling, famt i hvis Befidbdelje der tillige fandtes en ſtor Deel
anbre falffe Documenter, der maatte anfeeg bragte tilveie af Tiltalte
i forbryberiff Henfigt, uden at denne funde anfee8 frivillig at være
opgiven, dømt bdeelg cfter 2 270, deels efter g 275 jfr. $ 270, ſamt
endelig efter 2 275 [ammenholdte med $ 460...
eee 171.
En Tiltalt, der for at ſtyrke fin Credit havde forfattet men endnun ile
benyttet et Telegram og ct Brev med et fingeret Navn under, hvilfe

Documenter indeholdt forffjelige Løfter og Tilbud til ham, dømt efter
Stri.g $ 270 og $ 275 ſammenholdte med $4G
255.
Straf for Forfalffning af en Qvittering idømt efter Strl.s $ 274 ſidſte
Led jfr. 2 268 fidfte Led... aaa aaa
86.
En Tiltalt, der havde forfalffet og dereſter pautſat fin Coutrabog med
»Biluben”, dømt efter Strl.s8 2 274 2det Led jfr. 8 268....... 343.
En Tiltalt, der havde paallæbet en Contract en ældre, af vedfommende
Stempelpapirsforhandler annulleret Stempelmærke, ſom han havde aftaget af et andet Documeut, og bdevhog ved forffjellige Forandringer

Fal — Fuldmagt.
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i den Stempelmerket tidligere givne Paategning havde givet det Udſeeude af, at det var nyt og annulleret ſamtidig med de mye Mærler,
fom Tiltalte ſatte paa Contracten og ſelv annullerede, dømt efter
Strl.s8 $ 275 jr. $ 270.
0000 eger ooo aao
44.
Straf idømt efter Strl.8 2 274 jfr. $ 268
eee
a oa
541.
To Tiltalte auſete med Straf eſter Strl.8 2 270 jfr. 22 271, 276 og 54 306.

Fattigvæſen.
Tvende islandffe Tjeneftelarle, der havde Ophold i deres Faders Gaard
og af ham fil Koft og Løn, men ved Siden heraf tillige havde et jelv=

ftændigt Erhverv ved Fifleri og vare Eiere af en tiendebar Lossorecapital, beſtaaende i Fiſkefartotier, antagne pligtige til, overeensſtemmende med Negl. 8de Januar 1834, at udrede Extrabidrag til Fats

tigoœſenet eee
eee eo a ea ao 228.
En Tiltalt for Forvauſkning af Fattigvoœæſenets Toi anſeet i Medfor af
Pl. 1fte Juli 1799 $ 157 jfr. PI 19be December 1832 og 9Ide October 1833 $ 2 efter L. 3die Marts 1860
$8Z. ee
. 207.

Fiſteri.
Antaget, at der ved ſamtlige de fremkomne Oplysninger maatte anſees
tiloeiebragt et efter Omſtændighederne tilſtrækfeligt Beviis for, at en

af en Part paaſtaaet udelukkende Ret til Fiſkeriet i en Aa fra Alderstid havde hørt til den af ham eiede Mølle, og at han derfor maatte
være berettiget til at bortfjerne de Hindringer for denne hang Fifferet,

[om af Andre vare anbragte i Aaløbet, og ſaaledes ogſaa til at optage
en af Modparten

udfor dennes Grund

udſat Ruſe........

503.

Fogedforretninger.
Forſkjellige Anker over en i Henhold til et Forlig mellem Parterne feet
Executionsforretning hentede fra, deels at Forliget ﬀulde være ugyldigt, deels at Forligshaveren udtrykkeligt eller ftiltiende ffulde have
frafaldet fin Ret derefter, deels endelig at han ffulde have lovet en
længere Udſœættelſe med Executionen, forkaſtede .......... 224,

Foſterfordrivelſe.
En Tiltalt, der i det Diemed at fordrive fit Foſter, hvis hun var frugtſommelig — hvilket dog ikke kunde antages at have vœæret Tilfœldet—
havde nydt et Afog af Sevenbom, blandet med Qvikſolv og Dyvelsdrækt, domt efter Strl.s8 3 193 1ſte Punkt. jfc. $46...
. . 81.
Nogle Tiltalte for Forſog paa Foſterfordrivelſe og Deelagtighed deri anſete efter Strl.s8 $ 193, ſammenholdt deels med $ 46 deels med 38 48
og 49 famt endvidere & 52, idet de for: Høiefteret fremfomne Oplyge
ninger om Tvivlſomheden af de anvendte Midlers foſterfordrivende
Kraft ikfe fandtes at kunne have nogen væjentlig Indflydelfe paa
- Strafbarheden af deres Forhold .........
eee oo
e118,

Fuldmagt.
Antaget,

at en Procurator,

der flulbe udbetale et i Anledning af en
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Stillingscontract hos ham deponeret Beløb, naar Stillingen var bleven
endelig berigtiget, vel iffe havde iagttaget ben ham med Henfyn til
dette Sidſte af Stilleren givne Forſkriſt efter dens bogſtavelige Indhold, men at der paa den anden Side dog manglede tilſtrækkelig Foie
til at antage, at han derved havde gjort fig fyldig i nogen Uagtſomhed, der kunde forpligte ham til at tilbagebetale det deponerede Beløb
eller udrede Skadeserſtatning til Stillen
e 478.

gæfte.
Antaget, at en Fæftegaardmands frafebarerede Huſtru, hvem der bl. A.
efter Mandens Døb ffulde tilfomme et viſt Pengebelob, naar han ikke
forinden havde tilfjøbt fig fin Fæftegaard og de heude af Gaarden

tilſtaaede Maturalpræftationer faaledes ikke kunde gaae over paa en
efterfølgende Befidder af denne, ilfe efter Mandens Død funde gjøre
Forbdring paa bet nævnte Beløb, da hun, hvis Ægteſkab ikke deugang

var endelig ophævet, felv havde tiltraadt Fæftegaarden og derefter fjøbt
og igjen jolgt den, faa at hun felv havde funnet fiffre fig, at bemeldte
Underholdning gif over paa den nye Beſidder af Gaarden, inden hun
folgte den .
20000 eee eee eee eee ere eee
tee 121.

Gjentagelſe (af Forbrydelſer).
Tvende efter Frdn. 11te April 1840 $$ 1 og 13 afſagte Domme ikke
tillagte Gjentagelſesvirkning paa Grund af Beſkaffenheden af det
Forhold, for hvilket de Tiltalte ved disfe Domme vare anſete med
Straf...
a
o
oe ono
En i Tyveri fyldig Tiltalt, der i en Alder af 16 Mar var bleven ftraffet
for Tyveri og fenere dømt for ſamme Forbrydelſe, 2den og 3die Gang
begaaet, anſeet efter Strl.3 $ 232 .....
nere
eee
eee
En i 1846 fodt Tiltalt, der i 1862 blev ſtraffet efter Frdn. 11te April
1840 $ 29 jfr. $ 1 for et af ham inden han havde opuaaet fit 18de
Aar begaaet Tyveri, og ſom ved Hpoieſteretsdom af 1865 blev anſeet
for 2den Gang begaaet Tyveri efter Frdn.s $ 13, nu i Henhold til
£. 6—17—10 og 11 og Från. 8de September 1841 $ 6 domt af
Hsoieſteret ſom for 3die Gang begaagt Hæleri, medens Overretten ikke
havde tillagt den førftnævnte Dom nogen Gjentagelſesvirkning og
berfor afene havde bømt Tiltalte ſom for 2den Gang begaaet Hæleri
En Tiltalt, der efter det indirecte Tyvs= og Hælerbeviis fandtes fyldig
i Tyveri og tidligere havde været tømt fom for 2ben Gang begaaet
Hæleri, nu domt efter Strl.8 $ 238 jfr. $ 228 fom for 3die Gang
Hæleri..
eee
ooo
aa a aaa aa aa a e
En i Tyveri ffylbig Tiltalt, der ‘tidligere bl. A. for et Tyveri var ſtrafſet
fom for 3die Gang begaaet Hæleri, af Høtefteret tillige bømt for 3bte
Gang begaanet Tyveri efter Strl.g & 231......0000re
eee

En Tiltalt, der i 1854 var bleven ftraffet for bedrageligt Forhold, i
1856 ſom for 2den Gang begaaet Tyveri, i 1860 fom for den nævnte

87,

259.

197.

386,

429.

Gientagelſe — Hittegods (ulovlig Omgang

med).

XXIII
Pag.

Forbrydelſe 3die Gang

begaaet, og nu fandtes ffyldig i Tyveri, bømt

i Henhold til Strl.s 8 307 for 3die Gang begaaet Tyveri .…...….

76.

Antaget, at en Tyvsdom, der i 1838 var overgaaet en Tiltalt, ſom dereſter ved Hgoieſteretsdomme 1852 og 1862 blev dømt for 2den og 3bie
Gang begaaet Hæleri, og nu atter fandtes ſkyldig deels i Tyveri deels
i Heæleri, ilfe, uanſeet disſe Hælerdomme, kunde tillægges den Virkning, at Tiltalte nu ſﬀulde dommes for 2den Gang begaaet Tyveri,
jjr. Strl.8 $ 61 2det Led „eee
155 jfr. 160.
Antaget, at det en Tiltalt overbeviſte ulovlige Vœrtshuushold og Brændeviinsudſalg, i Betragtning af tvende tidligere Forlig, det forſte for
ulovlig Brændeviinsudffjænfning og det ſidſte for: ulovligt Brændeviinsudſalg og ulovlig Brændeviinsudſkjænkning, maatte ligeſaavel ſom
den ham overbeviſte ulovlige Brændeviiusndſkjænkning, i Medfsr af
Næringslovens Beſtemmelſer, navnlig i 8 82, tilvegnes ham ſom 3bie

Gang begaaet eee
Gravfredens Krænkelſe.
En Tiltalt funden ſyldig efter Strl.8 $ 158,

e oo

men Straffen abforberet 401.

Havnevæſen.
Antaget, at en Havnecommisfion for at være berettiget til at ſoge Dælning for Udgifterne ved at bortrydde et ligefor Judſeilingen til Havnen ſunket Vrag i Nettoproveuuet af det ved Nhedernes Foranſtaltning
bjergede Skibsinventarium, der af Politimeſteren var oppebaaret paa
Sfibsførerens Vegne, i ethvert Fald inden denne Bjergning foretoges
maatte, overeensſtemmende med Reglementet for Stedets Havnevœæſen,
have forelagt Rhederue en pasſende Friſt til at bortrydde Vraget. . 513.

Hjemviisning.
En islandff Sag hjemviift for at faae det nærmere oplyſt, om det paagjældende Tyveri var begaaet paa Marken eller ile. ........ - 588.

Hittegods (ulovlig Omgang med).
Straf idømt efter Stri.8 $ 247, idet der navnlig efter bet Oplyfte iffe
funde tages noget Heuſyn til Tiltaltes Anbringende om at have oillet
aflevere den fundne Øjenftand til Politiet....
… . 267,
To Tiltalte, der havde modtaget og beholdt en ſtor Deel af deres 12aarige
Søn, efter hang Tilftaaelfe og de øvrige Oplysninger ſtjaalne, Gjenſtande, ſom de efter hans Angivelſe antoge for fundne af ham, hvilken
Paaſtand, uanſeet Alt hvad der talte for at de virkelig havde været
vidende om at Sonnen havde ſtjaalet Gjenſtandene og iffe fundet
dem, ilfe turde forkaſtes, anſete efter Analogien af Strl.s8 $ 247 jfr.
En

Tiltalt, der havde tilegnet ſig en Kniv, ſom han fandt henliggende
paa Gulvet i en Boutik, hvor Eieren vel var tilſtede, men uden at

Tiltalte vidfte det, anfeet efter Strl.g & 247.
En

eee

eee eee

Tiltalt, der havde modtaget og tilegnet fig et Tørklæde

og en Krave
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af Værdi 2-Mk., ſom tvende af hendes Born havde hjembragt og foregivet at have fundet, anfeet efter Strl.8 $ 247 iſe. $5... .... 28.
Straf fremdeles idømt efter Strl.8 $ 247 tildeels ſammenholdt med
GAT
ooo
eee
aaa oo 59, 204.

Hæleri.
En Kone, der havde deeltaget i at ſlagte, tilberede og fortære 2 af hendes Mand ftjaalne Lam, ftraffet efter Frdn. 11te April 1840 $ 22. , 220.
Straf idomi efter Strl.s8 $ 238. ...... 276, 292, 467, 471, 494, 526.

Indiciebeviis.
Et efter Frdn. 8de September

1841

tilſtrækkeligt Beviis

anſeet tilveie-

bragt for et natligt Indbrudstyveri . eee

oo

8.

En Tiltalt dømt efter et Jndiciebeviis for Drab ........- 237, 619.
En Tiltalt antagen overbeviiſt om Drab ved forſkjellige Vidneforkla-

ringer og Indicier, derunder navulig ogſaa cen Dræbtes Udſagn mod
ham

jom

Banemand

(jfr.

£.

6—6—15

og

Från.

8de

September

1841 & 5). 2.00 eee e eee eee eee ere eee e
a oon 576.
En Tiltalt mod fin Benægtelje anfeet overbeviift om at have aflagt falft
Ed i en Paternitetsfag .

eee

oo

ooo

oa

o

240.

Indirecte Tyvs- og Hælerbeviis,
En

Tiltalt med Henſyn til flere af ham begaaede
frifunden, deels domt ſom Hæler og Ty...

Heſtetyverier deels
0, 155.

Straf for Heleri idomt en Tiltalt, der efter fin Paaſtand af en Medtiltalt var bleven opfordret til at tage en Üvie fra en Stald og drive
Gort med

ben,

under Foregivende af at den tilhørte

ham,

hvorefter

de paa Veien ſogte at ſœlge den, men ved denne Leilighed af eu Trediemand underrettedes om, at de ilfe funde fælge Ovien, da den tilhorte en anden Mand, der ſamme Dag havde fjøbt den paa en Auction, og under Sagen havde prœæſteret Eiendomsbeviis og aflagt Til-

hjemling8ed
En

eee

eo

eee

oo

e

a

a ea

1.

Tiltalt dømt fom Hæler med Henfyn til en Kjørepidfø af Værdi
1 Rd., da der efter de fremkonine Oplysninger intet Henfyn lunde
tages til hang Foregivende om at have fundet Pidſken paa Lande-

En Tiltalt frifunden, da der iffe lunde antages at være ført tilftrælleligt Beviis for hans Beſiddelſe af en Frakke, da denne Beſiddelſe kun
var bevidnet af den Marſchandiſer, i hvis Boutik Frakken var forefunden, ſamt af dennes Medbjælperffe, og den Førftnævute under
disſe Omſtændigheder ikke kunde anſees for et fuldfomment gyldigt
Vidne
aao
ao ao a aaa
142.
En Tiltalt domt ſom Tyv, da han uagtet ſin Benœgtelſe ved de afgivne
Vidneforklaringer maatte anſees tilſtrækkelig overbeviiſt om at have
været i Befiddelje af de ſtjaalne Gjenſtande, der kort iforveien vare

Indirecte Tyos- og Hælerbeviis — Kjob og Salg.
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borttagne fra en Stue, hvor Tiltalte ſelo havde erkjendt at have
været inde... ooo ae
eo
ooo 462.
En Tiltalt domt efter L. 6—17—10 og 11 jfr. Frdn. 8de September
1841 $ 6, da den Omſtændighed, at Beſtjaalne ikke med fuldkommen
Beſtemthed havde kunnet gjenkjende Gjenſtandene ſom de ham frafomne, ilfe kunde giore det indireete Tyvsbeviis uanvendeligt, efterſom der havdes et ſœærligt fuldſtændigt Bev1is for hans tidligere Beſiddelſe af dem .........,
eee
ooo o ao e o a a o eo 233.
En Tiltalt frifunden, da der ikke var fremlommet fuldt Beviis for de

Beſtjaalnes Eiendomsret

til de under Sagen omhandlede Gjenſtande 390.

Straf fremdeles idomt for Tyveri .. «eo eo 142, 386.
Straf fremdeles 1domt for Hœælerìi
109, 147, 197, 251, 544.

Suftitsfag.
Mutaget, at en Tiltalts Forhold ved gjentagne Gange at have forsvet
Uorden i et Fattighunus, og navnlig at have føgt at trænge ind til et
derboende Fruentimmer, ſamt ved ſenere paa Marken at have grebet
fat i hende, rufſket i hende og revet hendes Hue af, deels laa udenfor
en Actionsordre for voldeligt Overfald, deels aleue kunde vœære Gjen-

ftand for privat Paatale efter Strl.s $ 200 ..... eee oo
Antaget, at en Sag

mod

en Tiltalt,

22.

der havde mishandlet ſin Moder,

navulig ved at tilfoie hende Slag og Stod, dog uden at videre betydelige Beſkadigelſer bevirkedes derved, maatte, jfr. Strl.s $ 298,
være Øjenftand for offentlig Forfolguing, ſljondt hun havde onfket, at
han maatte blive fri for Straf eee
eo 212.
En Sag, hvorunder en for Tyveri Tiltalt tillige var actioneret for For|
vanſkning af Gjenſtande, der af Fattigvæfenet vare betroede ham til

Brug, ikke forſaavidt antagen at funne være Øjenftand for juftitiel
Baatale, da Tiltalte ikke tidligere af Fattigvæſenet var bleven anfeet
med Straf for nogen af de i Pl. 1ſte Juli 1799 $ 157 jfr. Pl. 19de
December

1832 og 9de October 1833 $ 2 omhandlede

Forſeelſer

. . 110.

Kjob og Salg.
En

Sælgerinde af en Gaard tilpligtet, overeensſtemmende med den
mellem Parterne oprettede Kjøbecontract, at udſtede Skjode til Kjsberen, dog fun imod at han famtidig frigjorde hende for Prioritetss
giælden i Ctendommen, idet hun havde været berettiget til veb den
tidligere ftedfundne Forhandling om Handelens Fuldbyrdelſe at fordre
ſaadan Frigjsorelſe iværkſat ſamtidigt med Skjodets Udſtedelſe, og For“ pligtelſen hertil ikke kunde aniſees fyldeſtgjort fra Kjoberens Side ved
hans Foreviisning af nogle Atteſter fra Pantecreditorerne om, at de
vilde lade deres Penge forblive heuſtaaende i Cienbommen ...... 30.
Antaget, at det ikke kunde paalœægges en Indſtævut, paa hvis Kones
Navn hans Svigermoder havde ladet udftede et Stjøde paa et af
hende fjøbt Huus, hoilket Skjode ſenere eſter hendes Paaſtaud mod

XXVI
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hendes Villie var kommet i Indſtævntes Beſiddelſe, at tilſkiode hende
Huſet, hvorimod han alene blev tilpligtet
i Henhold til en ſenere indgaaet firiftlig Overeensfomft at overlevere hende Huſet til livsvarig

Brug og Benyttelſe. eeeao

e tee 123.

Antaget, at em mellem to ſeparerede Ægtefolk med Dvrighedens Sanction affluttet Overeensfomft, hvorefter en Eiendom, der ved de oprin‘delige Separationsvilkaar, ſom gik ud paa at ophæve FormuesfællesMabet, var bleven overtaget af den Ene, nu af denne overdroges til den
Anden, ikke kunde anſees at gaae ud paa et Kjob og Salg, men
maatte betragtes ſom en ny Separätionsforening, ſaaledes at der hverken
blev Stempelafgift eler Halvprocentsafgift at erlægge. ........ 302.

‘Leie.
En Opſigelſe, der af en Godseier var meddeelt en Huusmand til Fraflyttelſe af det af ham béboede Huus, kjendt ugyldig og Godseieren
tilpligtet at meddele Huusmanden livsvarigt Fæſte paa Huſet, idet
ingen ffriftlig Contract forelaa des8angaaende, og Godseieren ikke havde
fort det ham efter L. 27de Mai 1848 $ 11 i ſaa Tilfœlde paahvilende
fulde Beviis for, at Huſet kun var udleiet paa Opſigelſe ....... 133.
Antaget, at det med Henſyn til Anvendeligheden af Frdn. 27de Mai

1848 ingen Forandring kunde giore, at Huusmandens Paaſtand gik ud
paa,

at der var givet ham, ikke Fæfteløfte,

men

kun

Tilſagn

Leie han hans og Huftrues Livstid,
Løsgængeti.
En -Tiltalt, der fra den 11te September,

om

e

133.

da han blev afffediget fra fin

Tijenefte, og indtil den 3die October, da han anholdtes, havde brevet
omkring, men efter hans Udſagn for at ſoge Tjeneſte, frifunden . . . 602.
En Tiltalt ikke ftraffet for Løsgængeri, idet han ved fin Afgang fra Kjsobenhavn til er Sted i dennes Omegn ille til Protocollen over mis"tæntelige Berjoner havde modtaget noget ffriftligt Tilhold om at melde
fig dertil, naar hun paany maatte indfinde fig heri Staden, men fun
et mundtligt Baalæg herom af vedkommende Overbetjent, og hun derhos ſenere ikkun 2 Gauge et Bar Timer ad Gangen havde været her
i Staden. . . s 00 eee
aaa ae
o
7.
En Tiltalt, der havde faaet Polititilhold om ikke uden Tilladelſe at for.
lade et viſt Sogn, men desuagtet nogle Gange havde begivet fig udenfor dette ‘for at ſoge Arbeide, dog uden at han havde tilbragt nogen
Nat udenfor Sognet, frifſunden eee aes 606.
En Tiltalt, der havde taget Ophold i Kjøbenhavn i længere Tid uden
derom at gjøre Anmeldelfe til Bolitiprotocolen over mistænkelige Ver-

foner, frifunden,

da hun iffe til bemeldte Protocol havde faaet Til-

‘hold’ om at giore ſaadan Anmeldelſe, men der i faa Henfeende fun
var givet hende et mundtligt Paalœæg, til hoilket der end ikke var føiet

nogen Trijel om Straf

.......….

aaa

aao

.…… + + 631,

Qøsgængeri —

Meened,
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En

Tiltalts Foregivende

om, at han ikke havde forſtaaet det ham

givne

Tilhold , afbeviiſt ved de af vedkommende Politiinſpecteur og tvende
Overbetjente afgivne edelige Forklaringer, og Tiltalte anſeet efter L.
En

3die Marts 1860 $1... eee aos 171 jfr. 175.
til Holbæk hjemſendt Tiltalt, der havde overtraadt et ham ved

hans Hjemſendelſe til Kjøbenhavns Bolitiprotocol over mistœnkelige
Perſoner givet Tilhold om ikke at indfinde ſig heri Staben, uden øieblikkelig at melde fig ved bemeldte Protocol, ftraffet efter L, 3die Marts
1860 &1...….00000eeeeeee
eee eee
see eee . 18.
En veſtindiſk Tiltalt, der, efterat være fendt til fin Hjemftavn St. Jan,
havde overtraadt et ham givet Tilhold om ikke uden Tilladelſe at
vende tilbage til St. Thomas uden ſtrax at melde ſig paa Politi-

fammeret og godtgjore lovligt Erhverv, ſtraffet eſter Anordn. 18de
Auguſt 1855 22e
oe
o ae o e e e oo

12.

En Tiltalt, der, efterat have overtraadt et Tilhold, havde ftreifet arbeidsls8 omfkring og betlet, ſtraffet efter L. 3die Marts 1860 $$ 1, 3 og 5 108.
Straf framdeles idømt for Løsgængeri og Overtrædelſe af Tilhold

m M... ooo
71, 130, 143, 184, 237, 345, 400.
Meened og dermed bejflægtede Forbrydelfer.
En Tiltalt, der i Anledning af et af hans Kone i en Boutik begaaet
Tyveri havde afgivet .en urigtig Forklaring i Retten, frifunden, da
man ikke turde forkaſte hans Forklaring om iffe rigtigt at have opfattet, hvad der pasſerede i Boutiken ved denne Leilighed, ſamt da
han, hvem der efter Underdommerens Erklæring ikke var affordret ForHaring under Eds Tilbud, nœærmeſt maatte antages at være bleven

afhort ſom mistænkt for Deelagtighed i Konens Tyveri,

og derimod

iffe ſom Vidne.... ooo
ea aaa a a eos
En Tiltalt anfeet efter Straffelovens $ 145 for i en Sag om ulovligt
Brændeviinsfalg at have aflagt falff Ed for at lede Mistanken bort
fra en herfor figtett og medtiltalt Detailhandler, ſom derimod blev fri
funden for Actors Tiltale, da der ikke imod hang Benægtelje fandtes
tilveiebragt tilſtræœkkeligt Beviis for, at han, ſaaledes ſom Tiltalte
paaſtod, havde forledet denne Sidſte til at aflægge den falffe Ed... 104.
En for ulovligt Bræudeviinsudſalg. tiltalt Detailhandler, der under en

mod

en anden Medtiltalt i den Auledning

havde aflagt fal Forklaring for Retten,

anlagt Sag

uagtet

det var

for Meened
blevet

ham

foreholdt, at Forklaringen ilfe afæffebes ham til Brug i den mob
ham felv anlagte Sag, men til Brug under Sagen mod den for
Meened Medtiltalte, frifunden efter $ 147, da hans Udſagn om, at
han frygtede for, at hang Forllaring i Meenedsſagen kunde, uagtet
det ſete Forehold, blive benyttet mod bam i Brændeviinsfagen, ikle
turde forkaſt8......
oe
oe
oe o a a ae

En Tiltalt, der under en mod en Anden for Tyveri anlagt Sag havde
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afgivet en urigtig Forklaring
Gienſtande,

men

om nogle hende formeentlig fraſtjaalne

derefter ſelv tilbagekaldt denne Forklaring, frifunden

og Actionens Omkoſtninger paalagte det Offentlige, idet hun ikke kunde
antages at have havt nogen

dolos Henſigt „ee

310.

En Tiltalt, der ſigtedes for Forſog paa Forlokkelſe til fal Forklaring
for Retten, frifunden ooo
ee oe oo 623.
En Tiltalt, der havde aflagt falſk Vidnesbyrd

og forledet en Anden

der-

til, domt efter Strl.s $ 145 ſamt denne $ jfr. $8 51 og 48... ..

180.

Straf idomt efter Strl.s 22 145 og 146 jfr. 8 52...........… 289.
En Tiltalt, der, fordi han gjerne vilde være udenfor Sagen, havde
givet en undvigende og urigtig Forklaring i en Sag mellem en Med-

tjener og hans Huusbond

angaaende

voldeligt Overfald

fra Sidſt-

nœævntes Side, anſeet efter Strl. 8 $ 1G.
eee 202.
En Tiltalt, der havde forledet fin 18-aarige Søn til at afgive falft Forklaring for Retten, anſeet efter Strl.s $ 146 jr. $ 52...... . . 204.
Straf idømt efter Strl8 G16... eee
397, 542.
En Tiltalt, der havde aflagt urigtig Forklaring for Retten, frifunden,

da han havde havt Anledning til at antage, at Sagen gjaldt ham felv
En

77.

Tiltalt, der ſom Vidne i en Injuriefag mellem hendes Mand og en
anden Perfon havde afgivet en urigtig etelig Forklaring, ifte funden

fyldig i Meened, men derimod domt efter Strl.s $ 148 eller ſammes
Analogi, ſaaledes at der ved Straffens Faſtſættelſe tillige toges Henſyn til Strl.s $ 147 2det Led...
En Tiltalt mod ſin Benægtelſe anſeet tilſtrækkeligt overbeviiſt om

aflagt falﬀ Ed i en Paternitetsſag

ee 347.
at bave

aaeh

Straf idømt efter Strl.8 $ 150 1ſte Punktum

ſammenholdt

240.

med $ 145

1ſte Punktum...
oe
o aaa e a o eo
En Tiltalt, der havde formaaet tvende Andre til at afgive en urigtig

65.

Atteſt og derved forſkaffet ſig Borgerſkab ſom Veærtshuusholder , domt
efter Strl.8 $ 155 jfr. $ 52 1ſte Led, hvorhos Borgerbrevet blev fjendt
Ugyldigt.. eee
eo ea ea eo «219.

Næringsbrug.
En i Gamborg bofiddende Sfrædder, der havde reiſt om her i Landet
og tildeels Hog tidligere Kunder efter forudgaaet Maaltagning havde
modtaget Beſtillinger paa Klæbder, fom han derefter felv forfærdigebe
paa fit Værkſted i Hamborg og perfonlig bragte be Baagjældende heri
Landet, for hvilfet Forhold han tiltaltes for Overtrædelfe af Frdn.
8de Juni 1839 $ 4 jfr. $ 10, frifunden for det Offentliges Tiltale 483
Antaget, at en Haudlende, der i Henhold til Forbubet 9de October 1680
havde meent ſig berettiget til at drive Handel paa Samsø uden at
loſe Næringsbeviig, ikke kunde gives Medhold heri, men maatte anſees efter L. 29de December 1857 ê 75, idet det antoges, at Slut-

Næringsbrug

—

Pant,

XXX
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ningsbeftemmelfen i bemeldte Lovs 3 100 ogſaa omfattede det nævute
Forbud.. eee
aaa aa a aaa . 432.
Y et Tilfælde, hvor en ret Linie fra vedkommende Kjobſtads Axeltorv
til den paagjældende Landsby, der vilde være kortere end 1 Mül, faldt
over et Sund î en Strœækning af 4200 Alen, medens den korteſte landfaſte Forbindelſe mellem disſe Steder var over 1 Miil, antaget, at
det med Henſyn til Fortolkningen af L. 29de December 1857 $ 14
maatte vœre- uden Indflydelſe, at Landsbyen og vedkommende Kiobſtad begge laa paa ſamme Side af et Sund og kun vare adſkilte ved
en Bugt af dette; og en Tiltalt, der ſigtedes for at have drevet Handel indenfor den i L.s $ 55 foreſkrevne Afſtand fra Kjobſtaden, derfor

En

frifunden.
ea aaa aaa oo 417.
Tiltalt, der havde folgt Brændeviin fra et andet Sted end det,
hvorpaa hans Bevilling og Næringsbeviis lod, f}kjondt begge Steder
hørte til ſamme

Sogn, idømt Straf efter Næringslovens

En Tiltalt ved en Mængde

Vidneforklaringer overbeviiſt

$ 77

. . . 307.

om at vœære

fiyldig i ulovlig Brændeviinsndſkjænkuing og Værtshuushold. . . 634.
En Kjobmand paa Landet, der ved Vidner var overbeviiſt om deels at
have ſolgt Homesfents, deelg at have leveret Forffjelige Brændeviin,
fom han hentede til dem i Kjøbftaden 1 medgivne Flaſker o. f. v., hvorz
for han beregnede en Ertrabetaling pr. Bot, anfeet ffyldig i ulovlig
Brændeviinshandel. .
ee
oooeo .
. . 634.
En tiltalt Detailhbandler, ber tillige var Fragtmand og fom ſaadan bes
ſorgede Brændeviin indkjobt i Kjøbftaden, dømt for ulovligt Brændeviinsgudſalg, fordi han til Folk, der ikke kunde vente til hans Tilbagekomſt, ſtrax havde udleveret Brændevtin og ladet dem deponere Betalingen derfor, idet bet iffe kunde komme t Betragtning, at Transac-

tionen var givet Form af et Laon.

aon 531.

Antaget, at en Tiltalt, der havde affjøbt nøgle Drenge endeel gammelt
Jern og lignende Øjenftande, iffe kunde dommes for Overtrædelſe af
Næringslovens $ 51, da han bavde Borgerſkab ſom Detailliſt, og Detailliſter ifolge ſamme Lovg SS 33 og 35 have Ret til uden færlig

Bevilling at handle med de i $ 51 nævnte Sager

........….. 526.

Antaget, at det havde Hjemmel ſaavel i Forholdets Natur ſom i Strl.s

$ 34,

at et Borgerbrev,

ſom

en Tiltalt havde tilſneget fig ved en

Ulovlighed, hvorfor han anſcaes med Straf, ved den ſamme Dom
efter derom nedlagt Paaſtand blev kjendt ugyldigt ........... 279.

Omgengelſe mod Naturen.
Straf anvendt efter Strl8 $177
Pant.

aaa

eo

Antaget, at en Forligshaver maatte ſtaae tilbage for et ſenere ſtiftet Pant,
da det maatte anſees tilſtrækkeligt oplyſt, at den Panthaveren under
Form af Salg af Obligationer ydede Forſtrækning af Debitor var

471.

XXX
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bleven ſogt og af Creditor tilſtaaet for derved at indfrie en œældre
foran Forliget gaaende Pantebehœæftelſe, 1 hvis Plads i Prioritetsordenen bemeldte Banthaver derfor fandtes at maatte indtræde . ...114.
Y et Tilfælde, hvor en Entemand efter opgjort Sfifte med fin Datter
havde erkjendt at ſkylde hende efter Obligation en ſtorre Sum og derfor givet hende ſpeciel Panteret bl. A. 1 hans Tilgodehavende efter
en Asfurancepolice, antaget, at en af Mandens Creditorer, deri Medfør af £. 5—4—8 til 10 havde paaſtaaet deúne Obligation kjendt

ugyldig i Forhold til fig, ilfe kunde gives Medhold heri,

da disſe

Lovbud i ethvert Fald maatte vœre uanvendelige i et Tilfœlde, hvor
Pantedebitor endnu levede og havde Raadighed over fit Bo ..... 439.

Penſion.
Antaget, at Forſkriften i Lov om Lønninger for de under Kongerigets
Minifterier hørende Embedsmænd m. m. af 19de Februar 1861 $ 6
om, at de af Lovens &$S 1 og 2 flydende Lønningstillæg ikke komme i
Betragtning med Henfyn til Benfionsanfættelje, ogfaa angaaer Vart-

pengeberegning, ſamt at det for den 1ſte April 1861 oppebaarne Sœædtillæg maatte betragtes ſom uvis Indtægt

og altſaa reduceres med

!

efter Penſionslovens 8 4 Nr. Zee

68.

Antaget, at da det ikke med Beſtemthed fremgik af en med en Skueſpillerinde med Theaterbeſtyrelſen i 1858 og 1860 indgaaet Overeenskomſt, at den hende derved tilſiklrede Gage i dens Heelhed }kulde

henregnes

til „reglementeret Gage“

eller komme

i Betragtning ved

Penſionsberegning, idet navnlig endeel af bemeldte Gage maatte anſees

at vœre hende tillagt ifkun ſom „ureglementeret Louning“ ſamt var
opfort paa Coutoen

herfor, kunde

denne

Deel

af Gagen

ikke komme

“i Betragtning ved Penſionsberegning eeeh
Presſens Brug.
En Tiltalt dømt efter Stri.8 $ 156.........…… ee

449.
411.

Rettens Pleie.
Misbilliget, at en Sag af Actor for Underretten ikke var fremmet med
tilbørlig Hurtighed, uden at der dog fandtes tilftræltelig Føie til at
paalægge Anfvar ooo ee eee
20.
Misbilliget, at en Underbommer under et Forhør havde faldt en Til-

talt en „Praas“,

men uden

at der fandtes

Grund

til at paalœægge

Anſvar herfor..
ooo ooo
o ooo aaa aa o aaa 634.
En bornholmſk Underdommers misbilligende Udtalelſe om en Actionsordres Afﬀattelſe erklœæret for ubefstet „aao
217.

Roveri og Trusler.
To Tiltalte, der under Truſel om at ville angive en anden Mand for
et Tyveri, og ſom Betingelſe for at undlade at udſkiælde ham derfor
havde tvunget ham til at udftede en Forffrivning til dem paa et ſtorre

Roveri og Trusler

—

Spil.

AXA)
Pag,

Bengebeløb, ſtraffede eſter Strl.s $ 245, ſammenßoldt for den ene
. 164.
Tiltaltes Vedkommende med G47 „eee
o
S traf 1domt eſter Strl.s8 $ 245. for ved Trusler at have føgt at affe.
fig Fordeel
eee ooo
o aa o o ao
En Tiltalt ſtrafſet efter Frdu. 11te April 1840 $ 34 jfr. 2 80 ..

Skatter og Afgifter.
En Brændeviingbrænder i BVeile tilpligtet at betale nogle tkle hidtil bes
rigtigede Afgifter af Brændeviinsbrændinger, ber havde fundet Sted
under ben fjendtlige Occupation, da de af ham paaberaabte Grunde, hentede navnlig fra, at den foreſkreone Control ikke var bleven ført af
Toldvæfenet, at Afgiften efter Lovgivningen ffal opfræves forud, at
den maatte anfeeg betinget af, at Indforſelstold paa Brœudeviin var

bleven. indfrævet i denne Periode, hvilket iffe var firet, famt, at Regjeringen maatte anfeeg at have frafaldet fin Het til at indfræve Afgiften, ligeſom Tilfældet var efter Krigen 1848—50, ilfe fandtes at
kunne hjemle den af ham paaſtaaede Frifindelſe.
En Sfibsmægleri Kjøbenhavn, der maatte ſiges at være „Lem af deu
Familie, hos hovilken han boede“, efter Pl. 21de September 1814 81
fritagen for at erlægge Præſte-, Degne- og Klokkerpenge .…......
Antaget, at den i Reſc. 9de Juni 1819 paabudne Afgift af alt Brœnude,
der indføres i Kjøbenhavn, fun ffal fvares af bet, dev indføresi felve
ben egentlige Stad, og iffe af det, der udlosfeg udenfor Byen, om end
paa dens Grund eee
oo oa oa oo
ooo
590.

Skifte.
En i et Dodsbo fremſat og til et af den Afdøde til en nu ligeledes afdød
Mand udſtedt Beviis ſtottet Paaſtand om Udlevering af uogle Vexler
eller Betaling af et tilſvarende Belob forkaſtet under Paaberaabelſe af

£. 5—14—47, idet det paagjældende Retsforh olds Oprindelſe og nærmere Sammenhœæng ikke var bragt paa det Rene, men der netop var
eu ſtærk Formodnuing for, at det var blevet ordnet af de Vedkommende
ſelv i levende Live eee aaa
o
Skol ebæſen.
Antaget, at det maatte anſees forudſat 1 Auordn. 29de Juli 1814
$ 55 a,

at den deri ommeldte ſamlede uormerede Lon fſﬀulde tilveiebringes. ved
bl. A. ſom en forud given Indtægt dertil at anvende det Skolelœreren
tillommende Offer og Accidentſer, der ſaaledes bleve at anſee ſom en
Deel af den hele Løn, og følgelig, idet fun det Manglende blev at
paaligne Beboerne, fom til Afbrag i ben normerede Løn, faa.at Vetingelſerne for den i L. 8de Marts 1856 $ 15 paabudte Forhgielſe
her vare tilftebe; og trende Sfolelærere, der havde paaftaaet en ſaa-

dant, faaledes givne Medhold deri. .......

E

444, 448, 449.

Spil.
Straf for Deeltagelſe i Hazardſpil idomt efter Frdu. 6te Oct. 1753 $3 58.
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Stabfæftelfegtomme —' Straf.
Pag.
… 412, 591, 618.

Stadfæſtelſesddomme aaa

Stemplet: Papir.
Antaget,

at bet fulgte

af £. 19de Februar 1861

$$ 95 og 96,

at en

Mageſkiftecontract, ſom for den ene Eiendoms Vedkommende ikke inden

Udlobet af 2 Aar og 1 Maaned efter dens Udſtedelſe den 7de Juni
1861 var bleven fuldbyrdet ved Skjode, maatte indſendes til Omftempling efter denne Lovs Forffrifter, og at disfe, jfr. navnlig $$ 79
og 80, maatte medføre, at Sælgeren af bemeldte Eiendom fom Mebz

udfteder

af Contracten

maatte

blive

anfvarlig

for Erlæggelfen

af

Stempelgebyret, der ikke havde kunnet erholdes hos den til at betale
det nœærmeſt forpligtede Medcontrahent .............. 452.
En mellem to ſeparerede Ægtefolk med Dvorighedens Sanction affluttet
Overeenskomſt, hvorefter en det tidligere Fællesbo tilhorende Eiendom,

der ved de oprindelige Separationsvilkaar, ſom gik ud paa at ophæve
FTormuesfællesffabet, var bleven overtaget af den Ene, nu af denne
overdroges til den Anden, anſeet ſtempelfri i Henhold til Stempelloven8s GN.
ooo
ea o o aaa aao 302.

Straf.
En

Tiltalt, der ved en Overretsdom af 17de April 1868 kun var frifunden for videre Tiltale, ved Høtefterets Dom ifolge L. 3die April
\. A. 2 5 frifunden for Actors Tiltale
e 149.
En Tiltalt domt til at behandles efter en de ſædvanlige Vilkaar inde-

holdende Losladelſesreſolutiom „aao
Spørgsmaal

om

Idommelſe

af Tillœægsſtraf

efter Strl.s

$ 64

. 539.
i en

Tyvsſag eee
ao
aaa aao
En Tiltalt,

der var

over

60

Aar,

345.

efter Strl.s $ 23 idomt Feœngſel

paa ſœdvanlig Fangekoſt og ikke, ſom ved Overretten,

paa Vand og

En Tiltalt, der efter Opfordring af en Medtiltalt havde udlaant Sidſtnœvnte forſkjellige Effecter, for at denne kunde lade dem asfurere ſom
hendes og Mands Eiendele, idet Tiltalte vel vidſte, at hun derved
handlede 'urigtigt, men iffe turde lade det være af Frygt for Hævn
fra Mandens Side, anfeet efter Strl.s 8 259 jfr. 2 48 med Fængfel

paa Band og Brød, idet Overretteng Formening om, at Straffen for
hende kunde beſtemmes til ſimpelt Fængfel og derfor t Mebfør af
Stri.8 & 66 bortfalde, iffe fandtes at funne gives Medhold .....471.
Strl.8 $ 16 2det Punktum bragt til Anvendelſe mob en tiltalt Udlæn-

‘ding, der tidligere var ſtraffet for Tyveri heri Landet og ikke havde
havt
forſte
Stri.s
af et

ftadigt Ophold i den danſke Stat i
af de ham nu overbevifte Tyverier
& 16 anvendt paa en Tiltalt, der for
Entholdelſesdecret efter Strl.s8 3 178

5 'Aar, da han begik det
..
563.
ofte gjentagen Overtrœdelſe
idomtes 4 Gange 5 Dages

Fængſel paa Vand og Brod .........- e

ooo
ee ooo 217.

Stævning — Tyveri.

XX XIII
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Stævning.
En Høtefteretsflævning

afviif,

da den ikke var forkyndt de ikke modte

Jubftævnte med det i £. 1—4—28 paabudte Varfel.........… 247.
Afgjorelſe af bet Spørgsmaal, om tvende Mænd [unde anfeeg fom rette
Sagvoldere med Henſyn til en af dem til Skade for en anden Mand

uberettiget anlagt og benyttet Malegaard, eller om Søgsmaalet burde
have været anlagt mod ben af bem opgivne Hjemmelsmand, hvilket
dog efter famtlige oplyfte Omftænbigheder fandtes at maatte befvares
benægtende. .....00000eee
eee
aaa oa 455.

Tilregnelighed.
Strl.8 $ 39 tagen i Betragtuing ved

Straffens Faſtſætt:lſe for en Til-

talt, der i en meget ophidſet Sindsſtemning havde overfaldet og ſaaret
en Anden

ae

neo

e

OTB.

Tilſtaaelſe.
En af en Læredreng afgiven Tilſtaaelſe om at have beſtjaalet ſin Meſter
forkaſtet, da Tilſtaaelſen, der kort efter igjen var tilbagekaldt, ikke var
beſtyrket, men tildeels endog i Strid med Sagens svrige Oplysninger 289.
En Tiltalts tildeels tilbagekaldte Tilſtaaelſe om at have begaaet Indbrud i et Huus paa Kijobenhavns Nsorrebro og drœæbt Konen ſamme-

ſteds, forkaſtet, da den ikke anſaaes beftyrket, men fnarere fvættet veb
de fremkomne Oplysninger....
„ooo
ooo
ooo

92.

Antaget, at det efter de foreliggende Omſtændigheder maatte anſees betænteligt at domfælde en Tiltalt, der havde tilſtaaet en Brandſtiftelſe
og acgqvieſceret ved Underretsdommen, men derefter tilbagekaldte Tilſtaaelſen, hvilken hun efter ſin Forklaring kun var bleven foranlediget

til at afgive

ved. forſkjellige

Foreſtillinger

fra

Forhprsdommerens

Gide... oe
aa
oe
AQT.
En Tiltalt domt for Tyveri efter egen Tilſtaaelſe, idet der itte toges
Henſyn til den Tilſtaaelſen ledſagende Forklaring, der gik ud paa
nœrmere at modificere famme ..... 000000 0000 .…… 41, 42.

Tyveri.
Tvende Tiltalte, der figtedes for forſkiellige Misligheder med Henſyn til
de Amtets

Veivæſen

tilhorende Steen,

frifundne af Mangel paa til-

ſtrækkeligt Beis... aaa aao

623.

En Tiltalt, der deels, medens han flog Steen for Veivæſenet paa dettes
Oplagsplads, havde kaſtet endeel af Stenene ind paa en privat Mands
Plads, og dereſter ſelo havde bortført nogle af bigfe Steen til fin
Bopæl, og deelg havde afbændet nogle ftørre, Vetvæfenet tilhørende
Steen fom Ballaftfteen, dømt efter Strl.s $ 228 .........….… 623.

En Tiltalt, der mod fin Benægtelfe ved de afgivne Vidneforklaringer og
øvrige fremfomne Oplysninger maatte anfees overbeviift om î en Boutif at have taget dg under ſin Kaabe ſfjult et Stykke Tpi i den Henſigt at ſtjæle dette, domt efter Strl8 $28...
102.

XXXIV

Tyveri.

Pag
En Tiltalt, der paa et Torv havde tilegnet fig et Stylfe Flæft og var
gaaet bort dermeb, dømt for Tyveri, idet der ifle kunde tages Henfyn til hendes Anbringende om, at det havde været hendes Henfigt at
kiobe det, men at hun 1 Trœngſelen havde alemt at betale...... 561.
En Tiltalt, der, da han af en til Flytning af Gods engageret Perſon
var antagen til Hjælp, havde af en Kuffert, han bar under Udfsorel- Ts
ſen af dette Hverv, tilvendt fig forffjellige Gjenftande, bømt for Tyveri 258.
En Tiltalt, der fra et Gasværk, ved hvilket han arbeidede, havde
3 Gange
tilvendt fig nogle Kul, af Bærdt talt 36 ß, og givet dem til en Med-

tiltalt,

efter hvis Begjæring han tog dem,

domt eſter Strl.s. $ 228

og Medtiltalte tillige efter S4.
oa
En Tiltalt, der havde taget em Rigsdaler af fin Søfters Dragtlifteffuffe,
Dømt for Tyveri, idet der efter det Oplyſte ikke kunde tages noget
Henſyn til bang Anbringende om, at han havde taget den efter Ssſterenw Anviisning og ſom et Laan
eee
ooo
En Tiltalt, der havde ftjaalet noget Bragtømmer eller Bragbrænde famt
et Stykle Fyrretræ af ringe Værdi, anfeet for Tyveri. ........
En Tiltalt, der ved Stranden havde bemægtiget ſig en Planke, ſom han
vidfte, at Strandfogden havde taget 1 Beſiddelſe, domt efter Strl.s
g 298 seereeee eee
o a a a a e ae
a

377.

267.
203.

558.

En Tiltalt ftraffet for Tyveri af en fra en privat Plads borttagen Fortoiningstrosſe af Værdì 3 Rd., da intet Henſyn kunde tages til hans
ubeſtyrkede Foregivende, om, at han antog Trosſen for at være forladt
af dens tidligere Eier og ſom Folge deraf ilke at tilhore Nogen . . .
Straf for ſimpelt Tyveri fremdeles idomt. .... 4, 6, 7, 13, 18, 57, 71,
87, 110, 147, 210, 214, 232, 236, 249, 266, 274, 276, 282, 291,
297, 309, 338, 340, 344, 353, 355, 367, 372, 413, 414, 429, 467,
494, 511, 535, 563, 578, 582, 594, 601, 602, 616,

Deelagtighed

188.
74,
292,
471,
631.

i Tyveri.

En Tiltalt, der ſigtedes for Deeltagelſe 1 nogle af en Anden begaaede
Heftetyverier, ikke mod fin Benægtelfe anfeet overbeviift herom. 155 jfr. 161.
En Haudelslœrling, der havde beſtjaalet ſin Principal, domt efter Strl.s
3 228 jfr. $8 37 og 21, og tvende Medſkyldige efter forſtnœvnte g

[LE

e eee eneret
eee eee 215.

Straf fremdeles idømt efter Strl.8 & 228 jfr. 33 47 og 51....... 276.

Avægtyveri banan Marken.
|
En Tiltalt dømt efter Frdu. lite April 1840 & 6 2bdbet LD ...….. 220.
Straf herfor idomt efter Strl.s
Indbrudstyveri.

$ 229 Nr. 1

.....

262, 461, 565, 633.

En Tiltalt, der fra et Loftsrum, ſom var lukket med en 3! Alen hoi
Bræddevœg, der dog ikke gik heelt op til Tagryggen, men havde en
Aabning foroven, havde ſtjaalet forſkjellige Gjenſtande, deels ved ſelv
at ſtaae op paa et Bord eller en Stige og derfra række iud, deels ved

Tyveri.

XXXV
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at løfte fit Jaarige Datter ind igjennem Mabningen ned paa noget
indenfor ftaaende Brænde, og naar Datteren havde taget Øjen=
ftandene, atter at hjælpe hende tilbage, alene bømt efter Strl.s $ 228 . 494.
En Tiltalt, der for at ftjæle havde ffaffet fig Adgang til em Andens
Verelſe ved at benytte Noglen til dette, ſom, efter bvad han tidligere
tilfældig havde erfaret, var henlagt paa den indvendige Karm over
Nderdøren til Hufet, alene anfeet efter Stri.g &$ 228.......….… 585.
En Tiltalt, der havde tilvendt fig en Gjenftand ved udvendigt fra at
ræffe Armen ind igjennem et Vindue og flyde en af Jernftængerne,
ber var løsnet, tilfide, fun bømt for fimpelt Tyveri. 2........ 18.
En Tiltalt, der havde banet fig Adgang til Beſtjaalnes Vœærelſe ved
Hjælp af hans Nøgle, fjom Tiltalte havde bemærket henliggende i en
Tubd, Dømt for Indbrud .
aao
oeh
554.
En Tiltalt, der — medens han boede tilleie hos en Hsoker og ligeſom
denne havde ſin Boutik i Stuen, medens de begge boede ovenpaa —
nogle Gange ved Midnatstid havde ſkaffet ſig Adgang til Forſtnævntes
Boutik ved Hjœælp af en fal Nogle, anſeet efter Strl.g $ 229 Nr. 4
1ſte Led, tildeels ſammenholdt med
$G4G eee
. . 246.

En Tiltalt, der havde forffaffet fig Indgang i en under Opforelſe
vœærende ubeboet Bygning ved at ſtige over et denne omgivende midlertidigt Plankeværk
Nr. 4 1fte Led

af

3! Alens Hside, domt efter
ooo eo oo aao

Strl.s8 $ 229
aaa ae aao

18.

En Tiltalt, der havde ftjaalet nogle Gjenſtande fra et aflaaſet Materialuur, efterat han havde udtaget et med Som tilſpigret Vindue og
derefter var kroben ind gjennem ſamme, anſeet efter Strl.s $ -229
Nr. 4 1ſte Led ooo
ao
a ano “.. . 18.
En Tiltalt, der ved Nattetide gjennem en aabenſtaaende Port var gaaet
ind ì en Gaard og derfra
- ved Vold var brudt ind i og havde begaaet
Tyveri 1 en Fabrikbygning, ſom dannede Baghuſet til en beboet
Bygning, domt efter Strl.8 $ 229 Nr. 4 1ſte Led ........ . . 366.
En Tiltalt, der ved at ſœtte en Stige til en Luge og opbryde Hœngelaaſen for denne om Natteu havde flaffet fig Adgang til Loftet over
et Svinehuus, der ikke ſtod i Forbindelſe med uogen beboet Leilighed,
. domt efter Strl.s 2 229 Nr. 4 1ſte Ld eee
18.
En veſtindiſk Tiltalt domt efter Frdgn. 11te April 1840 8 12. 1fte Led 60.
En Tiltalt, der havde begivet ſig ud med tvende Andre for at ſtjæle,
men var bleven ſtaaende paa Veien, medens en af ¡disſe Sidſte gjennem
et af dem aabnet Vindue var ſtegen ind i et Kjokken og havde begaaet
Tyveri der, anſeet efter Strl.s $ 229 Nr. 4 2det Led jfr. $ 47
1:14 Led see
eee eee eee eee
eee 580.
En Tiltalt, der med tvende Andre var gaaet ud for at ſce, og medens
En af disſe gjennem et af ham udtaget Vindue ſteg ind i et Vœærelſe

og begik Tyveri der,

havde ſtaaet. ved Vinduet,

og derfra modtaget

XXXVI

Tyveri.

Pag.
Koſterne ſamt hjulpet til at bortbære dem, anſeet efter Strl.s $ 229
Nr. 4 2det Led jr. GMA ea
aao aaa aao 580.
Straf fremdeles idømt for Deelagtighed i Indbrudstyveri . . ... …….… 60.
Straf for Indbrudstyveri fremdeles idømt. . 8, 36, 79, 287, 310, 467, 471.
Tyveri af Børn.
En Tiltalt, der deels i Forening med fin Jaarige Broder havde. begaaet
en Mængde Tywverier, navnlig af Penge og Spiſevarer, deels havde
opfordret denne Sidſte til at begaae et Tyveri af en Portemonnaie
med 5 Rd., anſeet efter Strl.g 88 233 og 52 jfæ. 2 29........ 28.
Tvende 11- og 12aarige Drenge for eu ſtor Deel Tyverier anſete deels
efter Strl.s8 3 233, deels efter denne $ jr. $ 47 .....000000 190.

Straf idomt efter Strl.s $$ 233 og 21 jfr. $36

.....

eee

526.

Tyveri efter Strl.s $ 234.
Antaget, at en Tiltalt, der, foruden med Henfyn til to Træer at have
gjort fig ffyldig i Tyveri, tillige havde under en Kjørfel gjennem
en Skov med en Andens Vogn omhugget et Træ og benyttet det til
at iſtandſætte Vognen, ikke ved dette ſidſte Forhold havde gjort fig.

fiyldig i egentligt Tyveri.

. eee
eee ooo 284.

En

Tiltalt, der i en Staten tilhørende Sfov havde afffaaret og tilvendt
fig 118 Stykker unge Aﬀetrœæer og 27 Stykker Hasſelſkud, tilſammen
af Værdi c. 39 Rd., anſect efter Strl.g 8 234..... ooo
470.
En Tiltalt, der havde været en Medtiltalt behjælpelig med om Natten

fra Marlhegn

at afffjære og til bemeldte Medtiltalte at hjembringe

en Deel Vidier af Vœærdìi c. 6 Rd., anfeet efter Stri.8g 3 228 jfr.
G24 gBA4aT.
oa
aao oa a eo
. . 112.
En Tiltalt, der i en Skov havde afſauget og tilvendt ſig 4 Elleſtænger
til en Vœærdi af ialt 4 Mk., domt efter Strl.g $ 234......... 294.
Straf fremdeles idomt efter $ 2A...
0000
eee es 467, 494.

Tyveri efter Stri.g $ 235.
Antaget, at en Tiltaltg Forhold med at tilegne fig en Deel af de paa
hendes Feœſtelod efter Godsherſkabets Anviisning opſtablede Torv- ikke
kunde henfores under Strl.s $ 235, da hun havde troet at være ti ſin
Ret, men ialtfald alene kunde betragtes ſom en ‘privat Paatale under-

given Selotægt

eee

ee

72.

En Tiltalt, der havde opfordret en Pige til at tage Flæ} hos ſin Madmoder og derefter modtaget et Stykke af Værdi 12 ß., dømt. efter

Strl.s $ 235 fr. $2
En

ee

ao

53.

Tiltalt, der fra fin Huusbond havde taget forffjellige Fødevarer i
meget [maa Qvantiteter, dømt efter Stri.g 32 235........... 356.

En Tiltalts Forhold

med

at have tilegnet ſig et Fad,

der var noget

ituſlaaet, efter Gjenftanbens Værdi og svrige Beſkaffenhed ſamt de
færegne med Borttagelſen forbundne Omſtœændigheder henfort under
_Strl8 $25
eee oo oa a
a o eo 163.

Tyveri — Bei.
.

En Tiltalt,

der i et Krat

XXXVII
,

havde hugget henved en Sneeg Tøirejftager

Pag,

tilfammen af Bærdi 1 MÉ, anfeet efter Strl,g $ 235 ........ 426.
To Tiltalte, der i en Skov havde ſtjaalet Koſteriis til en Værdi af
1 Rd., domte efter Strl.8 $235...
oa e 364.

Straf fremdeles idømt efter $ 235
Udeblivelfesdomme

....

141,

.........… nere,

384, 399.

162, 169, 196, 197, 209, 210, 383, 508, 515.

Udlæggelfe af Barnefader (urigtig).
En Tiltalt, der havde udlagt en fingeret Perſon ſom Fader til ſit Barn,
domt efter Strl.8 2 179
eee eee oe oo ah ….… .353.

Uteerligt Forhold.
En Tiltalt domt efter Strl8
15...
eee eee ve 227,
En Tiltalt, der ved en Leilighed, hvor mange Menneſker af begge Kjøn
vare forfamlede, havde ladet fig i aldeles nøgen Tilftand bære omfring
mellem Mængden, anfeet efter Strl.g $185...
131.

En Tiltalt for uteerligt Forhold

mod

fin 12 Aar gamle Datter dømt

efter Strl.8 $ 176 jfr. $$ 161 og 1794.......000reee
vr 0e 313.

Vandlsb.
Antaget, at nogle Tiltalte, der, ſom Eiere af de paa Stadens Grund
til den ſaakaldte „Noſenaa“ ſtodende Eiendomme, i Henhold til L.
14de Decbr. 1857 & 12 havde faaet Paalæg om at oprenfe bemeldte
Wa, iffe funde være pligtige dertil efter bemeldte Løvbud, og navnlig

ikke ¿’ens 1ſte Led,

der kun funde antageg at figte til Gadefrøfter i

Forſtæderne, hvortil bemeldte Aa, ſelv om den kunde kaldes en brolagt Groft, iffe kunde henregnes8. eeeh
509,

Under en Sag,

hvorunder det fjællandffe Jernbaneſelſkab i Henhold til

Fdgn. 5te Marts 1845 8 19 paaſtodes tilpligtet at gjenoprette den
tidligere Vandafledning fra em ved Anlæget af den nordſjællandſke Bane

overſkaaren Eng- og Moſelod,
Paaſtanden.

e

Selſkabet dømt i det BVBæfentlige efter

eee
oa aao

oe

eo

Vei.
Antaget, at Pl. 4de Juni 1845 $ 8 ikke kunde berettige Veivæſenet

379,

til

af en Gruusgrav paa en privat Mands Mark tillige at tage Steen
— der ikke behovedes til Broer og Steenkiſter — navnlig fordi Ordene i g'eus 1ſte Led ikke kunde antages at omfatte andre Veimaterialier end ſaadanne, ſom kunde ſœættes i Klasſe med de der udtrykkelig

nævnte,

nemlig Leer og Sand,

hoilket ikke fandtes at kunne gjælde

om Steen...
rer 0 0e eee
eee . . . 626.
En Boelsmands Paaſtand om at være berettiget til at benytte en Sti
over Byeus Skolelod ikke tagen tilfølge, da denne Sti ikke var optagen paa det ifolge L. 4de Juli 1850 forfattede Regulativ over offentlige Gangſtier, og da det, ſelv om Betingelſerne for Aldertids Hævd
kunde anſees tilſtede, dog ikke af ham var godtgjort, at der ved Siden
af den almindelig benyttede Færdſel tidligere var udøvet nogen faaban
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ſelvſtændig Brug af eller Raadighed over Stien, at der herved, uanſeet
den nœævnte Lovs $ 5, kunde begrundes en ſlig vedvarende Servitut
paa Skolelodden til Fordeel for hans Eiendom ...........…

25.

|

Vidne.
Antaget, at Inſpektoren ved Fodſelsſtiſtelſeni Kjobenhavn ikke paa Grund
af Reſer. 13de Marts 1750 og 6te Januar 1794, der alene gaae ud

paa at betrygge de indlagte Fruentimmer mod, at deres Svangerſkab
mod deres Villie aabenbares, kunde forlange ſig fritagen for at beſvare
be ham af ct faadant Fruentimmer forelagte Spørgsmaal, om hun
var Moder til Barnet og om dette var ilive.
e
. 595.
En Godsbeſidder, der ſom Verge for en anden umyndig Godsbeſidder
havde affluttet et Contractsforhold med en Huusmand paa Sidftnævntes
Gods, antagen i en deraf opſtaaet Retsſag at maatte efter 2. 1—13—17

betragtes ſom et villigt Vine...

eee ere eee 133.

Vold.
1. Mod Embedsm@ænd ofv.
Tiltalt, der, da en Politibetjent og to Bægtere vilde anholde ham,
havde paa voldſom Maade modſat ſig Anholdelſen og navnlig ſparket
og faaet om fig, dømt efter Stri,8 2 100 jfr. $ 98 2det Led . . . . 395.
En Tiltalt, der havde ubffjældt en Vægter for en Dreng, taget ham i
Bryſtet og rufket ham, ſaa at hans Frakke blev revet itu, anfeet efter
Stri.g 22 100 og 101...... eee renere eee . 144.

En

Straf idømt ejter Strl.8 3 100 for voldelig Adfærd mod en Sognefogeb 352.
2. Mod Private.
En Tiltalt frifunden af Mangel paa
En veftindift Tiltalt, fin VBenægtelfe
have overfaldet og ſlaaet fin Moder
Frdu. 4de October 1833 8 22 2det

tilftræffeligt Beviis ........
uagtet, anfeet overbeviiſt om at
med en Stok og derfor domt efter
Led... eee

14.

62.

En færgift Tiltalt for Mishandling af ſin 88-aarige Moder anſeet efter
Stri.g &$ 201 jjr. 8 203 .. 00000
eee eee
ea aah 212.
Straf for Mishandling af Huſtru idomt efter Strl.s8 $ 202....... 395.
En Tiltalt domt for Mishandling af ſin Huſtru og fit Barn eſter
Strl8$8WM

ooo

oa

aa

aao

o 183.

Straf for Mishandling af Bleiebørn ibømt efter Stril.g 88 202 og 203. 548.
En Tiltalt, der havde faftet Steen paa et Fruentimmer, hvorved der
paaførtes hende deels em Beffabigelje af Haanden, deels en Hævelfe

af Skulderbladet, anſeet eſtex Strl8 2 08...

22.

En Tiltalt, der med en Stol havde tilfoiet en Auden flere Befſkadigelfer, navnlig i Anfigtet, hvillet havde flere Ugeré Sygelete til Følge,
anſeet efter Strl8 $203 „aao
aao
oe
20.
En Tiltalt anſeet overbeviiſt om med en Muurſteen at have tilfoiet en
Anden et Slag i Hovedet, der havde været Hovedaarſagen til en
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Hiernelidelſe, hvoraf den Overfaldne i længere Tid var farlig fug, og
domt efter Strl8
MZ...
aao
En Tiltalt, der med en Kniv havde tilfoiet en Anden flere betydelige
Saar, dømt efter Stxl.8 2 203, idet der efter det Oplyſte ikke kunde
tages Henſyn til hans Anbringende om, at han havde troet at være i
Nodvergetilſœlde „eee
eee oo
.
Straf fremdeles idømt efter Strl.8 $ 203 ...... .
. 84, 279,
En Tiltalt idomt Straf efter Strl.s 2 204, uden at der tillige toges
Henſyn til $ 206, da Beſkadigelſen ikke kunde anſees tilfoiet under
Slagsmaal...
eee
eo
e a
aa a ooo

373.

393.
573.

370.

Voldtægt.
En Tiltalt ikke mod ſin Benægtelje

antagen

at funne

bømmeg

for for-

føgt Voldtægt, fjøndt der var fremfommen en høj Grad af Formodning for, at han var ffyldig deri, og Tiltalte derfor i Henhold til L.
3die April 1868 $ 5 frifunden for Actors Tiltale, medens Overretsdommen af 17de April f. AX. kun havde frifundet ham for videre
Tiltale.
ea
aaaooo . . 149,
En Tiltalt for forſogt Voldtægt domt efter Strl.s $ 168 jfr. $ 46 . . 185.

En Tiltalt, der havde forſogt at tiltvinge ſig legemlig Omgang med et
97 Aar gammelt Vigebarn, dømt efter Strl.8 $ 168 jfr. $ 46. . . . 260.
En Tiltalt, der i ſtœrkt berufet Tilftand havde forføgt at voldtage en
14-aarig Pige, anfeet efter Strl.g $ 168 jfr. $$ 46 og 39...... 146.
Straf fremdeles idømt efter Strl.8 $ 168 jfr. $46........ 263, 382.
Eu Tiltalt, der acttoneredes for paa ulovlig Maade at have ffaffet fig
Samleie med en uberygtet Qvinde, domt efter Strl.8 3 170, tildeels
ſammenholdt med GG 45 gG... eeeh
227.

En Tiltalt, der havde forſkaffet ſig Samleie med et Fruentimmer,

me-

dens hun ved Beruſelſe var bragt i en Tilſtand, hvori Brugen af
hendes frie Villie var hende betagen, anſeet efter Strl.8 $ 170 . . .131.
Ærefornærmelſer.
- En Redacteur, der ſigtedes for i ſit Blad at have omtalt en Anden ſom
ffyldig i ,mislig Tilvendelfe af fremmede Contanter”, frifunden, da
denne Yttring efter Forbindelſen med den foregaaende Deel af Artiklen kun gik ud paa at omtale Sidſtnœvnte ſom mistænkt for bedrageligt Forhold, og en ſaadan Omtale var berettiget, paa Grund af at
han da havde veæret underkaſtet et Underſogelſesforhor, jom førte til
en Action for bedrageligt Forhold, uden Henfyn til at han jenere blev
frifunden for Actors Tiltale
oa
oe
298.
Mulct idomt efter Anordun. 11te Marts 1862, navnlig jammes & 9, for
grove Injurier mod en veſtindiſk Sagfører .
eee
586,
En Tiltalt domt for fornœrmelig Adfœrd mod Sogneraadets Formand
og Sognefogden under Udfsrelſen af deres Beſtilling eſter Strl.8
2 101 183,

‘XL.

Ærefornærmelſer — Ddelæggelſe af fremmed Eiendom.
Pag.

En Tiltalt idomt Boder til Fattigkasſen og Juſtitskasſen for uſommelige
Yttringer. mod. Forhorsdommeren „eee
359,
Odelæggelſe af fremmed Eiendom.
En

Tiltalt,. hvig Forhold med .at ødelægge en Deel af de paa hendes
Fæftelob efter Godsherſkabets Anviisning opſtablede Torv efter Stri.8
$.296 iffun fandtes at funne være Øjenftand for privat Forfslgning,

frifunden for det Offentliges Tiltale...............

T2.

HYoteſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

1.

Den 20de Marts.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 56.

den dte Marts.

Advocat Liebe
contra

Chriſten Pederſen (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri eller ialtfald uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne

Koſter ſamt for Bedrageri og Falfſk.
Sorg Birks Extraretsdom af Zlte October 1867: „Arveſtanten Hans Hanſen bor henſœttes i Forbedringshuſet i 1
Aar, Arreſtanten Chriſten Pederſen i Tugthuſet i 18 Maaneder
og Arreſtanten Carl Olſen i Fængfel paa Vand og Brød i 4
Gange 5 Dage, men forøvrigt frifindes de for Actors Tiltale,
Tiltalte Johanne Larsdatter og Maren Cathrine Pederſen bor for
Actors

Tiltale

i denne Sag

fri at vœre.

Actionens Omkoſtniuger

udredes ſaaledes, at Arreſtanten Hans Hanſen in solidum med
Arreſtanten Chriſten Pederſen bærer de ved begges Arreft forants
ledigede Udgifter og Førftnævnte ligeledes in solidum med Arreſtanten Carl Olſen de ved disſes Arreſt paadragne Omkoſtninger;
faa udrede de og alle Tre in solidum 4/, af de gvrige Omkoſtninger,

hvorunder

til Defenſor,

i Salair

Procurator

til Actor,

Vindfeld

Procurator

Hanſen

Tiltalte Johanne Larsdatter og Maren
lidum

udrede den

ene

Femtedeel.

Til

Flor

5 Rd.,

6 Ro.

og

medens

be

Cathrine Pederſen
Slagter

Corell

in s80udrede

Arreſtanterne Hans Hanſen og Chriſten Pederſen in solidum
5 Rd. Det Idomte at udredes inden 15 Dage fra denne Doms
X11, Aargang.

2

Den

lovlige Forkyndelſe
efter Loven.”

Landsover-

og

Ste Marts.

forsvrigt

ſamt Hof-

at

efterfommes

under

Adfærd

og Stadsrettens Dom af 17de Jas

nuar 1868: „Arreſtanten Chriſten Pederſen bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i:1 Aar, men igvrigt for Actors Tiltale i
denne Sag fri at vœre. I Henſeende til Actionens Omkoſtninger
bor Birketingsdommen, forſaavidt paaanket er, ved Magt at
ſtande, og betaler Arreſtanten derhos i Salair til Procuratorerne
Gottſchal> og Sgorrenſen for Overretten 10 Rd. til hver, At
efterkommes under Adſœrd efter Loven.“
Hgieſterets
Forelobigen bemœrkes, at Sagen

Dom.
efter den

ſkete Indſtœvning

ikke foreligger Høiefteret til Paafjendelfe med Henſyn til Sigtelſen
for Bedrageri og Falk. JIgovrigt maa det i Henhold til de i den
indankede Dom derfor anforte Grunde, hvortil fgies, at der med
Henſyn til den omhandlede Qvie er tilveiebragt Eiendomsbeviis
og Tilhjemlingsed, billiges, at Tiltalte er anſeet med Straf ſom

for 4de Gang begaaet Hæleri,

og Dommen vil faaledeg være at

ſtadſœſte, dog at Straffetiden eſter Omſtœndighederne
burde beſtemmes til 18 Maaneder.

findes

at

Thi kjendes for Ret:
Landsover-

ſamt

Hoſ-

og

Stadsrettens

Dom

bgor

ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes
til 18 Maaneder.
I Salarium til
Liebe og Hindenburg for Hgieſteret
talte 20 Nd. til hver.

Advocaterne
betaler Til-

J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under itærværende,
hertil indankede Sag, der 1 1ſte Inſtants er paakjendt ved Sors Birks Extraret, hvor den tillige omfattede 4 anbre Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagen
ille er appelleret, actionereg Arreſtanten Chriſten Pederſen for Tyveri
eller i alt Fald uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne Koſter ſamt for Bedrageri
og Falff.
Ved en Auction i Taaderup den 26de Marts f. A. kiobte Gaardmand
Chriſtian Jenſen i Commisſion for Slagter Corell i Pedersborg en Qvie,
hvilken efter Aftalen ffulbe blive ftaaende hos Sælgerent i nogle Dage, men
ſom famme Dag Auctionen holdtes bortkom fra Stalden.
Arreſtanten har i

Den Bte Marts.

3

faa Henfeende forklaret, at han var i Taaderup paa Auctionsdagen og der traf
ſammen med en af de ved Underretten Medtiltalte, Hans Hanſen af Pedersborg, meb hvem han blev enig om, at de ffulde følges ad bjem.
Hans Hanjen fortalte berhog Mrveftanten, at han underhaanden havde Ejøbt en Qvte, løfte
den i Stalden, hvor den ſtod, og gav Arreſtanten Rebet i Haanden, hvorefter
han gik et Dieblik bort; efter at Arreſtanten forgjæves havde ventet paa, at
han ffulde komme tilbage, horte han, at han alt havde begivet ſig paa Veien,
hvorfor Arreſtanten tral Quien ud af Stalden og fulgte efter ham, indtil han
traf ham paa Veien, hvorefter de i Forening forte Avien til Pedersborg og
Sorg.
Hang Hanfen har nu vel benægtet at have fortalt Arreſtanten, at han
havde fjøbt em Qvie, elev at have løft den i Stalden og leveret Rebet til
Arreſtauten, men der findes dog efter Sagens Omſtændigheder ikke aldeles tilſtræœkkelig Grund til for Arreſtantens Vedkommende at forkaſte denne Deel af
hang Forklaring, hvorfor han iffe vil funne fældes jom Tyv.
Derimod vil
han iffe funne undgaae at anfeeg ſom Hæler, da tveude Vidner, ſom paa Veien
traf Arreſtanten og Haus Hanſen drivende Quien, edelig have forklaret, at de
underrettede bigfe, ber vilde indlade fig t Handel med dem om Qvien, om, at
be flet iffe Eunde fælge den, da ben tilhørte Chriſtian Jenſen, af hvem den
var kjobt paa Auctionen, og det er ved egen Tilftaaelje og bet iøvrigt Oplyfte
beviiſt, at Arreſtanten, ogſaa efterat vœre truffet ſammen med disſe Mænd, er
vedblevet i Forening med Hans Hanſen at drive Quien, ſom de forte til Sors,
hvor den forſogtes ſolgt af Hans Hanſén.
Hvad angaaer Tiltalen for Bedrageri og Falk, ffal jaadant være begaaet med Henſyn til et af Arreſtanten under 22de Fedruav f. A. til ovennævnte Haus Hanſen udſtedt Nevers for 30 Rd., men der findes Intetſomhelſt
beviiſt om Arreſtantens Forhold i ſaa Henſeende, der fan henføres under be
nævnte Forbrybdeljer, hvorfor han maa blive at frifinde med Henſyn til denne
Deel af Actionen, ſaaledes ſom rettelig er ſtatueret ved den indankede Dom.
For ſit auforte Forhold med Qvien vil Arreſtanten, der er langt over
criminel Lavaider og gjentagne Gange ſtraſſet, jenejt ved Søiefteretsdom af
30te November 1860 efter Frèu, 11te April 1840 è 15 cfr. $ 6 med Forbedringshuusarbeide i 5 Aar, vœre at anſee eſter Straffelovens $ 238 cfr. $2 241
og 307 ſom for 4de Gang begaaet Hœæleri, og findeg Straffen at burde beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.
I Exrſtatning for Afſavn og Forringelſe af Qvien, ſom under Sagen er
vurderet til 28 Nd., har Slagter Corell forlangt 5 Nd., men da Arreſtanteu
iffe har anerfjendt dette Erſtatuingsbelob og Corell ikke har op yſt dets Rigtighed, vil der ifke under nærværende Sag funne tillægges ham Erſtatning.
JI Henhold til Foranforte vil Birketingsdommen, hvorved Arreſtanten
er anſeet efter Straffelovens $ 238 cfr. $ 248 med Tugthuusarbeide i 18
Maaneder
ftatning

og

tilpligtet

til Slagter

in solidum

Corel,

Omſtændighederne at kunne
Actiouens Omkoſtai uger.“

være

med

Hans

at forandre.

ſtadfœſtes,

Hanſen

at

Donmmeu

forſaavidt

udrede

5 Rd.

findes

derimod

paaanket,

med

Heuſyn

i Erefter

til

4

Den

Nr. 52,

Z5te Markts.

Advocat Levinſen
contra

Soren

Nielſen eller Soren

Bodker

(Defenſor Liebe),

der tiltales for Thyveri.
Odenſe Herreds Ertraretsdom af 17de September 1867 :
„Tiltalte Bodker Sgren Nielſen af Hunderup Mark bør henfætteg
i Feængſel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Saa bor
han og udrede alle af denne Sag lovligt flydende Omfoftninger,
berunder

i Salair

til Actor,

Cancelliraad,

Procurator

Peterſen

5 Rd. og til Defenfor, Cancelliraad, Procurator Bord 4 Ro.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 20de December 1867: „Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande, dog
at Straffetiden beftemmes til 4 Gange 5 Dage; faa bør Tiltalte
Sgren Nielſen udrede Salairer til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Seidelin og Regjeringsraad Lindhard med
5 Rd. til hver, At efterkommes under Adſœærd efter Loven.“

“Hgoieſterets Dom.
JI Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Levinſen og Liebe for Hgieſteret
betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nœærværende, her
til Retten fra Odenſe Herreds Extraret indankede og mod Tiltalte Sporen
Nielſen for Tyverìi anlagte Sag, er han ved egen med de ipvrigt tilveiebragte
Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe, der î Henhold til LL 1—15—1 ikke vil
kunne ſvækfes ved den af ham fenere beri gjorte, men af Intet beſtyrkede Forandring, tilſtrækkeligt overbeviiſt at have î Begyudelſen af ſidſtafvigte Auguſt
Maaned ſfraſtjaalet Proprietair Berg til Hunderupgaard en til 1 Rd. 3 Mk.
vurderet løg Træbro, der henlaae paa Beſtjaalues Mark.
For dette Forhold

vil Tiltalte, der er langt over criminel Lavalbder og forhen dømt ved Høiefteret8dom af 20de November 1862 efter Frdn. 11te April 1840 g 30 til 5 Dages ſimpelt Fængſel og ved Odenſe Kjobſtads Extraretsdom af 1ſte September
1863 efter ſamme Frdn.s8 3 1. til Fængfel paa Band og Brød i 3 Gange 5
Dage, mu være at anfee efter Straffelovens & 230 1fte Led og Straffen at bes

Den

Z5te Marts.

5

ftemme til Fængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage, med hvilken Forandring 1 Henſeende til Straffetiden den indankede Dom, ved hvoilken Tiltalte
er idømt lige Fængfel i 6 Gange 5 Dage, iøvrigt vil være at ftadfæfte.”

Nr. 51.

Advocat Levinſen
contra

Lars Peder

Johanfen, ogſaa kaldet Lars

(Defenſor Henrichſen),
der tiltales for Thyveri ellex ulovlig Omgang
for bedrageligt Forhold.

Skræœdder

med Hittegods ſamt

Nakſkov Kjobſtads Extraretsdom af 9de September 1867:
„L&iltalte Tjeneſtekarl Lars Peder Iohanſen, kaldet Lars Skrœædder,
bør henfættes til Fængſel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage
famt udbrede de af nærværende Sag lovligt flydende Omfoftninger,
hvorunder i Salair til Actor, Procurator Barfoed 5 Ro. og til
Defenſor, Procurator Henrichſen 4 Rd.
At efterfommes efter
Juſtitiens nœrmere Foranſtaltning under Adfærd efter Loven,”

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 29de November 1867: „Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande. I
Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Prgoveprocurator
Casfe og Procurator Weftrup, betaler Tiltalte Tjeneſtekarl Lars
Peder Johanſen, ogſaa kaldet Lars Skræœdder, 5 Rd, til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anfgrte Grunde
kiendes for Ret:
Lands8over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bsr
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne

Levinſen og Henrichſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd.

til hver.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Tjeneſtekarl Lars Peder Johanſen, ogſaa kaldet Lars Skrœæd der, tiltales under nærvœærende, fra
Nakſkov Kiobſtads Extraret indankede Sag for Tyveri eler ulovlig Omgang
med Hittegods ſamt for bedrageligt Forhold.

Ved hans egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med det ipvrigt Oplyſte er det

6

Den

Z5te Marts.

ogſaa tilſtrækkeligt godtgjort, at han deels i forrige Vinter har uden Vedkommendes Tilladelſe ſolgt med Gjenkjobsret for 4 ME. en Muurmeſter Marcusſen tilhorende, til 10 MLL vurderet Jernſtang, ſom Tiltalte havde faaet tillaans
af Marcusſens Læredreng, deels den 15de Juli d. A. i en Kjobmandsboutik
har

tilegnet

ſig en Anders

Poulſen

tilhorende,

til 4 Mk.

vurderet

Kniv,

ſom

han efter ſin Forklaring, der iffe kan forkaſtes, fandt henliggende paa Gulvet
uden at vide, hvem den tilhorte. og ſolgt den for 1 Mf.
Da nu det forſtan-

førte Forhold

i den indankede

Dom

med

Foie er heufort

under

almindelig

borgerlig Straffelov $ 253 jfr. 2 251, og det ſidſtnævnte ligeledes retteligen
findes henført under ſamme Lovs $ 247 —- hvorved bemærkes, at Knivens Eier
vel maa antages ſamtidig at have været i Boutiken, men at Handlingen, da
Tiltalte iffe vil have vidſt, at han var Eieren, ikke kan betragtes ſom, Tyveri
— 0g da Straffen for Tiltalte, der er fodt 13838 og ike findes forhen criminaliter tiltalt eller ſtraffet, hvorimod han ofte er anſeet for Diſciplinairforſeelſer

under ſin Militairtjeneſte, findes pasſende beſtemt til Fængfel paa Vand og
Brod i 2 Gange 5 Dage, ligeſom Underretsdommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger, derunder de Underretsſagforerne tilkjendte Salairer, billiges, vil Dommen î det Hele være at ſtadſœſte.“

Nr. 63.

Advocat Klubien
contra

Jacob

Nielſen

Valdby

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for Thveri.
Helſingor Extraretsdom af 17de December 1867: „Arreſtanten Jacob Nielſen Valdby bor ftraffeg med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder.
Saa bor han og udrede denne Sags
Omfkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Moller
4 Rd.

3 Rd.

At efterkommes

under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom

og til Defenſor,

Procurator Knox

af 7de Februar

1868: „Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande.

I Salarium

til Procuratorerne, Regjeringsraad Lindhard og Salomonſen for
Overretten betaler Arreſtanten Jacob Nielſen Valdby 5 Ro. til
hver. At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
HÖgieſterets

I Henhold
fjendes for Ret:
Landsgover=

Dom.

til de i den indankede Dom
famt

Hof-

og

anførte

Stadgrettens

Grunde

Dom

bør

Den

Zte Marts,

7

ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Klubien og Levinſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
JI den indankede Doms Præmigfer hedder det: „Da
cob Nielſen Valdby, der under nærværende fra Helſingor
ret hertil indarlede Sag tiltales for Tyveri, har vedgaaet,
med Sagens Omſtændigheder, at han den 24de November
71/, og 8 Aſﬀten har fra en uaflaaſet Stald tilvendt fig

Furakke og et Par Benklæder,
horende

tilfammen

Tjeneſtekarl Friß Jonasſen,

maa

vurderede

:Arreſtanten JaKjobſtads Extrahvad der ftemmer
f. A. mellem Kl.
em der hængende

til 1 Rd, 2 Mk.

det billiges,

at han,

og til-

der er født i

Maret 1826 og feneft ifølge Helfingørs Kjøbftads' Ertraretsbom af 21de Auguſt
1866 har været anfeet for 2den Gang Vegaaet Tyveri ifølge Straffelovens
S 230 med Fængfel pan Band og Brød i 6 Gange 5 Dage, nu ved den indankede Dom er domt efter bemeldte Lov8 g 231, og da Straffen efter Omſtændighederue findes pasſende beſtemt til 18 Maaneders Forbedringshuusarbeide og Dommens Beftemmelfer i Henſeende til Actionens Omkoſtninger lige-

ledeg gives Mebhold, vil den i det Hele blive at ftadfæfte.”

Fredagen den 13de Marts.

Nr. 62.

Advocat Bro
contra

Dorthea eller Dorthe Kirſtine Chriſtoffersdatter
eller Pedersdatter eller Pederſen, Nielſens Huſtru
(Defenſor Henrichſen),
der tiltales for Tyveri og Losgœngeri.
Criminal- og Politirettens Dom af 2dde Januar 1868:
„Arreſtantinden Dorthe Kirſtine Chriſtophersdatter eller Pedersdatter eller Pederſen, Nielſens Huſtru, bor ſtraffes med Tugthuusarbeide i 2 Aar ſamt udrede Actionens Omkoſtninger, derunder Salair til Actor og Defenſor, Procurator Bgocher og
Prøveprocnrator Bloch, 5 Rd. til hver.
At efterlommes under
Abfærd efter Loven.”
J Henhold
fjendes for Ret:
Criminal:

til
og

Hgoieſterets Dom.
de i den indankede Dom
Politirettens

Dom

anførte
bor

ved

|
Grunde
Magt

8

Den 13de Marts.
at ſtande.
I Salarium
til Advocaterne Bro>
og Henrichſen
for Høiefteret
betaler
Tiltalte
10 Rd. til hver.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtantinden D orthe Kirſtine Chriſtophersdatter eller Pedersdatter eller Pederſen,
Nielſens Huftru, hvig Opgivende at være 47 Aar gammel er ffjønnet at
ſtemme med hendes Udſeende, og ſom er dømt 3 Gange for Tyveri, feneft ved
Høiefteretsbom af 27de Auguſt 1862 efter Frdn. 11te April 1840 $ 15 til
Forbedringshuusarbeide i 4 Aar, og tvende Gange for Løsgængeri, feneft ved
denne Rets Dom af 24de Auguſt f. A. efter $ 1 i Lov af 3die Marts 1860
om Straffen for Løggængeri og Betleri til Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæfens

Tvangsarbeidsanſtalt i 18 Dage,

er under nærværende mod hende for Tyveri

og Løsgængeri anlagte Sag ved egen af det iøvrigt Oplyfte beftyrfebe Tilſtaaelſe overbeviift at have den 27de November f. A. fraftjaalet Bager Johan

Albrecht en til 2 Hd. vurderet Kjebel og dennes

Tjeneftepige Juliane Nielſen

en Kjole af Værdi 1 Rd.
Y Henfeende til Sigtelfen for Løsgængeri findes der derimod iffe at
lunne paalægges hende noget Straffeanſvar, idet hun, efter hvad ber er opluyft,
ved ſin Afgang til Hillerod den 9de November f. A. ikke har til Protocollen
over mistœnkelige Perſoner modtaget noget Tilhold om at melde ſig ved bemeldte Protocol, naar hun paany maatte indfinde fig heri Staden, men fun
et mundtligt Paalæg i ſaa Henſeende af vedkommende Overpolitibetjent, og

derhos

efter fin Forklaring fenere iffun 2 Gange

et Par Timer

ad Gangen

har været heri Staben.

Arreſtantinden
for 4de

Gang

vil ſaaledes

forøvet Tyveri

med

vœære at anfee efter Straffelovens
en Straf,

$ 232

der efter Omſtændighederne

fin-

des at burde beſtemmes til Tugthuusarbeide i 2 Aar.“

Nr. 64.

Advocat Henrichſen
contra

Niels Pehrfon

eller Petters\on

(Defenſor Bunten),

ber tiltales for Tyveri.
Rønne Kjobſtads Extraretsdom af 11te Februar 1868:
„Arreſtanten Murer Niels Pehrs\ſon eller Pettersfon bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i to Aar og efter endt Straffetid bringes ud af Riget; faa bør han og udrede alle af denne
Sag lovligt flyvende Omfoftninger, hvoriblandt Salair til Actor,
Procurator Lund 6 Rd. og til Defenſor, Cancelliraad, Procurator
Erichſen, 4 Rd.

2 Uldtrgier,

1 Par Uldunderbeenklœder

og 6 Par

Den

13de

Marts.

9

Uldfokker, hvoraf Arreſtanten var i Beſiddelſe, udleveres Kjobmand

Knudſen.

At eſterkommes under Adfærd efter Loven,”

Hgieſterets Dom.
Efter de fremfomne Oplysninger billiger Høiefteret, at det
ved Underretsdommen er antaget, at der er tilveiebragt et efter
Frdn. 3de September 1841 tilſtrœkkeligt Beviis for, at Tiltalte

har gjort ſig \kyldig i det ham paaſigtede Indbrudstyveri, og da
den ham i Henhold til Straffelovens $ 229 Nr. 4 idomte Straf
af Forbedrings8huusarbeide i 2 Aar findes pasſfende, og det derhos
maa billiges, at han er domt til efter endt Straffetid at bringes
ud af Riget, ligeſom bet heller iffe findes fornødent at udelade
den i Dommen optagne Beſtemmelſe om Udleveringen af de ſtjaalne
Koſter til Kjobmand Knudſen, vil Dommen i det Hele være at

ſtadfœſte, hvorhos det endvidere, i Henhold til Kjobmand Knudfens Paaſtand om at erholde udleveret de hos Tiltalte ved hang
Anholdelſe fundne Penge, bliver at paalœgge -Tiltalte at betale
ham i Erſtatning 5 Rd. 11 ßþ.
Thi kjendes for Ret:
Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande, hvorhos
Tiltalte i Erſtatning til B. A. Knudſen betaler
5 Rd. 11 ß. I Salarium til Advocat Henrichſen
og Zuſtitsraad Bunten
for Hgieſteret udreder
ziltalte

10

Ro,

til hver.

J den indankede Doms Preœæmisſer hedder bet: ,, Natten mellem 31te
October og 1ſte November f. A. fete Indbrud i Kjobmand heri Byen B. A.
Knudſens Boutik, til hvilken Tyven havde ffaffet fig Adgang ved med et Brækjern eller andet Inſtrument at frabrække et faſtſommet Vindue ud til Haven
og derigjennem ſtige ind i Boutiken.
Herfra har Tyven begivet fig igjennem
en ilfe aflaaſet Dor ind i Contoiret og forſogt at opbryde en der ſtaaende
Pult, hvilket dog ikke lykkedes.
Fra Boutiken har Tyven bortftjaalet 2 hvide
Uldtroier med rode Striber for Hœnderne og forneden, 6 Par hvide Uldhalvſtromper og et Par hvide Underbeenflæber af Uld og af Pengeſkuffen ca.
6 Rd.
i Fireſfillinger og 3 à 4 Nd. i œldre ſaavel Kobber- ſom Solomonter.
Mistauken faldt ſtrax paa Arreſtanten Niels Pehrsfon eller Pettersſon, idet
at Beſtjaalnes Pige fortalte, at den fvenffe Murer havde været om Natten i
Gaarden og talt med hende, ſom ſad oppe for at ordne ſit Tpi, da hun flulde

10

Den 13de Marts,

}fifte nœſte Dag, men bad hende ikke at omtale, at han havde været der om
Natten.
Arreſtanten blev derfor efterſogt og den 3die November antruffen paa
et Vœærtshuus i Hasle, taget under Anholdelſe og transporteret hertil.
Ved
Anholdelſen var Arreſtanten ifort 2 uldne hvide Trøjer med rod Kant
forneden og for Hænderne, 2 Bar Ulbdfofler og 1 Par nye uldne Underbeenklæder, ſamt var i Beſiddelſe af 2 Specier, 1 Firemark, 1 Markſtykke, 1 gammel Otteffiling, 4 Fiirffilinger og 3 Eneſteſkillinger, og har derhos efterladt
4 Par uldne Sokker hos den ſaakaldte „Svenſke Hanne“ ved Hasle Kulværk.
Arreſtanten har beſtandig benægtet at have begaaet Tyveriet hos Kjøbmand
Knudſen, men den imod ham reiſte Mistanke er i hoi Grad beſtyrket under
be optagne Forhører faavel ved de afhørte Deponenters Udſagn ſom ved hans

egen Forklaring.

Ved Niels Henrichſen Mufkulos8's beedigede Forklaring ex det

oplyſt, at Arreſtanten den 31te October f. A. fulgtes med ham til Hasle Kulværk, hvor de begge bleve antazne til Arbeide, men bleve tillige af Opſynsmanden underrettede om, at be ffulde have Vagt om Natten, hvorfor de vendte
tilbage her til Byen for at afhente bereg Tøi, og fulgtes ogfaa ad om Cftermiddagen ud af Byen, men efterat være komne lidt norden for Byen erklærede
Arreſtanten, at han førft fulde tale med fin Kjærefte, jom tjente h08 Kjøbmand
Knubfen, og vendte derpaa tilbage her til Byen.
Gamme Aften &I. omtrent
10 bankede han paa i ſit Logis hos Bodkerſvend Carl Thorſen, men efter at
vœre lukfet ind, føgte han efter Noget i ſin Kasſe, og gik derpaa atter bort,
idet han ſteg ud igjennem Vinduet.
Han foregiver at have hentet en Muurfkee,
fom han forøvrigt vil have tabt og for hvilfen han iffe havde noget Brug ved
fit Arbeide i Kulværfet, men det er fandfynligere, at han har føgt efter et In
firument, for ved bets Hjælp at ffaffe ſig Adgang til Knudſens Boutik,
Tjeneſtepige hos Kjobmand Knudſen Inger Mäuſen har edelig bevidnet, at Arreſtanten var i Kjobmand Knudſens Gaard om Natten imellem 31te October og
lfte November f. A. og talte med hende, men bad hende ikke at omtale, at
han havde været der. For at oplyſe hvor han var paa den Tid Tyveriet blev
begaaet, er han kommen med den hoiſt uſandſyulige Ferklaring, at han havde

lagt fig til at fove i Sandflugtsffoven.

Det falder ikfe let Nogen ind at lægge

fig til at fove under aaben Himmel faa ſildig paa Aaret ſom den ſidſte October, og Arreſtanten havde aldeles ingen Grund hertil, da han ikke vilde have
Arbeidet ved Hasle Kalkværk og i det Hele iffe havde noget Crinde i Hasle,
men det gjaldt kun om at komme bort fra Roune. Det Uldtoi, ſom Arreſtanten
deels var ifort og deels havde leveret til fvenffe Hanne, ſtemmer med hvad
Kjøbmand Knudfen forud har angivet at have miftet ſaavel i Antal ſom i Udſeende og QOvalitet. Dette har Kjobmand Knudſen edelig bevidnet ſamt at han
af den Slags, ſom den ene Uldtroie var, nemlig vævet ret og vrangt, iffe har
folgt et eneſte Exemplar ſorend Tyveriet hos ham Natten imellem 31te October
og 1ſte November f. A.
Handelslærling Ludvig Emanuel Sivertſen har bevidnet, at hans Principal Kjobmand Knudſen har af jamme Slags Uldtøj i fin Boutik ſom det,
hvoraf Arreftanten var i Befiddelfe, og at der Natten imellem 3lte October og

Den

13de

Marts.

11

1ſte November f. A. blev fraſtjaalet Knudſen 2 Uldtroier, 1 Par Underbeenflæbder og nogle Uldſokker, men hvormange veed Vidnet ikke, Arreſtantens Forklaring
om den Maade, paa hvilken han er kommen i Beſiddelſe af det hos ham forefundne Uldtøi ev ogfaa i høtefte Grad uſandſynlig, idet han udſiger, at medens han
laae og fov i Sanbflugtffoven, blev han vækket af en ſvenſk Karl, ſom forsvrigt var ham ubekjendt, og ſom tilbpd at ſœælge ham dette Uldtoi, fordi han
trængte til Penge, og hvorpaa Arreſtanten affjobte ham ſamme.
Denne Forflarings Uſandſynlighed bliver endnu ftørre, naar det tages i Betragtning, at
det under Sagen maa anfec8 tilftrækfeligt godtgjort, at Mrreftanten ben 31te
October var aldeles blottet for Penge og faaledes ikke kunde betale, hvad Uldtoiet ﬀfulde koſte.
Den 1ſte November var Arreſtanten derimod godt forſynet
med Penge og det navnlig ſaadanne, ſom vare fraſtjaalne Kjobmand Knudſen,

ſaaſom Fireſkillinger og Penge, ſom ikke længere ere i Circulation,
Firemarker, Tomarker og andre deslige.

nemlig

Tages alle disſe Omſiœændigheder i Betragtning og ſees der desuden hen
til, at Arreſtanten om den Maade, paa hvoilken han var kommen i Beſiddelſe
af Penge og det ommeldte Uldgods, har yttret ſig anderledes til ſine Kammerater, ſom derom ſpurgte ham, end han har forklaret i Forhoret, og bans i det
Hele tilbageholdne og modſigende Forklaring, da kan Retten ikke ſﬀjonne rets
tere, end at der i bet foreliggende Tilfælde ere flere beviſte Omſtændigheder
tilſtede, der hver for fig gjøre det ſandſynligt, at Arreſtanten har begaaet det
Tyveri, ſom er Gjenſtand for nærværende Søgsmaal, og at der faaledes i
Overeensſtemmelſe med Frdn. 8de September 1841 er tilveiebragt fuldſtændigt
Beviis for, at Arreſtanten Natten imellem den 31te October og 1ſte November
f. A. har begaaet Tyveri forbunden med JIndbrud hos Kjobmand Knudſen heri
Byen.
Ifo'ge heraf vil de Uldſager, ſom ere komne tilſtede, udleveres Kjøbmand Knubjen, men dette fan ilfe være Tilfældet med de Benge, af hvilte
Arreſtanten ved ſin Anholdelſe var i Beſiddelſe, da Penge ikke kunne individualiſeres og det ſaaledes iffe kan vides, om de ere di ſamme, ſom ere ſtjaalne.
Arreſianten har foregivet at være 32 Aar gammel, hvilket ſtemmer med hans
Udſeende, og ſom ikke findes tidligere ſtraffet heri Landet, og vil nu blive at
domme efter den almindelige borgerlige Straffelov af 10de Februar 1866
8 229
Nr. 4, og ffjønnes Straffen pasfende at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, og bor han derhos eſter den ovenciterede Lovs $ 16 efter endt
Straffetid bringes ud af Niget. Arreſtanten vil derhos have at udrede alle af
denne Sag lovligt flydende Omkoſtninger, bvoriblandt Salair til Actor, Procurator Lund 6 Nd. og til Defenſor, Cencelliraad, Procurator Erichſen 4 Rd.
De onmmeldte Uldſager udleveres Kjobmand Knudſen, fom forøvrigt ilfe har
gjort Baaftand paa Erſtatning.“

12

Den

13de

Marts,.

Nr. 54.

Advocat Levinſen
contra

Louis Nathaniel

(Defenſor Bunten),

ber tiltaleg for Overtrædelfe af et ham af Politiet givet Tilhold.
St. Thomœæ Politiretsdom af 19de September 1867: „Arreſtanten Louis Nathaniel henſœttes til Tvangsarbeide i 60 Dage
og afholder Omkoſtningerne med ſin Arreſt. At efterkommes under
Adfærd efter Loven,”
Den veſtindiſke Landsoverrets Dom af 27be November 1867:
„Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande, og betaler Arreſtanten
Louis Nathaniel ſamtlige af Sagen flydende Omkoſtninger.
At
efterklommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocat Levinfen og Juſtitsraad
Bunten for Hgieſteret betaler Tiltalte 8 veſtindiſke Daler til hver.
'
JI den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Forſaavidt Tiltalte,
Arreſtanten Louis Nathaniel af St. Thomas under nœrværende, ved St.
Thomeæ Politiret behandlede og paakjendte og ſaavel efter Tiltaltes Begjœring
ſom fra det Offentliges Side hertil Retten indankede Sag er ſigtet for Overtrædelſe af et ham af Politiet givet Tilhold, er det behorig oplyſt, at Arreſtanten, der er ffjønnet at være 23 Aar gammel og efter Gt. Thomæ Politis
retsdom af 14de Juni 1865 fox Overtrædelſe af et Polititilhold har været ans
feet med Straf for 1fte Gang begaaet Løsgængeri af Fængfel pan Vand og
Brod i 48 Timer, da han efter Udſtaaelſen af denne Straf loslodes den
17de Juni \. A. for at ſendes til ſin Hjemftavn St. Jan, under fædvanlig
Straffetruſel fik Tilhold om ikke at vende tilbage til St. Thomas uden ſtrax
at mode paa Politikammeret og godtgjore lovligt Erhvero, ſamt at han dess
uagtet er vendt tilbage uden at melde ſig og har opholdt ſig paa St. Thomas
uden regelmæsfigt Erhverv i flere Maaneder, indtil han den 11te September
ſidſtleden anholdtes fom mistænkt for at have gjort fig medſkyldig med en ikke
medtiltalt fraværende Perſon, hos hvem han var tilhuſe, i bedrageriſk Forhold, navnlig ved under urigtige Foregivender at erhelde Varer paa Credit.
Forſaavidt Arreſtantens Forhold i ſaa Henſeende er taget under Paa-

fjendelſe ved Politiretten, maa det billiges, at der ille er antaget at være tils

Den

13de

Marts.
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veiebragt noget Beviis imod ham, ſom og, at der ikke er paalagt ham noget
Anſvar, fordi han til egen Fordeel har anvendt4 Cents, ſom han havde indvundet
ved Salget af noget, ſom det maa antages, til Salg beſtemt Sukker, han havde
under ſin Varetœægt for ſin ovenmeldte Huusfælle.
Derimod vil Arreftanten for fin Tilfidefættelfe af det ham ſom ovenmeldt givne Tilhold i Henhold til Anordning 18de Auguſt 1855 2 2 blive at
ſtraffe ſom Løsgænger, og findes Straffen ved Politiretsdommen efter bemeldte
Anordnings ê 8 pasſeude beſtemt til Tvangsarbeide i 60 Dage.
Politiretsdommen bliver altſaa at ſtadfœſte, ſaaledes at det derhos paalægges Arreſtanten at udrede ſamtlige af Sagen flydende Omkoſtninger.“

Nr. 65.

Advocat Klubien
contra

Iens

Hanſen

(Defenſor Bunten),

der tiltales for Tyveri.
Bregentved- Gisſelfeld Birks Extraretsdom af 18de November
1867: „Arreſtanten Jens Hanſen bor henſcœttes til Tugthuusarbeide i 2 Aar og betale alle af Sagen lovligt flydende Omkoſtninger,

derunder

i Salair

til Actor,

Brocurator

Zhomjen

5 Rd.

og til Defenſor, Proveprocurator Freuchen 4 Rd. og Dicter til
de Samme efter Overgovrighedens nærmere Beſtemmelſe,
At
fuldbyrdes under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 24de Januar 1868: „Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I
Salarium til Actor og Defenſor her for Retten, Procuratorerne
Cancelliraad d’Auchamp og Beyer, betaler Arreſtanten Jens Hanſen
5 Ro, til hver. At efterkommes under Adfærd eftev Loven,”
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landgover= Jamt Hof- og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at ſtande.
I Salarinm til Advocat
Klubien og JIuſtitsraad Bunten for Hgieſteret
betaler

Tiltalte

10 Rd. til hver.

14

Den

13be

Marts.

I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nœrværende, fra
Bregentved- Gisſelfeld Birks Extraret hertil Retten indankede og imod Arreſtanten Jens Hanſen for Tyveri aulagte Sag, er det ved den af ham afgivne Tilſtaaelſe og de iøvrigt tilvetebragte Oplysninger godtgjort, at han i
fidftafvigte Juni Maaned har fraftjaalet Hjulmand Hans Aldvetjen et til 4 Rd.
vurderet Par Lagener, Gaardmand Anders Nielſens Enke, Mette Hansdatter,
3 Seærke og et Kurveklœæde, tilſſammen af Værdi 4 Nd. 4 Mk., og Gaardmand Hans
Larjen en til 3 MÉ. vurderet Barneffjorte, ligefom han fra 2 Haver i Nærheden af Mogenftrup har paa hvert Sted tilvendt fig en Sœærk, hvilfe tilſammeu
ere vurderede til 1 Rd.
For det af Arreſtanten faaledes udvijte Forhold vil
han — ber er født ben 14be Marts 1822 og foruden under 2 mod ham for
Tyveri anlagte Sager at være frifunden for Actors videre Tiltale, blandt

andet dømt ved nærværende Jets Dom

af 27be October 1857 efter Yrdn. Ilte

April 1840 8 6 til 1 Aars Forbedringshuusarbeide og ved ſamme Nets Dom
af 29de December 1863 efter bemeldte Frdn.s 2 13 og $ 80 til lige Arbeide

i 27/, Aar — nu være at anfee efter Straffelovens 2 231 1fte Led, og findes
Straffen ved den indankede Dom pasſende beſtemt til 2 Aars Tugthuusarbeide. Da Dommens Beſtemmelſer angaaende Actionens Omkoſtninger derhos
ogſaa billiges, vil ben i det Hele være at ftadfæfte.”

Tirsdagen

Nr. 53.

den 17de Marts.

Advocat Hanſen
contra

Peder

Pederſen

Veſth (Defenſor Klubien),

der tiltales for Voldsgjerning mod
talte

en Andens Perſon.

Hasle Kiobſtads Extraretsdom af 22de Januar 1868: „TilPeder Pederſen Veſth bor henſœttes i Fængſel paa Vand

og Brod i 2 Gange 5 Dage.

Saa bor han ogſaa betale i Er-

ftatning til Caroline Albertine Helm 10 Rd. 80 ß og alle af
hans Arreft og Actionen flydende Omfoftninger, derunder i Salair til Actor,

Procurator

Ipſen

og Defenſor,

Procurator

Lund

5 Rd. til hoer.
At efterkommes inden 15 Dage efter
Doms lovlige Forkyndelſe under Adfœrd eſter Loven.“-

denne

Hgieſterets

Dom.

Ved de under Sagen fremkomne, tildeels forſt efter
indanfede Dome Afjigelfe erhvervede Oplysninger findes der
tilveiebragt tilftræffeligt Beviis for, at Tiltalte har gjort
ſkyldig i det i Dommen ommeldte voldelige Forhold, opg han

den
ikke
fig
vil

Den

17de

Marts.

15

derfor være at frifinde for Actors Tiltale, dog at det efter Omftændighederne bliver at paalægge ham at udrede Actionens
Omfkoſtninger.
Thi kiendes for Ret:
Peder Pederſen Veſth bor for Actors Tiltale i
benne Sag fri at være, dog at han udreder ÅActioneng Omfoftninger, derunder de i Bhtingsdommen faſtſatte Salarier, famt i Salarium til Advocaterne
Hanſen
og
Klubieu
for
Hgieſteret
10 Ro. til hver.

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Murer Peder Pederxſen Veſth af Hasle tiltaleg under nærværende Sag ifolge Amtets Actiongordre af 18be December 1867 for Gold imod en Andens Perſon.
Af Sagens Acter fremgaaer, at Caroline Albertine Holm, ſom er 38
Aar

gammel

og boede

tilleie i en Stue

hos

Tiltalte,

Sondagen

den

27de Oc-

tober f. A. om Eſtermiddagen i em meget forſlacet Tilſtand kom ind til Niels
Holm Kofoed og Huſtru, ſom boe ligeoverfor Tiltaltes Huns, og fortalte, at
hun var flygtet fra fit Hjem, fordi Tiltalte havde mishandlet hende. Hun var
ſlemt forſlaaet i Anfigtet og havde et Hul i Hovedet, hvoraf Blodet randt i
Strømme ned forbt hendes Zrer, ned ad hendes Hals og 1ued i hendes Klæder. Hun fortalte, at Tiltalte havde overfaldet hende, medens hun laae i fin
Seng, og at han havde Hadet hende med knyttet Nœve
i Anſigtet, ſamt med en
Stol med en rund Knap paa Enden t Hovedet og andetſteds, ſaaledes at
Stokken flere Gange gik iſtykker.
Da hun havde faaet Blodet vadſket af ſit Hoved, fremſtillede hun ſig
for Dommeren i dennes Bopæl og afgav ſamme Forklaring for ham, og umiddelbart derefter bley hun efterſeet af Bataillonschirurg, practiſerende Læge Bolbroe, ſom forklarede, at hun var lidende af ganſke nylig tilfoiet Vold.
Hun
havde i Isfen et aabent Saar ind til Benet af Siporrelſe ſom en Nod.
Fra

dette Saar gik en Stribe ned til det venſtre Dre.

Paa denne Stribe var Hu-

den losnet og underloben med Blod; Kinden under det venſtre Die var betydelig ophjovnet og ligeledes underiøben med Blod.
Paa Overarmen og det
venſtre Skulderblad havde hun blaa Striber og var meget øm ved Berørelfe
af disſe Steder, iſœr Skulderbladet.
Det er oplyſt, at Tiltalte om Formiddagen havde opſagt Caroline Albertine Holm hendes Leilighed til Fraflytning om 14 Dage, og ſom Grund
hertil angiver Tiltalte, at han var misforngiet med, at Aftægtsmand Herman
Kofoed oftere fom og gjorde Klammeri med hende om Skjorter, ſom hun havde
i Vadſk for ham. Det er oplyft, at Tiltalte, efterat han havde fpiift til Mid-
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dag, gik hen til berneldte Herman Kofoed, ſom da opholdt ſig paa Jydegaard,
over { Miüil fra Hasle, og tilbod denne, at han vilde ſafe ham hans Skjorter fra Caroline Albertine Holm.
Det er fremdeles ved hendes og Tiltaltes overeensſtemmende Forklaring
oplyſt, at han, da han kom hjem fra Iydegaard, gik ind til hende i hendes
Kammer, hvor hun laae og ſov i en Alkoveſeng, og yppede Klammeri med
hende .om Gfjorterne; men medens hun til fin ovenanførte Forklaring om,
hvorledes han mishandlede hende, tilfoier, at hun forſt efterat han havde banket
hende forſtod af hans Tale, at han forlangte Kofoeds Skjorter, har Tiltalte
beftemt benægtet, at han har flaaet hende, og forklaret, at han blot har udffjældt hende dygtigt i Anledning af Sfjorterne, famt at hun ftod op af fin

Seng og fatte ſig paa en Kiſte og trættedes med ham

om Sfjorterne,

indtil

han paa hendes Beſked om, at hun havde kun een af dem, og at denne laae 1
en Kjebel i Kjøllenet, forlod hende og gif ud i Kjølfenet til fin Kone.
(Nærværende

Sag

flutteg i næfte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Høiefteret afjagte Damme med venofoiede Concluſioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Prœmisſer, forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disfe, og vil ved hvert
Aars Udgaug blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalœænge NRettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., og for

Udenbyes,

der

ønffe

Bladet

med

Poſten,

Subſcriptionen er bindende for een Aargang
paa de kgl. Poſtcontoirer.

6 Rd.

20

og modtages

ß.

om

Aaret —

1 alle Boglader

og
GUAD

Forlagt af den Gyldendalſke BVoghandel (F. Hegel).
Fjeldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri.

Hoieſlerels{lidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M 9.

E

Deu de

Marts.

1868.

“ Forſte ordinaire Sesfion.
Tirsdagen

Nr. 53.

den 17de Marts.

Advocat Hanſen
. contra

Peder Pederſen Vefth (ſee forrige Nr.).
Alligevel har Tiltalte \trax i det forſte Forhor indrommet, at han ved
at udffjælde hende ſtærkt er bleven Skyld 1, at hun er kommen til Skade,
hvorfor han tilbod at betale hendes Kuur og Pleie, og da de Beffkadigelſer,
ſom Fruentimmeret har lidt, ikke kunue veære tiifogiede hende ved et Fald i
Sengen af Forſkrækkelſe over hans Skjældsord, da den af Tiltalte fremſatte
Formoduing, at hun kan have vœæret ude 1 Granſkoven i Nœærheden af Hasle
og der vœære kommen til Skade, modſiges af Tiltaltes Forklaring om, at han
ilfe mærkede nogen Beſkadigelſe paa hende, dengang han trœættedes med hende,
medens hun ſad paa Kiſten i Stuen, ſamt da det af de friſke Blodſpor, ſom
forefandtes 1 Alkoveſengen og paa Dragkiſten og Gulvet, fremgaaer, at Beſkadigelſerne, fom aabenbart ere tilføjede med forfætlig Bold, have fundet Sted 1
hendes Stammer, faa er der fun to Muligheder tilbage, nemlig at enten Til
talte er Gjerningsmanden, eller at en Anden har, umiddelbart efterat Tiltalte
forlod hende, faaet Adgang til hendes Kammer og der overfaldet hende.
Med
Heuſyn til denne ſidſte Mulighed bemærkes, at Tiltaltes Kone paaſtaaer, at hun
paa den Tid, da Tiltalte talte med Caroline Albertine Holm, opholdt ſig i
Kjokfenet, ſamt at foruævnte Niels Holm Kofoeds Kone har feet Tiltalte
fonune hjem og gade ind ad fin Gadedsor, efterat Caroline Albertine Holm
var bleven mishandlet og var fommen over til Kofoeds Bolig. Det vilde faaledes efter ben foreliggende Aſtegning af Tiltaltes Huus, hvoraf fremgaaer, at
der lil Caroline Albertine Holms Kammer fun er een Indgang, nemlig gjennem
Tiltaltes Dagligſtue, iffe være umuligt, at en fremmed Verfon funde være
fommet ind til hende, medens Tiltalte var ude og hans Kone var i Kiokkenet,
XII. Aargang.
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Det ſkjonnes dog ikke rettere, end at Antagelſen af denne Mulighed er
udelukket ved Sagens Omſtændigheder, navulig deels Tiltaltes egen tilbageholdne og vaklende Forklaring om hans Beſog hos Caroline Albertine Holm,
om hans Uenighed med hende og om hans Foretagender for og efter Beſoget,
deels Fruentimmerets beſtemte Udſagu under Forhold, hvor det er aldeles
utœnkeligt, at hun vilde ffaane den virkelige Gjerningsmand og vælte Anklaz
gen over paa en Uſfyldig.
Der er faaledes tilvetebragt et efter Fron. af 8de
September 1841 tilſtrækkeligt Beviis for Tiltaltes Forbrydelſe, for hvilfen han,
ſom er langt over criminel Lavalber og tffe findes tidligere at være tiltalt
eller ſtraffet, bliver at auſee efter almindelig Straffelov $ 203, og ffjønnes
Straffen pasſende ‘at kunne beſtemmes til Fæ::gſel paa Vand og Brod i 2
Gange 5 Dage.
Saa bor han ogſaa betale hende for Kuur og Pleie ſamt
for Lidelſe efter Straffelovens $ 301, ialt 10 Ro. 5 ME”

Nv. 55,

Advocat Brock
contra

Hans

Iosrgenfen (Defenſor Hanſen),

der tiltales for Tyveri
Criminal:
„Arreſtanten

og

Hans

og Løsgængeri

Politivettens
Jorgenſen

Dom

bor

af

ſtraſſes

14de
med

Januar

1868:

Forbebringshuus-

arbeide i 3 Aar famt betale i Erſtatning til Arbeidsmand Jens
Chriſtopherſen af Karrebæksminde 6 Rd. 2 Mk. og til Arbeidsmand Niels Jenſen heraf Staden 6 Nd.
Saa bør han og udrede
Actionens Omkoſtuinger, derunder Salair til Actor og Defenſor,
Proveprocurator Hvalſoe og Procurator Chriſtenſen 8 Rd. til
hver.
De idomte Erſtatninger at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelſe cg Dommen i det Hele at efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anfgrte Gruude
fjendes for Ret:
Criminal- og Politirettens Dom bor ved Magt
at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Brock og
Hanſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Nd.
til hver,

Den

17de

Marts,
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J den inudankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtanten Hans
Iprgenſen, der er fodt den 30te November 18140 og blandt Andet anſeet
ved Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extraretsdom af 27de Juli 1860 efter
Frdv. 11te April 1840 $ 58 med Feængſel paa Vand og Brod i 3 Dage,
hvori var abſorberet den Straf, han endvidevre havde forſkyldt for Betleri efter
Lov af 3die Marts 1860 $ 3, ved ſamme Amts ſondre Birks Extraretsdom
af 13de December fj. A. eſter ſamme Frdn.s8 $ L og $ 30 cfr. $ 50 og $ 76
ſamt Lov af 3die Marts 1863 8 3 med Fængſel paa Vand og Brod i 3 Gange
5H Dage, ved den kgl. Landsover- ſamt Hof- og Stadsretsdom af 17de Mai

1861 efter ſamme Frdn.s $ 1 med lige Fœugſel i 6 Gange 5 Dage, og endelig ved denne Rets Dom af 29de Anguſt 1865 efter oftmeldte Frdu.s & 14
cfr. & 12 1fte Led og $ 80 med Forbedringshuusarbeide i 3 Aax, tiltales
under nærværende Sag for Tyveri og Losgœngeri.
Det er i jaa Henfeende, hvad forſt angaaer Sigtelſen for Tyveri, ved
Arreſtanteus egen Tilſtaaelſe, der beſtyrkes af det iovrigt Oplyſte, tilſtrækkelig
godtgjort, at han i Juni eller Begyudelſen af Juli Maaned 1860 har fraſtjaalet
Meieriforpagter Juſt Amant Emil Peterſen paa Fuglebjerggaard fra Loftet
over et Svinehuus, der ifke ſtod i Forbindelſe med nogen beboet Leilighed, og
hvortil han ffaffede fiq Abgang ved Klokfen imellem 11 og 12 om Natten at
ſœtte en Stige til Lugen og dereſter opbryde denne, der var forſynet med en
Hængelaas, 9 til ialt 2 Ro. 4 MÉ, vurderede KLalveffind og eu Sæk af Veærdi
1 Nd. 4 Mf. famt fra Oftefammeret, hvor han udvendig fra vafte Armen ind
igjenuem Vinduet og ffjøb en af Jernftængerne, der var føgnet, tilſide, en til
1 Nd.

3 Mk.

vurderet

Oſt,

Muurſveud

N.

Hanſen,

med

hvem

han

omtrent

ved ſumme Tid vil have logeret en Nat hos Vœærtshuusholder Lars Igrgenſen
i Sors, men ſom iffe ſeuere har kunnet ſkafſes tilſtede, en Portemennaie, en
Guldring m. v., tilfammev af Vœrdi 6 Nd., foruden mindſt 5 Nd. i Peuge,
af hvoilke Gjenſtande han ved ſin Anboldelſe under Kjpbenhavns Amts nordre
Birk kort efter blev funden i Beſiddelſe af Guldringen, ſom han foregav at
have fundet paa Laudeveien, og derefter at have undladt at oplyſe, hvorfor han
fom ovenfor anført blev anfeet for ulovlig Omgang med Hittegods, en ubefjendt Sømand, fom han wil have truffet paa Geværtningeftedet ,, Dannebrog”
i Korsør,

men

om

bvem

ingen

nærmere

Oplysning

har

kunnet

erholdes,

12

à 13 Nd. i Penge, og fra et uaflaaſet Værelſe 1 Hedehuusfroen fraſtjaalet
Jordbruger Jørgen Jenſen af Noeskildemark en til 2 Rd. 4 Mk. vurderet
Meerſkfumspibe med Solvbeſlag, hvilket ſidſte Tyveri dog efter Beſtjaalnes ForkÉlaring ffal. være forøvet jenere, og navnlig efter 16de November 1860, og
muligen forſt i det paafolgende Foraar.
I Auguſt Maaned 1860 har Arreſtanten under et Ophold i Herlufmagle Kro fraſtjaalet daværende Gaardska"l
ſammeſteds, en Arbeidsmand Jeus Chriſtepherſen af Karrebæksminde, et Par
Stovler og en Kaſkjet, tilſammen af Vœrdi 6 Nd. 2 Mk.
Endvidere ex Arreſtanten overbeviiſt at have i Juni Maaned 1865, altſaa forinden den ham ſeneſt
overgaaede

Dom,

fraſtjaalet

Arbeidsmand

Niels

Jeuſen

et

til

6 Rd.

Par Støvler, famt fra ct aflaaſet Materialſkfuur paa Gammelholm,

vurderet

hvortil han
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ſkaſfede ſig Indgang

17de

ved at udtage

Marts.

et med Som

tilſpigret Vindue

og krybe

ind gjennem ſamme, ſtjaalet 11 Pd. gammelt Metal og en Flaſke med 2! Pd.
Qvikſolo, henholdsviis af Værdi 1 Mk. 4 ß og 1 Nd. pr. Pd., tilhorende
Marſchandiſer Reifenſtein.
I October Maaned f. A. har Arreftanten derhos
fra en under Opførelje værende ubeboet Bygning i Havnegade paa Gammelholm, hvortil han deels for at ſoge Nattely og deels for at faae Leilighed til
at ftjæle flaffebe fig Indgang ved at ſtige over et Bygningen omgivende midlertidigt Plankeværk af 3) Alens Hpoide, fraſtiaalet Muurſvend Ferdinand Mogenſen en deune tilhorende til 1 Rd. 3 Mk. vurderet Nattrgie.
Med Henſyn til Sigtelſen for Losgœungeri, er Arreſtauten endelig paa
ſamme Maade overbeviiſt at have overtraadt et ham den 23de September f. A.
til Kjøbenhavns Bolitiprotocol over mistænkelige Djemjendte Perjoner ved hans
Hjemfendelfe til Holbæk under ſædvanlig Straffetruſel givet Tilhold om ikke

at indfinde fig heri Staden

uden

gieblikffelig at melde ſig ved bemeldte Pro-

tocol, idet han, efterat vœre vendt tilbage hertil Staben den I1fte October næftefter, har opholdt fig fammefteds uden Arbeide og Erhverv, famt uden at
melde

fig ved

bemeldte

Protocol,

indtil

han

blev

anholdt

Natten

mellem

ben

8de og Yde f. M.
J Henhold til det Anførte vil Arreſtanten vœære at anſee deels i Senhold til Strafſelovens $$ 306, 307 eg 64 med en efter ſamme Lovs $$ 228,

229 Nr. 4 1fte Led og $ 230 lempet Tillægsftraf,

deels efter $ 231 2det Led

og fornævnte Lov af 3die Parts 1860 $ 1, og findes Straffen efter Omftændighederne at burde beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 3 Mar, hvorhos
han vil blive at tilpligte at betale i Erſtatning til fornævnte Arbeidsmand
Jens Chriſtopherſen 6 Rd. 2 Mk. og til Arbeidsmand Niels Jenſen 6 Rd.“
-—

Nr. 57.

Advocat Hanſen
contra

Nasmus

Larfen (Defenſor Liebe),

der tiltales for Vold paa Perſon

og

derved

tilføiet Legemsbeffa-

digelfſe.

Varde Kjobſtads Extraretsdom af 21de October 1867: „Tiltalte Rasmus Larſen bor henſœættes i Fængfel paa Band og Brød
i 2 Gange 5 Dage, ſamt i Erſtatning til Huusmand Andreas
Carl

Nielſen

for denne

tilfoiede Helbredelſesudgifter,

Nœæringstab

og Lidelſer betale 30 Rd., hvorhos han bør udrede alle af fin
Arreſt og denne Sag ſamt Dommens Fuldbyrdelſe lovligt flydende
Omkoſtninger, hvorunder 1 Salair til Actor og Defenſor, Prøveprocuratorerne

Erſtatning

Poulſen

at udredes

og Smith,

4 Ro,

inden 15 Dage

til hver,

Den

efter denne

Doms

idømte

lovlige

Den

17de

Marts.
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Forkyndelſe og Dommen iøvrigt at efterfommeg under Adfærd
efter Loven.”
Viborg Landseoverrets Dom af 13be Januar 1868: ,,Unbderretsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair til Actor og
Defenfor

for

Overretten,

Procurator

Faſting

og

Juſtitsraad

Neckelmann, betaler Tiltalte 5 Rd. til hver.
Den idomte Erftatning udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Fore
fyndelſe og Dommen igvrigt at efterfommes undev Adfærd efter
Loven.”
Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverretteng Dom bør ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Hanfen og Liebe for
Høiefteret betaler Tiltalte 10 Ro. til hver.
I den indaukede Doms Præmigjer hedder det: „Om Tiltalte Huus
maud Ras8mus Larſen, der under nærværende Sag ſigtes for at have gjort
ſig ſkyldig 1 Vold paa Perſon og derved tilfoiet Legemsbeſkadigelſe, er det ved

hang egen Tilftaaelfe og Sageug øvrige Omftænbighjeber tilftvælfelig godtgjort,
at da han den 23de Juut f. X. traf fammen med Huusmand Aubreags Carl
Nielſen paa Veien fra Varde til beggeg Hjem, og der var opſtaaet en Ordvexling mellem bem i Anledning af, at Tiltalte havde tøiret fine Faar paa en
nærliggende Hedelod, ſom Nielſen efter Sagens Oplysninger havde leiet af
Eieren, har Tiltalte kaſtet Nielſen til Jorden og dereſter med en Stok, der
var 17 Alen lang og hvis Hoved beſtod af en Knaſt af 4: Tommes Omkreds,
idet han holdt Stoffen i dens tynde Ende, tildeelt Nielſen flere Slag i Hovedet og navnlig i Anſigtet.
Eſter den af Diftrictslægen Dagen efter at det
Ommeldte var foregaaet afgivne Erklæring om Nielſens Tilſtand fandtes
denne — foruden at der var Hævelje og Farvning af underløbet Blod ſamt
overfladiſke Smaaſaar paa flere Steder i Anfigtet — endvidere paa pverſte og
venftre Sidedeel af Banden bibragt et Saar af næften en Tommes Leœngde,
ajennemtrængende Huden, og et Bar Tommer ovenfor et lille Saar bedœækfet
med en Blodſkorpe, ſamt paa Overlœæbens indre Flade et Saar af ? Tommes
Længde, der trœngte gjennem Sliimhinden, hvorhos ſamtlige Saar havde Udſeende af iffe at vœre tilfoiede med ſkarpe Inſtrumenter, men ved Stod eller
Slag, ligefom ogfaa Lægens ommeldte Erflæring gaaer ud pan, at af flere af
Saarene havde en betydelig Blødning funden Sted, at de ommeldte Beſkadigelſer rimeligviis tffe vilde efterlade nogen blivende Skabe, men at de for Tiden foraarſagede Svie og vilde hindre Nielſen i nogen Tid 1 at arbeide, ſamt
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efterlade ſyulige Spor i flere Uger.
En ſenere af Diſtrietslœgeu afgiven Erflæring gaaer ud paa, at bet efter ben Maade, hvorpaa Voldsgjerningen var
foregaaet, iffe bunde beregnes, hvor Slagene maatte falde, og at da t. Ex. Tindingen ligeſaagodt kunde vœære truffeu, fom ethvert andet Sted, maatte det ſaaledes antages, at der eſter Beſkaffenheden af den brugte Vold har været Fare
for Nielſens Liv og Helbred.
Eſter de ifølge Overretteng Kjendelfe erhvervede
Oplysninger maa Mielfen antages 1 3 Uger at have været under Lægebehands
ling, inden han funbde varetage fit Arbeide, og efter Niclſens Udſagn hengik
ber endnu et længere Tidsrum derefter inden Saaret i Hovedet blev lukfet og
helbredet. Tiltalte har um vel paaberaabt fig, at Nielſen, da de vare komune i
Orbverling, førft havde flaaet Tiltalte for Bryftet med et ruftent Gevær, fom
Nielfen førte med fig, men dette, ſom iøvrigt ev benægtet af Nielſen, fan, idet
intet Spor af et ſaadaut Slag er forefundet paa Tiltaltes Legeme, ikke komme
i nogen videre Betragtning.
For bet af Tiltalte faaledes udvifte voldelige Forhold vil han, der ex
fodt i Aaret 1838 og ſom i Aaret 1863 har vœæret arreſteret for Voldſomheder,
idet dog Sags Anlœg frafaldtes mod Erlœæggelſe af en Bøde, hvorimod det
iffe er cplyſt, at han iøvrigt tidligere har været tiltalt cller firaffet, være at
anfee efter Straffelovens &$ 203, og da den ham herefſter ved Underretsdommen
idomte Straf af Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage fiudes pasſende, og bemeldte Doms Beſtemmelſer om den Tiltalte idomte Erſtatuing til
Nielſen og Udredelſen af Actionens Omfkoſtninger ligeledes billiges, vil den
være at fiadfæfte, hvorhos Tiltalte vil have at betale i Salair til Actor og
Defenfor for Qverretten d Ib. til hver.
Sagen er ikke fra Actors Side ved Underretten fremmet med tilbørlig
Hurtighed, men ligeſom der ikke findes tilſtrækkelig Foie til i den Anledning
at paalœægge Anſvar, ſaaledes har ber ei heller iøvrigt under Sagens Behandling
ved Underretten og den befalede Sagforelſe for begge Retter fundet noget faadant Ophold Sted, ſom findes at burde bevirke Anſvar.“

Jr. 66.

Advocat Liebe
contra

Fens Jenſen

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for voldeligt Overfald.
Arts og Skippinge Herreders Extraretsdom af 30te November
1867: „Tiltalte Jens Jenſen af Naklev bor henſcettes til Fœngſel
paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage famt udrede famtlige af
hans Arreſt og Actionen lovlig flydende Omfoftninger, og derunder
i Salaix

til Actor,

Procurator

Procurator Mohr 5 Nd,

Knudſen

6 Rd.

og

til Defenſor,

At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”

Den

17be

Marts.

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom
bruar 1368: „HYerredstingsdommen bor ved Magt at
Salair til Procuratorerne Berggreen og Bgocher for
betaler Tiltalte Jens Jenſen 5 Rd. til hver.
At
under Adfærd efter Loven.”
Hgoieſterets

23

af 4de Feſtande.
3
Overretten
efterkommes

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anfsorte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
IZ Salarium til Advocaterne
Liebe
og Levinfen for Høiefteret
betaler Til
talte

10

RD.

til hver.

J den indanfede Doms Prœmisſer hedder det: „Ferſaavidt det under
nærvœærende fra Arts Skippinge Herreders Extraret indankede Sag, hvorunder
Tiltalte Jens Jenfen actionereg for voldeligt Overfald, imputeres ham, at

han gjentagne Gange har forøvet Uorden i Naklov Fattighuus og navnlig har
ſogt at trœnge ind til den derboende Enke Ane Sorensdatter, da findes dette
Forhold iffe at falde under Actionsordren; fremdeles maa det Forhold, han
har forovet med bemeldte Ane Sørensdatter en Dag i ſidſte Hoſt paa Ellede
Mark ved at gribe fat i hende, rive Huen af hende og ruſke hende, ſom faldende under Straffelovens $ 200, antages at ligge udenfor Actionsordren.
Derimod er det ved Tiltaltes med Sagens Oplysninger ftemniende Tilftaaelfe

oplyſt,

at han engang

î Auguſt Maaned

f. A. paa Kallundborg

Ladegaards

Mark har ſlaaet bemeldte Ane Sgorensdatter med en Steen forſt paa det ene
Laar og ſenere over Bagen af Haanden, ſom derved ſaaredes og blodte, og at
han i September Maaned f. A., da han møbte hende paa Naklov Gade, har
kaſtet en Steen paa hende, hvorved der baaførteg hende en Hævelje ved SÉulderbladet. At Ane Sørensdatter ved fit Forhold ffulde have foranlediget Til:
taltes Voldſomheder, hvad Tiltalte har udſagt, er der ingen Grund til at antage efter de afgivne Vidneforklaringer og da det af Sagen ſees, at det er
Tiltalte, der ved flere Leiligheder har føgt at fortrædige Ane Sørensdatter, og
at denne

har næret

Frygt

for ham.

For det Tiltalte ſaaledes overbeviſte Forhold vil han, der ex over criminel Lavalder og tidligere ſtraffet for Tyveri, nu være at anfee efter Straffelovers 23 302, og da Straffen dereſter ved den indankede Dom findes pasfeude
beſtemt til 2 Gange 5 Dages Fæugſel paa Vand og Brod, og Dommens Beſtemmelſer angaaeude Actionens Omkoſtninger ligeledes bifaldes, vil bemeldte
Dom i det Hele være at ftabfæfte.”

24

Den
Onsdagen

Nr. 67.

18de

Marts.

den 185e Marts.

Advocat Brock
contra

Birthe

Margrethe Svendſen, Sgorenſens Huſtru
(Defenſor Liebe),
der tiltales for Bedrageri og Falfk.
Criminal- og Politirettens Dom af 8de Februar 1868:
„Arreſtantinden Birthe Margrethe Svendſen, Sgorenſens Huſtru,
bør ſ\trafſes med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder ſamt
udrede Actionens Omkoſtninger, derxunder Salaix til Actor og Defenſor, Proveprocurator Mundt og Procurator He>ſcher, 6 Rd.
til hoer. At efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
I Henhold
fjendes for Ret:

Criminal-

til

og

Hgieſterets Dom.
de i den indankede Dom

Politirettens

Dom

anførte

bor

ven

Grunde

Magt

at ſtande.
JI Salarium
til Advocaterne Brod
og Liebe for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
JI den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtautiuden Birthe
Margrethe Svendſen, Sorenſens Huſiru, er under nærværende imod hende
for Bedrageri oa Falſk anlagte Sag ved egen af det iovrigt Oplyſte beſtyrkede
Tilſtaaelſe overbeviiſt at have, da hun onſkede at komme i Beſiddelſe af eu
hendes Broder, Tjeneſtekarl Rasmus Svendſen, tilherende Contrabog med
Sparekasſen for Kjøbenhavn og Omegn, ſom berocede i Forvaring for Eieren
hos Etatsraad, Juſtitiarins i Landsover- ſamt Hof- og Stadsretten Fiedler,
firevet et Grev til denne, jom hun undertegnede Nasmus Sveudſen, hvorved
hun figtede til bemeldte hendes Broder, men uden dennes Bidende og Villie,
indeholdende en Xnmobning til Etatsraad Fiedler om til Brevffriverens Søfter
at udlevere Sparekasſebogen.
Eſterat Arreſtautiuden ved Hjælp af dette til
Etatsraad Fiedler adresſerede Brev, ſom hun ſelv afleverede til denne, havde
den 7de December 1866 faaet udleveret hendes Broders ommeldte Sparekasſebog Nr. 1074, lydende paa en Sum af 142 Nd. 38 B, henvendte hun ſig ligeledes

uden

Broderens

Vidende

og

Villie

med

Bogen

paa

Sparekasſens

Con-

toir for af dens paalydende Sum at hœæve 30 Nd., ſom hun havde Brug for,
men da det blev hende betydet, at hun 1iffe funde fane Bengene udbetalt uden
guldmagt fra Bogens Eier, }ﬀrev hun et nyt Brev, dateret Fredensborg den
8de December 1866, indeholdende en Anmodning til hende fra hendes oftnreldte
Broder om at gaae op i Sparekasfen og hæve 80 Rd. til ham, da han gjerne

Den

18de

Marts.
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vilde have nye Klæder til Julen, og undertegnede det med Broderen Rasmus
Svendſens Navn udeun dennes Vidende og Villie.
Ved at aflevere dette falſke
Brev, der blev betragtet ſom en Fuldmagt for hende til at hæve Pengene, fif
hun 1 Sparekasſen ndbetalt 80 Nd, paa Broderens Bog, for hvilken Sum
hun meddeelte Qvittering under ſit eget Navn Birthe Sorenſen med pagaholden
Pen, idet hun, for at Ligheden mellem heudes egen og Brevets Haandfkrift ikke
ffulte blive opdaget, urigtigen foregav paa Sparekasſens Contoir, at hun
ikffe kunde ffrive, De ſaaledes hævLede Penge har Arxeſtautinden forbrugt uden
ſenere at funne erſtatte dem, og forſaavidt hun har paaberaabt fig, at det var
hendes Mening fenere at erſtatte heudes Broder Beløbet, ſaaſuart hun fik el
formeentligt Tilgodehavende betalt, maa bet eftev hvad dev ev oplyft antage,
at hun iffe har havt noget faabant Tilgodehavende.
JI Henhold til det Anforte og idet Arrejtantinden iffe findes overført
noget Forhold, fom vil bevirke ſœrligt Anſvar for hende for Bedrageri, vil hun,
der er fodt deu 9de Juli 1828 og ikke funden forhen ſtraffet, vœre at anſee
efter Straffelovens $ 268 med en Straf, der efter Omſtœændighederne ſindes at
burde beſtemmes til Forbedringshunsarbeide i 18 Maaneder.”

Torsdagen

Nr, 2.

Boelsmand Peder

den 19de Marts.

Chriſtenſen Hald (Adv. Hanſen)
contra

Skolelœrer Hammer (Advocat Henrichſen efter Ordre),
angaaende Sporgsmaalet om Citantens Ret til at have Let over
Indſtœvutes Skolelod.
Hellum-Hindſted Herredstingsdom af 24de November 1863:
„Dudſtœvnte, Boelsmand Peder Chriſtenſen Hald af Skeluud, bor
være uberettiget til Færdfel over Skolelodden ſammeſteds.
Sagens Omkoſtninger hœves. J Salair tillægges Citanten, Sfolelærer Hammers befalede Sagforer, Procurator Braſk, 30 Rd.,
ſom ndredes af det Offentlige.
At efterkommes under Adfœrd
efter Loven.”
Biborg

Landsoverretg

Dom

retsdommen

bor ved Magt

at ſtande.

Citanten,

Boelsmand

Peder

af

28de

Chriſtenſen

Mai

1866:

„Under-

Til det Offentlige betaler
Hald,

Retsgebyr,

Sfri-

verſalair og Sodtgjørelfe for ftemplet Papir, forfaavidt bisfe Udgifter fulde have været udredede af Indftævnte, Sfolelærer Hammer, ſaafremt Sagen ikke for hans Vebfommende havde været beneficeret for QOverretten,
Saa betaler Citanten og til Indftævnteg

26

Den

19de

Marts.

beſtiklede Sagſorer her for Retten, Procurator Moller, i Salair
20 Rd.
Det Idomte ndredes inden 8 Uger efter denne Doms
lovlige Forfyndelfe under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom

anførte Grunde

og

med Bemeœærkning, at de Hsoleſteret forelagte nye Oplysninger ikke
funne bevirfe noget forandret Reſultat, vil Dommen vœre at
ſtadſœſte, dog at efter Omſtœænd'ghederne Procesſens Omkoſtninger
for Overretten

findes

at burde

ophæveg,

og

at

ſom

Folge deraf

det Procuralor Moller tillagte Salair vil være at udrede af det
Offentlige, Ligeledes blive Procesſens Omkoſtuinger for Hgieſteret at ophcve, og det Inbvſtævntes beſalede Sagforer her for Retten tilflommende Salarium faavelfom det Salarium, ber vil være
at tillægge Procurator Braff for at have givet Møde under et,
medens Sagen har henftaaet for Høiefteret, optaget Tingsvidne,
bliver at udrede af bet Offentlige.
Thi kjendes for Net:
Landsoverrettens
dog

at Procesſens

Dom

bor

ved

Omkoſtninger

Magt
for

at

ſ\tande,

bemeldte

Net

ophæves,
og at det Procurator Møller tillagte
Salarium udredes af det Offentlige.
Ligeledes
ophœves Procesfens Omfkoſtninger for Hgieſteret.'
Til Juſtitskasfen betalèr Citanten 5 Rd.
Procurator Braſk tillægges endvidere i Salarium 5 Nd.
og Advocat Henrichſen for Hoieſteret 60 Nd., hvilke
Salarier udredes af det Offentlige.

JF den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Ved Underretsdommen
i nœrvœærende Sag, under hvilken Indftævnte, Sfolelærer Hammer i Sfelunb,
i forſte Inſtants har ſagſogt Citauten, Boelsmaud Peder Chriſtenſen Hald
ſammeſteds, i Anledning af at denne ſal, uden dertil at være berettiget, have
brugt Færdfel over Skolelodden i Skelund og nedtraadt Indſtœævutes Korn, er
Citanten kjendt uberettiget til Færdſel over bemeldte Skolelod, og han har
derefter

indanket

Sagen

for Overretten,

hvor

han

paaſtaaet ſig frifunden for Indftævutes Tiltale,
procederer til Underretsdommens Stadfæſtelſe.

ligeſom

i forſte Inſtants

medens

Indſtævnte

har

derimod

Den

19de

Marts.
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Det maa auſees at vœære in confesso, at deu Fœærdſel, hvorom der under
Sagen er Zporgsmaal, har fundet Sted dcels ab en Sti, ſom gaaer fra Citantens Eiendom i Veſt og derpaa dreier imod Nordveſt, og ſom, efterat have
pasſeret en anden Mands Lod, fortſœttcs over Skole'odden langs med dennes
veftlige Skjel ud mod Beien, ber fører gjennem Sfelund, deels ad to andre
Stier, af hvilfe den ene 1 Retuing fra Sydveſt til Nordoſt gaaer fra den nysnævnte Sti tvers over en Deel af Sfkolelodden, og den anden, der udgaaer
fra den ſidſtomtalte Sui, fører i nordveſtlig Netniug parallel med den førftz
nævnte Sti ud til den ommeldte Vei gjennem Sfelundb.
Om Afbenyttelſeu
eller Tilværelfen af de ſidſtommeldte io Stier fvreligger ber imidlertid ikke
ſaadanne Oplysuinger, at der med Henfyn til dbisfe [unde være Spørgsmaal
om

at tage Citantens Paaſtand

tilſolge,

hvorimod

det med Senfyn

til den førft-

anførte maa ved forſkjellige Viduers edelige Forklaringer auſees zodtgjort, at
Færdſelen ad denne i lang Tid, dog med ikfe uv@æſeutlige Foraudringer 1 Retuiugen, har været almindelig benyttet og navulig ogſaa af Citanten, hvis Eiendoms Vygrninger ere beliggende et Par hundrede Alen ſydoſt for Skolelodden, og
uden at Tens Jorder grændſe umitdelbart til denne, og det maa navnlig efter
Sagens Oplysninger antages, at Stien førft for noget over cen halv Snees
Aar ſiden ex forlagt til Skjellet af Skolelodden, hvor den nu findeg, medens
den tidligere gik tver8over Skolelodden.
Det er derhos in confesso, at denne
Sti ikke er optagen paa det af vedkommende Sogueforſtanderſkab i Henhold til
L, 4de Juli 1850 ferfattede Regulativ over offentlige Gangſtier, paa hvilket
derimod

er optagen

en auden

Sti,

der

ſra

Citantens

Gaard

fører

lige nordlig Netning ud til den omnieldte Vei gjennem Skelund.
Citanten har uu gjort gjældende, deels at den omhandlede

i omtrent

Færdſel fra

haus Gaard i nordveſtlig Netuing over Skolclodden ſal vœre ham hjemlel ved
Udffiftningen, ved hrilfen navnlig Stien efter dens oprindelige Retning tversover Skolelodden ffal være udlagt til Færbjel fra Citantens Eiendom, deels at
den omhandlede Færdſel i alt Fald har fundet Sted i faa lang Tid, at Citanten har vundet Hœævd paa ſamme.
At Stien ffulbe være udlagt ved Udffiftningen, ev imidlertid iffe oplyſt under Sagen, og forſaavidt Citanten ſom
Adkfomſt for ſin formeentlige Færdſelsret har paaberaabt ſig Hævd eller uavnlig
Alderstidshævd, hvorom der, efter hvad der er cplyſt om Beſkaffenheden af den
paagjældende Feœærdſel, alene kunde vœre Sporgs8maal, bemærkes, at den Omſtœndighed, at Færdſelen, ſom ovenfor anfort, tidligere har fundet Sted i en
nogen anden Retning end den, Stien 1 den ſidſte halve Snees Aar har havt,
vel iffe i og for ſig ubetingei kunde være til Hinder for at der kunde erhverves Hœævd paa Færdſel over Skolelodden, men em end det Tidsrum, ſom de
under Sagen afgivne Vidneforklaringer omfatte i ſaa Heuſeende, kunde anſees
tilſtrækkeligt, er det i alt Fald iffe af Citauten godtgjort, at der ved Siden af
deu almindelig benyttede Færdſel, der ikke kan bjemle Citanten nogen færlig
Ret for hans Eiendoms Vedkommende, er af de tidligere Beſiddere af denne
udøvet nogen faadan ſelvſtœndig Naadighed over Stien, eller at denne hav
været til en ſaadan ſœærlig Brug og havt en ſaadan ſæregeu Betydning for

28

Den

19de

Marts.

Eieren af Citautens Eiendom fremfor Andre, at ber pan et ſaadant i en laug
Marræffe ſtedſundet Forhold kunde, uanſeet Beſtemmelſen i L. 4de Juli 1850
¿ 9, begrundes eu flig vedvarende Servitut paa Sfkolelodden til Fordeel for
Citantens Eiendom.
Eſter det Anfsorte maa det billiges, at Citauten ved Underretsdommen
ev fjendt uberettiget til Fœærdſel over Skolelodden i Skelund, og bemeldte Dom,
mod hv1s Beſtemmelſer om Vrocesſens Omfkoſtninger i forſte Inſtants, hvorunder ber er tillagt Indſtævntes for Underretten beſkikklede Sagforer 30 Nd. i
Salair af det Offentlige, der ei heller findes Noget at erindre, vil ſaaledes
være at ftadfæfte.
Citanten findes derhos efter Omftændighederne at maatte udrede Procesſens Omfkoſtminger for Overretten efter Neglerue for beneficerede Sager,
og berunder i Salair til den for Indſtævnte beſkikkede Sagforer ſammeſteds
20 Rd.“

Nr. 68.

Juſtitsraad Bunten
contra

Peter

Jesperſen

og Karen

Jorgensdatter,

Bybud

Jesper Bertelſens Enke (Defenſor Liebe),
der tiltales, Førftnævnte for Tyveri og Sidſtnœvute for Deelagtighed i ulovlig Omgang med Hittegods.
Odenſe Kiobſtads Ertraretsdom af Yde September 1867:
„Tiltalte, Drengen Peter Jesperfen, bor under Fogdens Opſyn
ftraffes med 25 Slag Riis af Slutteren, og Tiltalte Karen Jørgensdatter, Biybud Jesper Bertelfens Enke, henfættes paa fjædvanlig Fangekoſt i 5 Dage.
Desuden ville begge de Tiltalte in solidum have at udbrede alle af denne Action lovlig flydende Omfojtninger,

derunder

Salair

til

Actor,

Brocurator

Tominerup

5 Rv. og til Defenforerne, Procurator I. I. Hanſen og Procurator, Cancelliraad Peterſen 4 Rd. til hver.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 10de December 1867: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
3
Erftatning

betale
Jesper
torerne
vetten

til Pigen

Marie

Madſen

bor

Tiltalte

Peter

Jesperſen

5 Nd.
Saa bor han og Tiltalte Karen Jørgensdatter,
Bertelſens Enke, in solidum tilſvare Salairx til ProcuraMyhlery, Appellationsretsraad Juel og Moller for Dvermed 6 Rd. til hver.
Den idomte Erſtatning at udreves

Den

19de

Marts.

29

inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen
i det Hele at efterfommes under Abfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Net: Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
I Salarinm
til JuſftitsraadBunten og Advocat Liebe for Hgieſteret betale
de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een, 20Rd.
til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „De Tiltalte Peter
Jesperſen og Karen Igprgensdatter, Jesper Bertelſens Enke, der under
nærværende

i 1ſte Inſtants

ved

Odenſe

Kjiobſtads

Extraret

paakjendte

Sag

ac-

tioneres, den Førfte for Tyveri og den Sidſte for Deelagtighed i ulovlig Omgang med Hittegods, ere veb egen af De tøvrigt fremfomne Oplysninger beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviſte at have gjort fig ſkyldige i de dem imputerede
Forbrydelſer.
Tiltalte Peter Jesperſen, der er født den 10de Mai 1856 og ikke tidligere ſtraffet, har ſaaledes tilſtaaet, at han i afvigte Vinter og Foraar deels
alene, deels i Forening med fin 9-aarige Bèoder har begaaet en Mœængde Tyverier, hvorved han har tilegnet fig navnlig Penge og Spiſevarer, ſaavelſom
den 19de Juni d. A. at have opfordret ſin foruævnte Broder til at begaae et
Tyveri, hvorved denne tilvendte ſig en Pigen Marie Madſen tilhorende Portemonnaie, hvori der var noget over 5 Nd., og han vil derfor blive at anſee
efter Straffelovens ¿2 233 og 52 cfr. 2 29, ligeſom han vil blive pligtig efter

den derom nedlagte

Paaſtand

at tilfvare fornævnte

Marie

Madſen

i Erſtat-

ning 5 Nd.
Tiltalte

Karen

Jørgensdatter,

Bertelſens

Enke,

ber

er

født

den

22de

Februar 1822 og ikke tidligere ſtraffet, med Undtagelſe af at hun ved Lunde
og Skam Herreders Extraretsdom af 22de Februar d. A. er anſeect for Overtrædelſc af Lov af 22de December 1850 med en Mulkt af 10 Rd., har tilſtaaect
at have modtaget og tilegnet ſig et Torklæde, der er vurderet til 1 Mf., og en
Krave, ligeledes vurderet til 1 Mk., ſom tvende af hendes Børn til forffjellige
Tider hjembragte cg foregave at have fundet, og hun bliver berfor at anjee efter
Straffelovens $ 247 cfr. $ 55.

Da de ved Underretsbommen valgte Straffe af 25 Slag Riis for Tiltalte Peter Jesperſen

og Fæugſel

talte Bertelſens

ſaavelſom Beſtemmelſerne

Sagfsorernes

Enke,

paa

ſœædvanlig Fangekoſt i 5 Dage

for Til-

om Actionens Omkoſtninger

Salairer billiges, vil ben blive at fladfæfte.”

og

30

Den 24de Marts.
Tirsdagen

Nr. 29,

Yne

Cathrine

den 24de Marts.

Mortenfen,

(Advocat

Jacob Nielſens Enke

Henrichſen),

contra

Anders Sorenfen (Advocat Brod),
augaaende

Fuldbyrdelſen

Boer og
ftævnte Jacob
bgr fortiden i
ders Sørenfen
Viborg

af en Haude!

om

en faſt Eiendom.

Nim Herredstingsdem af 6te Juli 1866: „JIndNielſeus Enke, Ane Cathrine Mortenſen af Vinthen,
denne Sag vœre fri for Tiltale af Citanten, Ani Vinthen.
Sagens Omfoſtninger ophœves.“

Landsoverrets

Dom

af

1lte

Februar

1867:

„JInc-

ſtœvnte Ane Cathrine Mortenſen, Jacob Nielſeus Enke af Vintheu,
bor, under en Bode af 10 Nd. til Amtets Fattigkasſe for hver
Dag

hun

tanten

i ſaa

Anders

dommen

Henſeende

Sorenſen

Matrx.-Nr.

ſidder

denne

ſammeſteds

3, 26,

Dom

udſtede

31 d ſamt

ovechorig,

Skjode

paa

7/5 af Matr.-Nr.

til Ci-

Eien28,

til-

ſammen af Hartkorn 5 Tdr. 1 Sfp. 3 Fok. med Gammelſfat
27 Rd. 14 ß, og overlevere ham famme med Tilbehor.
Saa bør
Indſtœvnte og betale Citanten Erſtatning efter uvillige Mcœnds
Skjon for det Tab, der fra den 26de Juni 1865 at regne er
paaført ham ved Indftævntes Undladelfe af at meddele ham Sfjønde
og overlevere ham Eiendommen med Tilbehor, dog ſaaledes at
Erſtatningens Størrelfe iffe overſtiger 1,000 Nd. aarligt.
Procegfeng Omkoſtninger for begge Netter betaler Indſtœvnte til Citanten

med

60

Nd.

Statskasſens

Net

forbeholdes

med

Henſyn

til at Bærdien af de ved den under Sagen fremlagte Kjøbecontract af Z0te November 1864 betingede Aſtægtsydelſer ikfe er angiven

i ſamme

eller taget i Betragtning

ved

Documentets

Forſy-

ning med Stempel.
Det JIdomte at efterkommes inden 8 Uger
efter denne Doms lovlige Forfyndelfe under Abfærd efter Loven.”
Hgieſterets
Hovedcitantinden,
figelfe, at ben i den
maatte

betragtes

ſom

Dom,

der fer Høiefteret har frafaldet den Indindanfede Dom ommeldte Kjobecontract
hœvet

paa Grund af Contracitantens Mislig-

holdelſe af ſamme, maa vel blive at tilpligte at udſtede Sfjode paa den
i Contracten omhandlede Eiendom, og overlevere den med Tilbehor

Den

24de

Marts.

31

til Contracitanten, men ifølge Contractens Indhold og Furholdets
Beffaffenhed famt efter ben Anledning, Proceduren dertil giver,
maa ber bog tilføjes Paalæget herom den nærmere Beftemmelfe,
at Contracitanten famtidig dermed bør frigjøre hende for den i
Contractens

4de Poſt nœvnte

Gjæld

paa

5,400 Nd.,

der er prio-

riteret i det Solgte. Da Hovedcitantinden derhes har veæret berettiget til ved Forhandliugen den 26de Juni 1865 om Handelens
Juldbyrdelſe

at

fordre

ſaadau

Frigjorelſe

iværffat famtidigt

med

Skjodets Udſtedelſe, og Forpligtelſen hertil iffe kuude anſees fyldeſtgjort fra Contracitantens Side ved Foreviisningen af de i
Dommen nævnte Attefter, maa ſom Følge heraf den heude idomte
Erftatning bortfalde.
Brucesjeng Omfoftninger for alle Metter blive efter Sagens
Omftænbdigheder at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Hovedcitantinden bor inden 4 Uger
Hgieſteretsdoms Forkyndelſe under
10

Ro.

til

Amtets

Fattigfasfe

for

efter denne
eu Bode af

hver

Dag,

hun

ſidder denne Dom overhorig, til Contracitanten
udſtede Skfjode paa den under Sagen omhandlede
Eiendom

og

overlevere

imod at han ſamtidigen
Kjobecontracten af 3Ote

anførte Gjæld
citantinden

for

ham

famme

med

Tilbehsoxr,

frigjør hende for den i
November 1864 Peſt 4

af 5,400 Nd.

JZøvrigt

Contracitantens

bør

Tiltale

Hoveb1

denne

Sag fri at være.
Procesſens Omfktoſtuinger for
alle Retter ophæves.
Til Juftitslasten betaler
enhver af arterne 5 Nd.
JF den indanfede Doms Prœæmisſer hedder det: „Ved Kiobecontract af
30te November 1864, tinglæſt den 13de Januar 1865, folgte Judſtævnte Ane
Cathrine Mortenſen, Enke efter aſdode Jacob Nielſen af Vinthen, til Pigen Karen Chriſtenſen den hende tilhorende Gaard i Vintheu, der beſtaaer af
Matr.-Nr. 3, 26 og 31d famt 7 af Matr.-Nr. 28, tilſammen af Hartkorn
3 Tdr. 1 Slp. 3 Fdk. med Gamnielſkat 27 Nd. 14 B, tilligemed endeel nærmere ſpecificerede Beſœtnings8- og Inventariegjenftante, blandt Andet paa Vilfaar, at Kjoberinden fornden fra den Tid, da hun maatte overtage og tiltræde
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Gaarden, at yde Indſtœvnte Aſtægt, ſkulde tilſvare en Kiobeſum af 5,600 Rd.,
der efter Kjobecontractens Poſt 4 fkulde berigtiges ſaaledes, at Kioberinden
overtog den paa Gaarden hvilende Prioritetsgjæld af 5,400 Nd., ſom hun ffulde
forrente fra Tiltrædelſen, der forſt fﬀfulde finde Sted, naar Kiobeſummen ende-

ligen

var

berigtiget og

Skjodet

udſtædtes,

ſamt

200 Rd. med 100 Rd. i December Termin 1864
1865, hvorhos bet i Contractens Poſt 5 beſtemtes,
men var berigtiget, i Overeensſtemmelſe med Poſt
berinden lovligt Skjode paa Gaarden.
J Henhold til denne Kjobecontract har nu
ſen af Vinthen, der ſenere er bleven œgteviet til
ſen, under

denne

Sag

i 1ſte

Inſtants

betale

Indſtævnte

Neſten

og 100 Rd. i Juni Termin
at der, ſaaſnart Kiobeſum4 vilde blive meddeelt KjsCitanten Anders
ovennævute Karen

ſogſogt Indſtævute,

deels

Sørens
Chriſten-

til under Dag-

mulct at meddele ham lovligt Skjode paa den nœævnte Gaard og ſamtidigt dermed at fravige Beſiddelſen af deune ſamt overlevere Citanten de ſolgte Beſœætnings- og Inventariegjenſtande, deels til at betale Citanten Erſtatning med
1,000 Rd. aarlig, bereguet fra den 24de Juni 1865, eller efter uvillige Mænds
Stjøn, for det Tab, der paafores ham ved Indſiœvntes Misligholdelſe af
Kjøbecoutracten, og da Judſtœævute ved Underretsdommen er frifunden for Tiden

for Citantens Tiltale,

har denne nu indanket bemeldte Dom for Overretten,

hvor han har gjentaget ſine for Underretten nedlagte Paaſtande, idet han derhos
in subsidium har paaſtaaet disſe tagne til Folge, imod at han ſamtidigt med
at Skfjodet meddeles ham overtager Prioritetsgjælden.
Judſtœævnte har derimod
procederet til Underretsdemmens Stadfeæſte!ſe.
Det er under Sagen in confesso, at de 1folge Kjobecontractens Poſt 4
i December Termin 1864 forfaldne 100 Nd. ere Indſtævute betalte i rette Tid,
at hun derefter den 24de Juni 1865 uden noget Forbehold har modtaget og

gvitteret for de andre 100 Nd.,

der f>kulde betales contant

1 Juni

Termin

1865, ved hvilken Leilighed der mellem ham og Judftævnte tillige blev talt om
Handelens endelige Berigtigelje, uden at bet dog fom til noget Vefultat i faa
Henſeende, idet Jubftævnte onſkede at raadfore ſig med en Sagforer, ſamt at
nogle Mænd berefter den 26be f. Pi. pan Citantens Vegne havde indfundet fig
hos bemeldte Sagfører, hvor Indftævnte var tilflede, for at forhøre, om hun
vilde udſtede SÉjøde paa Gaarden til Citanten, i hvilken Anledning de mebbragte og foreviſte nogle under Sagen fremlagte Atteſter til Beviis for, at
Prioritetshaverne vilde lade deres Penge forblive indeſtaaende i Eiendommen,
naar den blev tilſkjodet Citanten, men at Indſtævnte ved denne Leilighed, uden
at fremſœætte nogen Indſigelſe mod Betyduingen af bemeldte Atteſter, erklærede,
at hun iffe vilde udſtede Skjode til Citanten.
(Sluttes 1 næfte Nr.).

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtryfkkeri.

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

Må

Den 17de April.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Tirsdagen
Nr.

29.

Ane

Cathrine

Anders

den 24de Marts.

Mortenſen, Jacob Nielſens
contra
Sgrenſen (ſee forrige Nr.).

Enke

Medens nu Citanten har formeent, at han ved — ſom meldt — at
præſtere den i Kjøbecontracten betingede contante Udbetaling eller ialtfald ved
tillige at foreviſe Jndſtævute de ovenommeldte Atteſter, har opfyldt Betingelſerne for at kunne fordre Skjode paa Gaarden, ſamt at Judſtæœvnte i ethvert
Fald maa være pligtig at meddele ham Sfkjode og at overlevere ham Gaarden
og de med denne ſolgte Løsøregjenfiande, mod at han, ſamtidigt med at Sfjsdet meddeles ham, overtager Prioritet8gjœlden, har Indſtævnte derimod villet
giore gjældende, at Citanten efter Kjobecontractens Beſtemmelſer var pligtig

inden Udlobet af Juni Termin 1865 i bet Hele at berigtige Kjobeſummen, og
at han navnlig ikke blot til den Tid ffulde betale de da forfaldne 100 Nd., men
ogſaa afgjore den pvrige Deel af Kjobeſummen ved at infrie Prioritetsgiœlden,
ſamt at Citanten ved ikle at gjore dette Sidſte inden Udlobet af Juni Termin
1865 har gjort ſig ſﬀyldig i en ſaadan Misligholdelſe af Handelen, at hun
maatte være berettiget til at betragte denne ſom hœvet og at beholde de contant betalte 200 Nd. font en Erftatning for Handelens Misligholdelſe.
Med Henſyn til, at Indſtæœvnte, ſom mcldt, ſom Grund til ſin Vœægring ved at udſtede Skjode har anfsort, at Citanten ikke i rette Tid og navnlig
iffe inden Udlobet af Inni Termin 1865 har indfriet den Prioritetsgjæld,
5,400 Nd., ſom ha efter Kjobecontractens 4de Poſt ﬀulde overtage, bemærket,
at det ved de nysanforte angaaende Berigtigelſen af denne Deel af Kjobeſummeu
brugte Udtryf, at Kioberen overtog denne Pantegjæld, vel maa auſees tilkjendegivet, at denne Gjœæld iffe blot forſaavidt den ſremdeles vedblev at hæfte med
Panteret paa den folgte Eiendom, men ogſaa for det perſoulige Anſvars Ved-
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kommende }fulde overgaae paa Kijsoberen, ſaa at denne, foruden î det Hele at
holde Indſtæonte fri for Anſvar eller Krav paa Gjœælden, navnlig ogſaa maatte
være bligtig ganffe at frigjøre Indftævnte for det hende efter de ældre Banteobligationer paahvilende perfonlige Anfvar for ſamme ved at indfrie disje, men ved Siden heraf maa det tillige ved det Udtryk, at „Citanten overtog Prioritetsgjælden“, anſees forudſat, at Valget af den Maade, hvorpaa Ordningen
af Gjæſldens Overgang paa Citanten }ﬀulde finde Sted, var overladt han, ſaa
at det navnlig blandt Andet maatte ſtaae ham aabent at indfrie de ældre Panteobligationer ved med Pantecreditorernes Minde at udſtede nye Obligationer til
bigje.
Ved at iudromme Citanten Adgang til at ordne Prioritetsforholdene
paa denne ſidſtanforte Maade, der efter Sageus Oplysuinger er den, Citanten
bar villet briuge til Anveudelſe, maa nu Indſtævute — 1det behorig Udſtædelſe
og Tinglæsning af nye Panteobligationer, ved hvis Modtagelſe Pantecreditorerne kunde auſee ſig fvldeſtgjorte for de œældre Obligationer, ſaaledes at disſe
i qvitteret Stand af dem kunde udleveres, iffe kunde ivœrktſœættes forinden Citanten erholdt Skjode paa den pantſatte Eiendom — tillige anſees at have
tilkfjendegivet,

at hun

ikke fordrede,

at de

af hende

1 ſin

Tid

udſtedte

Obliga-

tioner ffulce være tilftede i qvitteret Stand eller være indfriede, forinden hun
meddeelte Citauten Skjode, og ligeſom navnlig Beſtemmelſerne i Kjobecontractens 5te Poſt om, at Kjobeſummen ſkulde værz2 berigtiget inden Skjodet udſtædtes,
iffe ligeoverfor de omhandlede Udtryk 1 Coutractens 4de Poſt kan antages at
have Henſyn til de œldre Panteobligationers Judfrielſe, ſaaledes fremgaaer det
end yderligere af Beſtemmelſerne 1 Contractens 4de Poſt om at Citanten ffulde
forrente Prioritet8gjælden fra Tiltrœædelſen — der forſt ﬀulde finde Sted, naar
Skjodet var udſtedt — at det fra Judſtævntes Side har veæret tilſigtet at inde
rømme Citanten Friſt med Ordningen af Prioritetsgjældens Overgang paa ham
udover Skjodets Udſtedelſestid, og at det har været forubfat, at be af Indftævnte
udſtedte Pauteobligationer ikke vilde være indfriede eller nde af Kraft paa den
Tid Skjodet udfœærdigedes.
Jndſtœvnte har herefter været ubefsiet til at fordre, at Citauten fkulde
have indfriet den ommelbte Pantegjæld forinden Skjode meddeeltes ham, og
ligeſom der allerede paa Grund heraf ikke bliver Spørgsmaal om, at Citanten
ved at undlade ſaadant inden Udlolet af Juni Termin 1865 ſﬀulde have misligholdt Contracten, ſaaledes er det end iffe fra Indſtœvontes Side gjort giældende, at hun ialtfald havde Krav paa, at Citanten, forinden Skjodet meddeeltes
ham, yderligere end ved de ommeldte under Sagen fremlagte Atteſter — mod
hvilke hun iosvrigt ife har fremſat nogen begrundet Judſigelſe — ſﬀulde tiloeiebringe Sikkerhed for, at hun ved de ældre Cbligaticners Indfrielfe vilde
blive frigjort for det perfonlige Anfvar, ſom endnu efter Skjodets Udſtedelſe
vilde fomme til at paabhvile hende for Gjælden, faalænge indtil disje Obligationer ved Indſrielſen med nye af Citanten udftedte maatte blive gvitterede.
Der foreligger faaledeg ingen gyldig Grund for Inbftævntes Bægring
ved

at udſtede

en Bode

Sfjøbet,

af 10 Rd.

og

hun

til Amtets

vil

fom

Fattigkasſe

Følge

for

heraf

være

hver Dag

at

hun

tilpligte

under

ſidder Dommen

Den

24de

Marts.
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overhsorig, at meddele Citanten Skjode paa den omhandlede Eiendom og overlevere ham ſamme med Tilbehør, ſamt at betale Citanten Erſtatning efter uvillige Mœuds Skjon for det Tab, der fra den 26de Juni 1865 at regne ex paafort ham ved Indftævntes Undladelſe af at meddele ham Skjode og overlevere
ham Cienbommen med Tilbehør, dog faaledegs, at Erſtatuingens Stgsrrelſe ikke
overſtiger 1,000 Rd. aarligt.
Judſtœævute vil derbos eſter Sagens Omſtændigheder have at betale Citanten Procesonikoſtninger for begge Retter med 60 Rd.“

Nr. 60.

Zuſtitsraad Bunten
contra

Johan Peter Hanfen (Defenſor Bro),
ber tiltaleg for at have nægtet og undladt at bortffaffe Sneen fra
Gangſtien udfor hans ved Lygteveien beligende Eiendom Nr. 28,”
Dom, affagt af Criminal: og Bolitirettens 1fte Afdeling for
offentlige Politifager den 20de Decbr. 1867: „Denne Sag afviſes,“
Hoileſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Den iudankede Dom bor ved Magt at ſtande.
Juſtitèraad Bunten og Advocat Brod tillægges i
Salarium

for

Høiefteret

hverv

10

Nd.,

der

udredes

af bet Offentlige.
I

den

hvoruuder

og undladi
liggende
ber

1857

beidei

indaukede

Doms

Handelszartner

Prœæmisſer

Johan

at bortſkaſſe Sueen

Eiendom
om

Nr.

Gader,

af vedfommeude

28,
Veie

Autoritet

hedder
Hanſen

fra Gangftien

hvilket
og

Peter
Forhold

Vandlob
kan

efter

det:

Sag,

for at have

nægtet

udfor hans
2 12

ved Lygteveien be-

i Loven

i Kjobenhavu

forauſtaltes

,, Nærværende

tiltales

udfort

aleue
paa

af 14de Decenmmedforer,
Eierens

at ArRegning,

hvoreſter det i ſamme Lovs $ 15 beſtemmes, at de dermed forbundne Udgiſter
kfunne inddrives ved Udpantniug, findes ſom Folge heraf ikke at egue fig til
Behandling fom offentlig Politifag og vil berfor være at afvife.”
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Nx. 69.

Advocat Henrichſen
contra
Eliſe Chriſtine Chriſtenſen, fodt Truhls, Peder Chriſtenſens Huſtru (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri.
Horſens Bytings Extraretsdom af Z0te December 1867:
„Tiltalte Eliſe Chriſtine Truhls, Uldſpinder Peder Chriſtenſens
Huſtru, bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder.
Saa bør hun og betale alle af denne Sag lovlig flydende Omkoſtninger og derunder i Salair til Actor, Procurator Hviid 6 Rd.
og til Defenſor, Kammerasſesfor, Procurator Poulſen

5 Rd. R. M.

At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 17de Februar 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtandt, dog ſaaledes, at Salairerne
til Actor og Defenſor for Underretten beſtemmes lil henholdsviis
5 Rd. og 4 Rd. I Salaix til Actor og Defenſor for Overretten,
Juſtitsraad

Neckelmann

5 Ro. til hver,

og

Procurator

Faber,

At efterkommes under Adfærd

betaler

Tiltalte

eftev Loven.”

Høiefjterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom
bøv ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Henrichſen og Hindenburg for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
JI den indankede Doms Bræmtsfer hedder det: „Under nœrværende
Sag tiltales‘Uldſpinder Peder Chriſtenſens Huſtru Eliſe Chriſtine Chri\tenſen, fodt Truhls, for Tyveri.
Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med Sagens øvrige Oply8ninger er det godtgjort, at da hendes Mand engang 1 ſidſte Efteraar havde
forlangt af hende nogle af de Penge, ſom han antog, at hun havde opſparet
af de ugentlige Belob, han 1 lœugere Tid havde leveret hende, har hun, idet
hun iffe vilde ſige ham, at hun havde brugt alle Pengene til Hunsholdningen,
for ham forſt foregivet at have ſat Pengene i Sparekasſen, og fiden at have
udlaant dem til ſin Soſter og dennes Mand, og efterat Tiltaltes Mand derpaa gjentagne Gange havde paalagt hende at ffaffe Bengene tilbage, har hun
den 22de November f. A., ba han atter talte til hende om Pengene, befluttet
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at ftjæle Penge hos Kjøbmand ØGjølbye i Horſens, hos hvem hun tidligere
havde tjent, og hvor hun var nøte befjendt med Localiteterne og navnlig vidfte,
at der plejede at ligge Penge i Boutifen i nogle Sfuffer, og at Nøglerne til
bisfe laane i Boutifen.
I det nævnte Øiemed begav hun fig famme Dags
Aften omtrent Kl. 10, efterai hun allerede om Middagen havde foregivet for
fin Mand, at hun om Aftenen fiulde paa Arbeide et Steb i Byen, fra fin
Bolig i Horfeug hen i en Gaard, der ftøbder op til Kjøbmand Gjølbyes Gaard,
og efterat hun havde opholbt fig i den førftnævnte Gaard i omtrent en Times
Tid, idet hun ilfe havde rigtig Mod til at udføre ſin Beſlutning, ſteg hun
over et lille Halvtag ſammeſteds, og idet hun derefter ved at tage en Tagſteen
ud paa et Sidehuug, ber vendte ind til Gjulbyeg Gaard, ffaffede fig Fodfæfte
paa dettes Tag, fprang hun derfra nedb i bemeldte Gaard.
Hun gik derpaa
hen til et Vindue i Boutiken, og efterat hun med en Steen havde ſlaact en
Rude ind og med en Pind, der laae i Vinduet, faaet Haſperne af, aabnede
hun Vinduet, udtog nogle 1 ſamme ſtaaeude Urtepotter og ſteg derpaa gjennem
Vinduet ind 1 Boutiken bag Diſken, paa hvilken der var anbragt Skodder,
der ſaaledes adfkilte den Deel af Boutiken, hvori Tiltalte befandt ſig, fra den
øvrige Deel af ſamme, der ſtod i indvendig Forbindelje med Bebvelfesleiligheden.
Ved at antænde nogle Svovlftilfer, hvis Plads hun kjendte, lykkedes
bet hende at finde Nøglerne til Boutifsffufferne, og af disſe udtog hun nogle
Poſer med Penge, og efterat hun derpaa havde ſat ſig i Beſiddelſe af Noglen
til Porten, ſteg hun ud af Vinduet og lukfede ſig ud giennem Porten.
Eſter
Beſtjaalnes Forklaring have de ſtjaalne Penge udgjort mindſt 112 Rd., men
Tiltalte bar iffun funnet gjøre Rede for omtrent 109 Rd., idet hun efter fit
Udfagn hav leveret fin Mand 22 Rd. og paa anden Maade brugt ca. 7 Rd.,
medens Heften, omtrent 80 Rb., ben næfte Dag af Bolitiet fandtes fljult deels
i, deels bag hendes Commobe.
Beftjaalne har erholdt udleveret 102 Rd. og
tøvrigt frafaldet Krav paa Erſtatning.
For fit ommeldte Forhold vil Tiltalte, der er føbt i 1843 og ikke fees
tidligere at have været tiltalt eller ftraffet, være at anfee efter Straffelovens
8 229 Nr. 4, andet Led, med en Straf, der ved Underretsdommen findes

pasſende beſtemt til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, og bemeldte Dom,
hvorved det retteligen er paalagt hende at udrede Actionens Omkoſtninger,
derfor være at ſtadfœſte.‘

Fredagen

Nr. 14.

vil

den 27de Marts.

Inteſtatarvingerne

efter borteblevne

Tjeneſtekarl

Lars Olſen, Huusmeændene Dle Jenſen og Peder Jorgenſen
m. Fl. (Advocat Henrichſen efter Ordre)
contra

Kijsbenhavns Sverformynderi og Gaardbeſtyrer Hans Nielſen ſom Værge for Johanne Olsdatter (Adv. Liebe efter Ordre),
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Den

27de

Maris.

angaaende Sporgsmaalet om Citanternes Ret til en i Overformhynderiet indſat Capital.
Stevns og Fare Herredstingsdom af 10de Juli 1866: „Den
paa

Sliſtet

afdode

efter afdode

Huſtru

Maren

Marſchandiſer

Jensdatter

Anders Pederſen

af

Kjobenhavn

og ſenere

Sidſtnœvntes

Soſterſou Lars Olſen tilfaldne eg ved Repartitionen i Boet af
16de November 1837 affatte Arvelod, til Belob 655 Rd. 2 Mk.
4 ß, der under 15de December |. A. er indſat i Kjøbenhavns
Overformynderi, hvori den fremdeles indeſtager, vil tilligemed oplagte Henter og videre paalobende Renter tilfalde fornœvnte Anders Pederſens Broderdatter Johanne Olsdatter, Myndling under
Kjobenhavns Overformynderi.
Procesſens Omfoftninger hæves.
Cancelliraad, Procurator Barfoed tillægges i Salair 20 Rd., ſom
udredes

af

bet

Offentlige.

At

efterkommes

under

Adfœrd

efter

Loven inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 8de Juli
1867: „Herredstingsdommen bør ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger for Overretten ophœves.
Procurator Engberg
tillægges i Salarium 15 Rd. af det Offentlige.”
Hgoieſterets

Dom.

J den indankede Dom er det med Foie antaget, at den under
Sagen omhandlede Arvecapital ikke ved beng Affætning og Indſœttelſe i Overformynderiet er gaaet over til at blive Lars Olſens
Formue, ſom Citanterne kunne paaſtaae ſig tilkjendt i Henhold
til Reglerne

i Frdn.

ikke kunne Citanterne,

11te September

den Ret, ſom Forordningens
Frdn. 2den April 1817 $ 1

Grund,
flagjer.
til den
men

1839

$8

12—15.

Heller

ſom af dem formeent, gjøre Fordring paa
$ 4 L2det Punctum tillœgger de i
nævnte Perfoner, allerede af ben

at Citanterne iffe kunne henregnes til de der anforte ArveCitanternes Paaſtand om at kjendes etendomsberettigede
omtviſtede Capital med Renter er ſaaledes ved Dom-

rettelig

forkaſtet,

vœrende Sag vere at
ſtœvntes Side brugte
foregaaende Injtantfer
ſfal tilfalde Johanne

men

hertil

vil

Afgjorelſen

under

nœr-

indſkrœnke, idet der eſter den fra de Indprocesſuelle Fremgangsmaade ifke, fom i de
ſkeet, kan gives dem Dom for, at Capitalen
Olsdatter.

Den

27de

Marts.

39

Procesfens Omfoftninger for alle Retter blive efter Sagens
Omftænbdigheder at ophæve, og Salarierne til de Indſtævntes beſkiklede Sagforere ville være at ndrede af det Offentlige.
Thi fjendes for Ret:
Citanternes

Paaftand

om

at

fjendes

eiendom$be-

rettigede til den omhandlede Capital med Renter
kan iffe tages til Folge. Procesfens Omfoftninger
for alle Retter ophæveg.
Til Juſtitskasſen betale Citanterne 1 Rd.
De Cancelliraad Barfoed
ved Underretten og Procurator Engberg ved Overretten tilfjendte Salarier,
ſamt i Salarium til
Advocat Liebe for Hgieſteret 60 Nd., udredes af
det Offentlige.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Ifolge et af afdode
Marſchandiſer Anders Pederſen og ligeledes ſenere afdode Huſtru den 11lte
Juli 1832 oprettet, den 14de Auguſt ﬅ. A. med allerhoieſte Confirmation forſynet Teſtament blev der blandt Andet tillagt tvende Brødre, Jens Olſen og

Lars Olſen,

til lige Deling et Legat paa 1500 Nd. med Tilføining,

at hvis

nogen af bemeldte Brødre, ſom vare Teſtatricis Spoſterſonner, ſkulde være dod
forinden Teſtatorerne, uden at efterlade Born eller Deſcendeuter, ſkulde den
eller de Afdodes Lod tilfalde den indſatte Univerſalarving. Efterat den Længſtlevende af Ægtefolkene den 19de December 1836 var afgaaet ved Doden og
Boet taget under Behandling af Executorerne, modte ovenuœvnte Lars Olſen
ilfe paa Skiftet, uagtet lovligen indkaldt ſaavel med almindeligt ſom ſpecielt
Proklama, og det ved Teſtamentet ham tildeelte Legat blev derfor ved den i
Boet affattede Repartition behandlet i Overeensſtemmelſe med Forſkrifterne 1
Frdn. 2den April 1817 og indſat i Kjobenhavns Overformynderi, med Bemœærkning i Repartitionen, at for det Tilfælde, at Lars Olſen ſkulde vœre dod
for Teſtatorerne uden at have efterladt ſig Livsarvinger, tilfalder dette Legat
den i Teſtamentet indfatte Univerſalarving, nemlig Teſtators Broders dovſtumme
Datter Johanne Olsdatter.
Da ber ingen Cfterretninger vare indløbne om bemeldte Lars Olſen,
ber ev døbt
i Aaret 1774, anlagde hang Intejtatarvinger, hang enefte Broders
Born og Bsrneborn, i Henhold til Frdn. 11te September 1839 $ 12 og 15,
efter Stœævniug til Lars Olſen og øvrige mulige Arvinger, en Sag ved Stevns
og Faxe Herreders Ret med Paaſtand om at kiendes eiendomsberettigede til
den for Lars Olſen i Kjobenhavns Overformyuderi tndſatte Capital, der den
lite Juni 1864 med oplagte Renter var oplobet til 1720 Rd. 1 Mf. 12 ß.
Paa den umyndige Univerſalarvings Vegue iudtraadte Kjiobenhavns

40

Den

Qverformyuderi

ifølge

den

Clauſul

ovenfox

nœvnte

27de

meddeelt

Marts.

fri Proces

i Teſtamentet

om,

i Sagen,

og ftøltende fig til

at det heromhandlede

Legat

for

det Tilfœlde, at Legatarius }kulde vœre dod forinden Zeftatorerne — hvilfet
Overformynderiet formeente at vœære Tilfældet —, ſfulde tilfalde Univerſalarvingen, proteſterede Overformynderiet imod, at Citanterne kjendtes eiendomsberettigede til den omtviſtede Capital med oplagte Renter, og ved Underrettens
den 10de Juli f. A. afſagte Dom blev fjendt for Ret, at den omhandlede i

Kjøbenhavns Overformynderi

indeſtaaende Capital

tilligemed oplagte og end-

videre baaløbende Renter burde tilfalde Teftators Broderdatter, Johanue Olsdatter, Myndling under Kjobenhavns Overformyndcri, hvorhos Procesfens
Omkoſtninger bleve ophævede og ben befalede Sagfører tillagt i Salarium 20
Rd. af bet Offentlige.
Ved uu at paaanke denne Dom her til Retten have Citanterne efter
meddeelt fri Proces ved deres beſkikkede Sagfsorer, Procurator Rothe, gjentaget
deres i 1ſte Inſtants nedlagte Paaſtand, medens det indſtœævute Overformynderi,
der ligeledes her for Retten er meddeelt ſri Proces, ved den beſkikklede Sagfører, Brocurator Engberg, paa ben umyndige Iohaunne Olsdatters og Værges, Indſtævnte Gaardeier Niels Hanſens Vegne procederer til den indankede Doms Stadfœæſtelſe, ſamt ril at Appellanterne bor udrede Sagens Omkoſtninger for Overretten efter Reglerne for bdigf?8 Udredelſe i beneficerede
Sager, og derunder Salarium til ham.
Citanterne ſtotte deres Fordring paa at tilljendes den omſpurgte Capital vœſentligen derpaa, at da det ikke var oplyſt, at Lars Olſen, da Capitalen
affattes til ham, var bød, var der formeentlig ifølge den da gjældende Lovgivning, navulig Frdn. 2den April 1817, en legal Formodning for, at Lars
Olſen havde overlevet Teſtatorerne, ſaa at den for ham i Overformynderiet
indſatte Capital maa betragtes ſom arvet af ham, og altſaa nu komme til
Deling mellem hans Inteſtatarvinger.
Men ſelv afſeet fra, om Citanterne
ſom Deſcendenter af den borteblevne Lars Olſens Broder kunde gjore Fordring
paa den Ret, ſom Frdu. 11te September 1839 $ 4 tillægger de i Frdn. 2den
April 1817 3 1 nœvnte Perſoner, nemlig Børn, Forældre eller Sødffende,
ſklionnes det dog ikle, at Capitalen ved Afſœætningen og den derefter ſete Judſœitelſe 1 Overformynderiet kan antages at være gaaet over til at blive Lars
Olſens

Formue

eller Arvedeel,

da

denne Afſœtning

og

SInbdfætteljfe

kun

fandt

Sted betingelſesvi1s, nemlig forſaavidt det maatte viſe fig, at Lars Olſen
havde overlevet Teftatorerne.
Men det er ſaa langt fra, at Citanterne, hvis
Sag det maatte være at føre Veviis for, at den Betingelſe, under hvilken de
alene kunne pretendere den omhandlede Arvelod, var indtraadt, have preœæſteret
et ſaadant Bevis, at der endog foreligger forſkjellige Omſtændigheder, ſom
tale for, at Lars Olſen var dod fortiden den Lœængſtlevende af Teſtatorerues
dødelige Afgang.
Som Følge heraf vil den indankede Dom være at ftadfæfte.
Procesſens Omkoſtniuger for Overretten findes efter Omſtæudighederue

Deu

27de

Marts.
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at burde ophæves, og vil det Procurator Engberg eſter Sagens Udfald tilfommende Salarium, der beſtemmes til 15 Nd., vœre at udrede af det Offentlige.”

Torsdagen

Nv. 58.

den 2den April.

Advocat Liebe
contra

Chriſten Nielſen (Defenſor Henrichſen),
for Thyveri eller uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne Koſter.
Ribe Herreds Extraretsdom af Z0te Auguſt 1867: „Tiltalte
Gaardmand Chriſten Nielſen af Tiirslund bor for Actors Tiltale
i Denne Sag fri at være; dog bor han udrede alle af hans Arreſt og Sagens Action flydende Omkoſtninger, derunder i Salaix
til Actor, Procurator Hoſtrup 4 Rd. og til Defenſor, Procurator
Boggild 3 Rd. At efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 16de December 1867: „Tiltalte Gaarderxr Chriſten Nielſen bor henſæœttes i Fængſel paa

Vand og Brødi 3 Gange 5 Dage.
Saa udreder han og Actionens Omkoſtwnger efter Underretsdommens Beſtemmelſer og
derunder i Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procuvatorerne

Jfaacjen

under Adfærd

ig Møller,

5 Ro,

til hver.

At efterfommes

efter Loven.”

Loieſterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde,
hvorved bog bemærfes, > det efter de fremkomne Oplysninger
ikke tor antages, at der forligger nogen Overtrædelſe fra Under:
dommerens Side af Grundbvens & 80, vil Dommen være at
ftabfæjfte, idet de efter Overetsbommens Affigelfe tilveiebragte
yderligere Oplysninger ifle fumne føre til nogen Foranbring i
Reſultatet.
Thi

kjendes for Ret:

Land®Loverretteus Don bør ver Magt at ſtande.
I Salarium til Advo:aterne Liebe og Henrichſen
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
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Den Zden April,

JI deu 1ndaukede Doms Præmigfer hedder det: „Under uærværeude
Sag tiltales Gaardeier Chriſten Nielſen af Tiirslund for Tyveri eller dog
uhjemlet BVeſiddelſe af ſtjaalue Koſter.
Den 17dbe Juni D. A. om Aftenen javnedes i Gjœæſteſtalden ved Villebsol
Kro en Gaardmnand Rasmus Ehriftian Peberfen tilhørende Sæf af Værdi 4
Mt., Der havde været henlagt paa en Krybbe, og da det formodedes, at Tiltalte, der fort iforveien var kiort bort fra Kroen, og hvis Vogn havde holdt i
Sjæfteftalden tæt ved den omtalte Krybbe, havde taget Sælfen, blev han efters
fat og indhentet, og fandteg da den favnede Sæf liggende i hans Vogn tæt
bag ved Ageſtolen, hvorefter Tiltalte, der dog iffe vilde vebijende at have lagt
Sæffen i Bogquen, blev anholdt.
Efterat være ſtillet for Forhør har Tiltalte
gjentagende erklæret, at han — ſom han har udtrykt fig -— iffe tør fragaae

eller iffe tør modfige,

at han har taget den ommeldte Sæk

og lagt den i fin

Vogn, men han har iøvrigt paaftaaet, at han den paagjældende Dag var bruk
ken og derfor iffe beftemt fan huſke, hvorfra han tog den, eller hvoruaar dette
ffete, eller angive nogen beftemt Grund til, at han har taget den.
Efter Sagens Oplysninger i det Hele ev der imidlertid ingen Føie til
at antage, at Tiltalte ved den omhandlede Letlighedb har været berufet i en
ſaadau Grad, ſcm kunde anſees gauſke at udeluffe Tilregnelighe) eller medfore
en i vœſentlig Grad ringere Tilregnelighed end den jæbvanligs, og han, der
er føbt i Maret 1827 og ifølge Gjording-Malt Herreders Extraretsdom af
17de October 1865 har været ftraffet for Tyveri efter Frd1. Ilte April 1840

8 1 med Fængjel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage vil derfor ikke kunne
undgaae for ſit oveuommeldte Forhold at anſees efter Straffelovens 3 230
med en Straf, der efter Sagens ſamtlige Onſtændighwer findes at kunne beſtemm.s til Fæœngſel paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage.
Han vil derhos
have at udrede Actionens Omkoſtninger efter Underet8dommeus Beſtemmelſer,
og derunder i Salair til Actor og Defenſor for Hverretten 5 Rd. til hver.

Med Henſyn til Sagens Behandling ved Underretten bemærkes, at Beſtemmelſen i den gjennemjete Grundlovs $ 80 \m, at Enhver, der anholdes,
ffal inden 24 Timer ftilleg for en Dommer, maa antages
fommen ved Tiltaltes førfte Fremſtillelſe fo Retten den

ilfe at være efter:
19de Juni d. A.;

men der findes dog ikke tilſtrækkelig Foie il i denne Auledning at paalœægge
Underdommeren Anſvar.
Iovrigt har mder Sagens Behandling i 1ſte Inftants og ben befalede Sagjørelfe for begge Retter intet Ophold,
virle Anfvar, fundet Sted.”

Nr. 77.

ſom

vil be-

Advocat Henrichſen
conta

Rofaline

Albertine
gerſen

der tiltales for Tyveri.

Vilhecmine
(Defeiſor

Jenſen

Hanſen),

eller

Gre-
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Den 2deu April.

Rinds: Gislum Herreders Extrarctsdom af 23de December
1867: „Tiltalte Rofaline Albertine Vilhelmine Jenſen (Gregerſen)
af Freiſtrup bor at henſœttes i Fængſel paa Vand og Brod i 2
Gange 5 Dage, ſaa udreder hun og alle af Actionen [ovligt flys
dende Omfoftninger, derunder i Salair til Actor, Procurator
Tüchſen 4 Rd. og til Defenfor, Procurator Braſk 3 Rd.
At
efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Viborg

Landsoverrets

Dom

af 17de Februar

1868:

„Under-

retsdommen bor ved Magt at ſtande.
IJ Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Faber og Faſting, betaler
Tiſtalte 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter
Loven.”
Hgieſterets Dom,
JI Henhold til de i den indankede Dom anfgrte Grunde
fjendes for Ret:
LandsSoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Henrichſeu og Hanſen
for Hoieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.

JI

den

indaukede

Sag tiltales Tjeneftepige

Doms

Prœmisſer

hedder

det:

,, Under

nærværende

Roſaline Albertine Vilhelmine Jenſen

eller

Gregerſen for Tyveri, og er det i fan Henſeende ved Tiltaltes egen med
Sagens øvrige Oplygninger ftemmende Tilftaaelje tilftræffelig godtgjort, at hun
den 15de October f. A., da hun forlod Hvalpſunds Marked, har medtaget eun
Pigen Ane Sophie Sorenſen tilhorende Balle, der indeholdt forſkjellige Klædningsſtykter, ialt af Vœærdi 7 Rd. 5 Mf. 8 ß, og ſom havde hængt i et Fiftehuus paa Markedspladſen paa ſamme Som ſom Tiltaltes og en anden Piges
Tgi, ſom Tiltalte havde været i Folge med.
Efter ſin Forklaring har Tiltalte
bortfaſtet det Torklæde, hvori Klædning sſtykkerne rare indſvobte, medens disfe,
af hvilke hun vil have brugt el enfelt Stykke, for Storſtedelen ere komue tilſtede og udleverede til A. &. Sørenfen, hvem Tiltalte har betalt Crftatning
for det Manglende.
Tiltalte har under Forhørerne forſt nægtet at have taget
den omhandlede Pakke, og efterat hun havde tilſtaaet dette, har hun forklaret,
at hun

havde

taget

den,

fordi

hun

troede,

at

ben

tilhørte

ben

anden

Pige,

med hvem hun var i Folge, og endelig har hun i et under Sagens Behandling ved Extraretten optaget Forhør, idet hun har erkjendt at have vidſt, at
Pafkken ikfe tilhorte den nysommeldte Pige, aubragt, at hun, forvirret ſom hun
vav, efter ved Markedet at have bruffet Viin og paa anden Maade moret fig,
af en Feiltagelſe har taget Pakfken, uden at have havt til Henſigt at ftjæle den;
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Den 2den April.

men til denne hendes Forklaring vil der efter Sageus ſamtlige Omftændigheder og Beffaffenheden af hendes Forflaringer i det Hele itfe kunne tages
noget Henfyn, og det maa derfor billiges, at Tiltalte, der er fodt den 14de
Dctober 1846 og iffe tidligere har været tiltalt eler ſtraffet, ved Underretsbommen er for fit anførte Forhold anfeet efter Straffelovens & 228, og da ben
hende idømte Straf af Fængfel paa Band og Brod i 2 Gange 5 Dage findes
pasſende, og bemeldte Doms Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtningerx ligeledes billiges, vil ben fanledes være at ftabfæfte.”
mm

Mandagen

Nr. 75.

me

—-

—-

den 6te April.

Advocat Liebe
contra

Carl Marius
for Falſk og Bedrageri.
Criminal-

Qviſtgaard

og Politirettens Dom

(Defenſor Hanſen),

af Zdie Marts

1868:

„Til-

talte Carl Marius Qviſtgaard bor ſtraffes med Fængſel paa Vand

og Brod i 6 Gange 5 Dage

ſamt udrede Aetionens Omkoſtnin-

ger, derunder Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne
Chriſtenſen og Alberti, 6 Rd. til hver.
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
de i den indankede Dom

I Henhold til
anforte Grunde
fjendes for Ret:
Criminal- og Politirettens Dom bor ved Magt
at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Liebe og
Hanſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
'
Y ben indanfede Doms Præmigfer hedder det: ,, Under nærværende
imod Tiltalte Carl Marius Oviftgaard for Falff og Bebrageri anlagte
Sag maa det ved hans egen af det iovrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe anſees
tilſtræk=felig godtgjort, at han, ber ernærer ſig ſom Commisſionair og for
Pantelaaner Johan Jacob Umland havde firevet en den 4de December f. A.
dateret Leiecontract angaaende Bortleien af endeel Leiligheder 1 dennes Eieudom Nr. 21 i Hunmmergade til Juliane Hanſen for en aarlig Leie af 1020 Nd.,
ſamt af bemeldte Umland modtaget 8 Rd. 3 Mk. til derfor at beſorge Stempelmærker til Contracten, har paaklœbet deune, foruden 3 indkjobte Stempelmærker til 2 Rd. Stk. og et til 48 ß, et œldre og casſeret Stempelmærte til

Den bte April.
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2 Rd., ſom hau havde aftaget af et audet Document, ſom, efter hvad der er
oplyſt, maa antages at være anuulleret den 18de Marts 1863 af Stempelpapirsforhandler Jacob Lund ved deunes Fuldmægtig Adolph Schouw, idet
det var forſynet med Paategning „'8/z 63; for Jacob Lund — A. Schouw“
af hoilken Baategning endeel bog var firevet over paa Papiret, hvorpaa det i

fin Tid havde været flæbet.

For nu at give det Udſeende af,

at

det œldre

vagferebe Stempelmærte var nyt og annulleret famtidigt med de nye Merker,
jfrev Tiltalte et Fiirtal over Datoen 18/3, og iftedetfor 63 fatte han December
famt forandrede den paa Stempelmærfet ftaaende Deel af Paategningen ,, for
Jacob Lund“ ved at ffrive Aarstallet 1867 ovenpaa, medens han derimod lod
den paa Stempelmeærket ſtaaeude Deel af Navnet A. Schouw blive ſtaaende,
og annullerede han derhos ſelo de fire indkjobte Stempelmærker, ſom han

havde paaflæbet Contracten, ved at fÉrive paa hver af dem ,,4de December 1867”
og nogle Sfrifttræf under, jom han har paaftaaet ffulde betyde hans eget Navn,
idet han ikke har figtet til nogetſomhelſt andet. Tiltalte leverede derefter Leiecontracten, der endnu ikke var underſkreven, til Umland, forſynet med det ſaaledes forfalffebe Stempelmærke, og tilbageholdt et af be Stempelmærker til 2
Rd., ſom han havde ladet indkjobe for de ham af denne leverede Penge, hvilfet ban famme Dag lod fin Huſtru bringe tilbage til Stempelpapirsforhandleren, af hvem de erlagte 2 Rd. erholdtes for ſamme, ſom han ſaaledes tilvendte fig.
Det af Tiltalte faaledeg udvifte Forhold vil, idet den det ælbre Stempelmærke ved ſammes Casſation i 1863 givne Paategning maa betragtes fom
en Bevidnelfe med Mavns Underffrift om, at den paa Mærlet tegnede Datum
var den, ban hvilfen Mærket var paafat (cfr. ogfaa Indenrigsiminiftertets Befjendtgjørelfe af 24be Marts 1862 og Circulaire af 7de April f. X.), blive at
tilregne ham ſom en Forfalſknuing af denne Bevidnelſe, medens han iffe imod
ſin Benœgtelſe findes overbeviiſt at have ved den uberettiget foretagne Casſation af de ægte Stempelmærker, han havde ſat paa Contracten, efterſkrevet
noget Navn eller ſigtet til andet end ſit eget, ligeſom der, hvad angaaer Tiltaleu for Bedrageri, ikke er overfort Tiltalte noget Forhold, der vil bevirke
færligt Anfvar for ham i faa Henſeende.
Som Følge heraf vil Tiltalte, ber er fodt den 12te Mai 1813 og ved
Landsover-

ſamt

Hof-

og

Stadsretsdom

af 29de

October

1839,

nœrvoœærende

Rets Dom af 27de April 1852 og Kijobenhavns Amts nordre Birks Extraretsdom

af 13de

October

1862

hvorunder han actioneredes
ftiftelje og Asfurancefvig
Straffelovens 2 274 cfr.
findes at burde beftemmes
hvorhog

han

vil blive

frifunden

for Actors

videre

Tiltale

under

Sager,

henholdsviis for bedrageligt Forhold, for Brandog for Falff og Bebdrageri, være at dømme efter
$ 270 til en Straf, der eſter Omftænbighederne
til Fængfel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage,

at tilpligte

at udrede

Xctioneng

Omfoftninger,”
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Advocat Liebe
contra

1) Jorgen Nielſen, 2) Hans Jorgen Jorgenſen (Defenfor Henrichſen) og 3) Paul Frederikſen (Def. Hindenburg),
der tiltales, Nr. 1 og 2 for Bedrageri og for at have fremſkyndet
en Andens Dod og Nr. 3 for Meddeelagtighed i Bedrageri.
Criminal: og Politirettens Dom af 29de October 1867:
„De Tiltalte 1) Hans Peter Hanſen, 2) Iorgen Nielſen, 3) Hans
Jørgen -Jørgenfen og 4) Paul Frederikſen bor ſtraffes, de tre
Forſtnœvnte med Forbedrings8huusarbeide, Hanſen i 18 Maaneder
og Nielſen og Jørgenfen hver ilær i 1 Aar, famt Tiltalte Frederikffen med Fængſel paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage.
Acticnens Omkoſtninger, derunder Salair til Actor og Defenſor,
Procuratorerne Winther og Herforth, 15 Nd. til hver, udredes
af de Tiltalte Hanſen, Nielſen og Jorgenſen, Een for Alle og Alle for
Cen, dog at Tiltalte Frederiffen in solidum med dem deraf tilfvarer 17,. At efterkommes under Adfærd eftev Loven.”
Hoieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom for Jorgen Nielſens, Hans Igorgen Igrgenſeus og Paul Frederikſens Vedkommende anforte Grunde, hvorved bemœrkes, at det efter de oplyſte
Omſtændigbeder

ikke kan

være

tvivlfomt,

at Paul

Frederiffen,

da

han ydede Ziltalte Jørgenfen ben i Dommen omhandlede Medvirkning, har været vel befjendt med Lorengens Oriffælbighed, vil
Dommen, der fun foveligger Høiefteret med Henſyn til de nævnte
3 Tiltalte, for disfes Vedkommende være at ftadfæjte, idet de
Høiefteret forelagte nye Oplygninger iffe funne føre til nogen
Forandring i Mefultatet.
Thi kjendes for Ret:
Criminal- og Politirettens Dom
paaanket er, ved Magt at ſtande.
Liebe, Henrichſen og' Hindenburg
larium for Høiefteret hver 30 Nd.,
de Tiltalte Nielſen og Iorgenſen,

bor,

forſaavidt
Advocaterne
tillægges i Sader udredes af
Cen for Begge
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og Begge for Een, ſaaledes

at Tiltalte

in solidum

tilfvarer

1%.

hedder

„Under

J

den

med

indankede

dem

Doms

deraf

Prœæmisſer

det:

Frederikſen

n@ærværende

Sag ere de Tiltalte Hans Peter Hanſeu, Iporgen Nielſen og Hans
Jørgen Jørgenfen actionsrede for Bebrageri og for at have fremffyndet en
Andens Dod og Tiltalte Paul Frederikſen for Meddeelagtighed i Bedrageri, og ere de nœærmere Omſtændigheder ved denne Sag efter de af de Lil:
talte aſgivne Tilſtaaelſer og det iovrigt Oplyſte i det Vœæſentlige folgende:.
Natten mellem den 28de dg 29de December f. A. fandtes af deu patrouillerende Politibetjent benſiddende paa Borstrappen op til Privatbankens
Locale i en meget beſkjœuket Tilſtand en Perſon, ſom, efterat være i eu Droſche
hjembragt til fin Bopæl, vifte fig at være Garvermefter Niels Jonas Lorenten.
Efterat han den paafølgende Dag var udbragt paa Almindeligt Hoſpital formedelſt et Brud af hoire Underextremitet tæt ved Fodledet, ſluttede der ſig hertil efter vedkfommende Læges Sygejournal Symptomer paa Dranfergalffab
(delirium tremens), under bvilfe Lorenzen ofgik ved Dpoden den 1ſte Januar
d. A. om Eſtermiddagen efter en meget kort Dodskamp.
Ved den foretagne
Obductionsforretning fandteg Foden at være traabdbt ud af fin Ledforbindelſe
med Underbenet udad og bagtil med ſplintret Brud af den nederſte Ende af
Læggebenet, hvorhos i Bryftfagfen fandtes en ftærk Blodoverfyldning paa Overgang til en begyndende Lungebetœndelſe, medens Maven var ſaagodtſom tom
og Leveren fedtbelagt. De obbducerende Læger concludzrede herefter, at Lorenten
var dod af Drankergalſkab, der, foruden at vœære betinget i Patientens forudgaaende Dispoſition, veæſentlig maatte anſees ſremkaldt ved det tilſtedeoœærende
ſplinirede Brud af den hoire Underextremitet og fremſkyndet ved den tilſtedeværende Lungecatarh elfer begyndende Lungebetœndelſe, ſamt at det eſter Fedtbelægningen paa Underlivets Organer i Forbindelſe med den tilſtedeværende
croniſke Luftrorscatarh maatte antages, at Lorentsen i længere Cidb havde vœæret
hengiven

til Drik

(habituel

Drauker),

uden

at

det dog

med

Beſtemthed

kunde

angives, hvorlœnge en ſaadan Drikfældighed havde været tilftede.
Den 3dtie Januar d. A. var imidlertid til Kjobenhavns Politi indkommen en }riftlig Anmeldelſe fra Grosferer Båbude med Anmodning om nærmere Underſogelſe i Anledning af, at de Tiltalte Hanſen og Nielſen i Mai
Maaned f. A. havde hos det af ham repræſenterede Selſkab The European
Assurance Society teguet Forſikkring paa Lorentzens Liv til et Beløb af ialt
Lſtl. 1,400 i 2 Policer til 700 Lftl. hver, under Angivende paa Tro og Love,
at hau forte et maadeholdent og œdrueligt Liv, medens det ved Cfterretningen
em hans inttrufne Død var bragt i Erfaring, at Lorensen var dod paa Hoſpitalet af Dran ergalſkab.
Under den i Anledning heraf mod de Tiltalte indledede criminelle Underſogelſe have de Tiltalte Hanſen og Nielſen vedgaaet, at da de vidſte, at afdode
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Lorentzen var hengiven til Drik, og derfor antoge, at hau ikke kunde leve lœnge,
havde de, eftevat Tanfen herom førft var opftaaet hos Hanſen, der vil have
havt

c. 1,000

Mb.

tilgode

hos

Lorentsen,

hidrørende

for ftørfte

Delen

fra con-

tante Laan, ſom han dog ikke har kunnet uærmere ſpecificere, medens Nielſen
kun havde et hoiſt ubetydeligt Tilgödehavende hos Lorenzen, været enige om
at ſpeculere i dennes Dod ved at asſurere hans Liv under Fortielſe for vedkommende Asſurandeur af hans Drikſœldighed, ſom de autoge, hvois den blev
bekfjendt, at ville have Nægteljen af den begjærte Forfilfring til Følge, og paa
denne Maade ffaffe fig Penge.
J dette Diemed henvendte de ſig ifjor Foraar

eſter Medtiltalte Frederikſens Anviisning,

der dengang ikke vil have vidſt,

at

Lorenzen var drikffœældig, til Livsforſikffringsſelſkabet „Thuringias“ hervœærende
Hovedagent, hvor de føgte Lorenßens Liv asſureret for ialt 10,000 Thaler
preusſ\iſ Courant, og paa Spørgsmaal, om han førte et regelmæsfigt Liv og
navnlig, ſom det betydedes dem, ife var driffœldig, gave et befræftende Svar,
idet de derhos, efterat Lorenzen, ſom havde ſamtykket i at lade Forſikkringeu
tegne paa fit Liv mod Løfte om, at de fulde forførge ham, naar han blev
trængende, havde i Overeensftemmelje hermed underjfrevet den fornødne Begjæring, forjynede denne med en Atteftation, underffrevet af bem, om, at 2orentzen, der i deres Interesſe ſkulde forfillres, havde overeensſtemmende med
Sandhed beſvaret de ham fÉriftlig forelagte Spørgsmaal, derunder ogjaa indbefattet, at han førte et regelmæsſigt Liv.
De Tiltalte have vel paaftaaet ved
denne Leilighed at have udtalt, at Lorenien drak godt eller drat ſom andre
Menneffer, famt at de have ftaaet i den Formening, at de kun underſkreve til
Vitterlighed, men dette Angiveude ftaaer i ligefrem Strid med den af Fuldmeœægtig Carl Julius Wium under Ed afgivne Forklaring.
Den begjærte Forſikfring blev imidlertid, uanſeet at den af Selſkabets Læge efter anſtillet Underſogelſe afgivne Erklœæring var gunſtig for afdøde Lorenten, afjlaaet ſom en reen
Speculation, idet de Paagjældendes opgivne Tilgodehavende ikke ſtod i noget
Forhold til Forſikfringsſumwen.
(Sluttes 1 næfte Nr.).

Denne

Tidende

indeholder alle af Høtefteret ajfagte Domme

med

veo-

foiede Concluſioner af de underorduede Netters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer, forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hvert
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalœnge Nettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., og for
Udenbyes, der ønfte Bladet med Poſten, 6 Nod. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen ex bindeude for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl, Poſtcontoirer.
une

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel),
Fieldſoe & GBandrups

Bogtrykkeri.

Yoieſlerels{fidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeerctairer.
M 4.

Deu 24de April.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Tirsdagen

Nr. 50.

den 7de April.

Advocat Liebe
contra

Igorgen Nielſen m. Fl. (ſee forrige Nr.).
De Tiltalte henvendte fig derpaa nogen Tid efter gjennem Medtiltalte
Frederikſen til fornævnte Grosſerer Bähnce, Havedagent for The European
Assurance Society, ſom, uagtet han var bekjendt med Thuringias Afviisning

af den hos ſamme begjærte Forſikkring, dog ertlærede fig villig til at overtage
Forſikkring, da Selſfabets Lœæge, der tillige var Læge for Thuringia, havde i
ſidſtnævnte Egenſkab antaget Lorenzen,

hvorhos han har erklæret,

at han ike

tør benægte Muligheden af, at han, ſkjondt han vidſte, at Hanſen og Nielſen
vare de egentlige Asſurancetegnere, kan have raadet afdode Lorentzen til at tegne
Asſurancen i ſit eget Navn og bagefter transportere Policen til dem, ligeſom
han heller iffe nœærmere har ſpurgt dem om Stsrrelſen af deres Fordringer
paa Lorenzen, da dette var overflodigt, da Asſurancen tegnedes i Lorengeng
eget Navn.
De Tiltalte Hanſen og Nielſen have imidlertid erkjendt, at de ved
i Forening med afdøde Lorenfsen at henvende ſig paa Bähn>es Contoir, hvor
de fornødne Blanketter bleve udfyldte og underffrevne af Lorengen, have paa
Spørgsmaal, om denne var forfalden til Drik, afgivet den mundtlige Forſikfring, at han ife var briffældig, ffjøndt det Mobfatte var bem bekjendt. Cfterat derpaa Medtiltalte Frederiffen ligeledes havde ſom Agent udfyldi en
Blanket angaaende afdode Lorenzen og underſkrevet denne, hvori han blandt
Andet erkllærede, at han vel ikke kiendte Lorenßen, men at denne, efter hvad
han havde bragt i Erfaring, tidligere havde levet maadeholdent, og de øvrige
fornødne Documenter vare tilveiebragte, hvoriblandt Atteft fra Lorentsens Læge,
afdøde Doctor Haugfted, og tvende Bekjendte, Garver Johan Frederik Ferdi-

nand Lillieqviſt og Skomager Eduard Samuel Krüger,

der i god Tro afgave
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en lignende Erklæring om ham,

famt Selffabets Læge, efter førft at have di-

mitteret Lorenzen, da han forſte Gang indfandt ſig hos ham, fordi han fandt
ham noget urolig, hvortil Lorenten angav ſom Grund, at han havde ſviret i
Pintſehelligdagene, ſenere havde underſogt ham og afgivet en gunſtig Lægeberetning, ſom han dog ledſagede med en ſœrſkilt Henvendelſe til Båbnde om,
hvab han førfte Gang havde iagttaget, blev den begjærte Forfilfring tegnet og
tvende Bolicer, hver paa 700 Lftl. mod en halvaarlig Præmie af Pftl. 12. 16.8
for hverv og lydende paa Lorenfens Navn, udfærdigede under 28de Juni f. A.,
ſamt under 15de November nœæſtefter af denue transporterede henholdgviig til
Hanſen og Nielſen, ſom havde betalt Præmierne til Belob ialt c. 250 Nd.
Da Tiltalte Jorgenſen erfarede, at de Tiltalte Hanſen og Nielſen
ſaaledes havde faaet tegnet Forſikkring paa Lorentens Liv, fik han, der var bekjendt med dennes Drikfœldighed og derfor antog, at han ikfe vilde leve lœænge,
og ſom ipvrigt ingen anden Juteresſe havde i at forſiklre Lorenßens Liv, da
han Intet havde tilgode hos denne, end at ſpeculere i hans Død og derved

tjene Penge,

den Tanke

ligeledes at ſoge en Forſikfring tegnet paa Lorentzens

Liv, hvilfet denne ſamtykkede i mod en ugeutlig Underſtottelſe til hans Kone
og Born og mod at Tiltalte ﬀulde ſorge for, at han ikke kom paa Ladegaarden, og for hans Begravelſe, naar han var dod.
IJ dette Diemed henvendte
Tiltalte Jporgenſen, der vel vidſte, at en begjært Asſurance vilde blive nægtet,
naar Asſurandeurerne fik Nys om Lorenzens Drikfældighed, ſig til Medtiltalte
Frederikſen, der lovede. ſin Biſtaud til at faae den ommeldte Forſikkring paa
Speculation tegnet. Eſfterat Frederikſen i den Auleduing forgjæves havde henvendt fig til Grosſerer Bähn>ke om en yderligere Forſikkring, ſom denne ilfe
vilde gaae ind paa, og dereſter til Grosſerer Valdemar Bahnſon, Agent for
Forſikkringsſelſkabet Britton, hvorfra ligeledes modtoges et afſlaaeude Svar, fornemlig begrundet paa den af Selſkabets Lœge Dr. med. Saxild afgivne Beretning, hvorefter Lorenzen antoges for drikfœldig, henvendte Frederikſen, der dog
iffun underhaanden vil have faaet Underretuing af Bahuſon om, at denne formodede, at det var Grunden til Aſſlaget, fig til Grosſerer Menue, hervœærende
Agent for Forſikkcingsſelſkabet Imperiale i Paris, og eftev Udfaldet af den af
dette Selſkabs Lœge anſtillede Underſogelſe, hvorved Lorenzen blev ſat i 1ſte
Clasſe, blev der under 6te November f. A. af bemeldte Forſikkringsjelſkab udſtedt en Police, lydende paa Ihændehaveren, ſtor 68,000 Francs mod aarlig
Præmie 2,543 Fraucs 20 Centimer eller c. 920 Nd. danſk Rigsmgont, hvilken
Præmie Tiltalte Jorgenſen betalte, hvorpaa Lorenzen under 20de December
nœſteſter meddeelte ham Transport paa Policen.
For at opnaae den ommeldte
Forſikfring maatte afdode Lorenzen underſkrive en Erklœring om, at haus fæbds
vanlige Sundhedstilſtaud var god, og at han ille havde fortiet Noget, der
funde vœære af Betyduing for Selffabet, medens det blev fortiet, at Forſikkring
tidligere var afflaaet af et andet Selſkab, hvilket udtrykkelig forlangtes opgivet.
Uagtet Tiltalte Jorgenſen væfentlig fun har forhandlet med vedkommende Asfurandeurer gjennem Medtiltalte Frederifſen, har han dog maattet indromme
at have gjort Alt, for at vedlommende Asſuranceſelſkab ikke ſlulde faae Nys om
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Lorentzens Drikfœldighed og Asfſurancen ſom Fgolge heraf blive uœgtet, idet
han navnlig ilfe blot har førget for, at Lorenten var ordentlig flædt, naar han
fremſtilledes, men ogſaa paalagt Frederikſen at ſorge for, at han ikffe drab fig
fuld paa Veien.
Efterat de Tiltalte Hauſen, Nielſen og Jorgenſen ſaaledes havde opnaaet at fane afdode Lorentens Liv forſikkret for de anforte betydelige Sum-

mer, bleve de eſter deres Tilſtaaelſer deels udtrykkelig deels ſtiltiende enige om,
at Lorentens Dr:kfeſyge ſkulde befordres ſaameget ſom muligt, for at han hurtigere ﬀfulde faae Ende paa ſit Liv og de kunde komme til at tjene Asſuranceſummerne, og 1 dette Diemed har Hanſen, i hvis Huus Lorentzen var om
Dagen, jevnlig og rigelig forſynet ham med Brændeviin, ligeſom Nielſen har

fendt ham

hver eller hver anden Uge 3 à 4 Mk. i Penge og Jørgenfen end-

ogſaa har ſendt Lorenzen et Anker 8 Graders Breændeviin, indeholdende 30
Potter, fom blev henlagt paa et pasſende Sted i Hanſens Boutik, for at Lorenten kunde nyde deraf, naar han havde Lyſt. Med Henſyn til det den 28de
December f. A. Pasſerede er det oplyſt, at Lorenzen bemeldte Dags Aſten, da

Tiltalte Hanſen

omtrent Kl. 8 vilde forlade ſin Boutik for at gaae hen til

Tiltalte Jorgenſen, var ſaa beruſet, at han ikke kunde gaae hjem, hvorfor Hanſen hjalp ham ind i et ved Siden af Boutikeu værende Rum, for at han
fammefteds kunde ſove Ruſen ud, men vil han ved denne Leilighed have tildækfet
ham med nogle Prefenninger, for at han ilfe ffulde fryſe, og ladet Doren til
Contoiret, hvor der var Varme, ftaae aaben.
Cftev derpaa engang at have
været hjemme i Melemtiden og hjulpet Lorengen lidt tilrette, vil han ved fin
Hjemkomſt ved Midnatstid med ſin Familie have truffet Lorengen noget mere
œdru, ſaa at han autog, at han kunde gaae hjem, og efterat han havde faaet
ham paa Benene og givet ham Noget at drikke, tog han ham med udenfor
Boutiksdgren, men medens han var ifœrd med at lukfe denne, maa afdøde Lorenten, da det var meget glat Fore, være ſaldet paa Gaden, hvorfor Tiltalte
fik ham heu paa Borstrappeun og derefter unberrettede den patrouillerende Betjent derom, uden at omtale, at han kjeudte Perſonen, eller hvorledes Skaden
var feet, idet han ſom Grund hertil har angivet, at han folte ſig ulykkelig
over det Pasſerede og gjerue vilde holde det hemmeligt.
Saavel Tiltalte
Hanſen fom de andre tvende Tiltalte Nielſen og Jørgenjen have benægtet at
have nogen vibere Andeel i det den paagiældende Aften og Nat Basjerede og
den Lorensen ved Faldet tilfølede Sfade eller derved forfætlig at have villet
fremſkynde haus Dod, og denne deres Forklaring findes, efter hvad der er oplyſt, ikfe at kunne forkaſtes.

Jovrigt have ſamtlige de nœvnte 3 Tiltalte under Sagens fortſatte Underſogelſe i alt Væſentligt tilbagekaldt deres tidligere afgione Tilſtaaelſer, idet
de blandt Andet have paaſtaget, at Lorenzen ikke var drikſældig, da de ſogte
ham forfiftret, at de Jutet havde fortiet for Asfurandeurerne eller ſpgt at føre
dem bag Lyſet, og at det ex Bähnce og Medtiltalte Frederikſen, hvem de bestragtede ſom Agent for Asſuranceſelſkaberue, der have arrangeret det Hele, ſamt
at de ille have været enige om i deres egen Interesſe at befordre Loxentzens
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Drikkeſyge, men til denne i alt Væſentligt ubeſtyrkede Tilbagekaldelſe af deres
engang afgivne af det iovrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe vil der i Medfor af
D. L. 1—15—1. intet Henſyn kunne tages, ſaameget mindre ſom Tilbagekaldelſen ſtaaer i Strid med, hvad der under Sagen er oplyſt om afdode Lorentjens i længere Tid ſtedfindende Drikfældighed, ſom de Tiltalte ilfe kunde være
uvidende om, og, forſaavidt angaaer de Tiltalte Hanſens og Nielſens ovenfor
omtalte Foregivende paa Grosſerer Bähn>es Contoir, med de af Commis Jens
Peter Chriſtian Nielſen og Bogholder Vilhelm Chriſtian Adolph Bandtholtz afgivne beedigede Forklaringer. Som Grund til, at de have afgivet og gjennem
flere Forhører faftholdt de ſenere tilbagekaldte Tilſtaaelſer, have de Tiltalte
alene [unnet angive, at de haabede derved at fomme ud af Arreften, ffjøndt de
have erfjendt, at intet Saadant har været ftillet dem i Udſigt fra nogen com-z
petent Side.

Som Følge heraf ville de nævnte 3 Tiltalte, ber alle ere langt over 18
Nar gamle, og af hvilfe Tiltalte Hanſen under en mod ham for attenteret
Usturancejvig anlagt Sag er ved Amager Birks Extraretsdem af 11te Mai
1865 frifunden for Actors Tiltale med Paalæg af Actionens Omfkoſtninger,

og de tvende Andre ikke findes overgaaet nogen Dom

i nogen criminel Sag,

være at anfee i Medfor af Straffelovens ¿ 306 efter ſamme Lovs $ 259, medens det derimod, efter hvad der er oplyſt, ikke kan anſees godtgjort, at de paa
en ſaadan Maade have fremſkyndet eller ſogt at fremſkynde en Andens Dod,
at der herfor vil kunne paalœgges dem noget færligt Straffeanfvar, og findes
Straffen efter Omftænbdighederne at burde beſtemmes til Forbedringshuusarbetde for Tiltalte Hanfjen i 18 Maaneder og for Nielfen og Jørgenfen hver
iſœr i 1 Aar.
Hvad angaaer Tiltalte Frederikſen, ſaa kan det efter hans egen Forflaring, hvilken maa blive at lægge til Grund under Bedømmeljen af hans
Strafſkyld, ikke antages, at han, dengang han paatog fig at beførge Lorenhens
Liv forſikkret for de Tiltalte Hanſen og Nielſen, havde noget Kjendffab til Lorentens Drikfœældighed, eller at faadant har været Tilfældet under Udførelfen
og Tilendebringelfen af bemeldte Hverv, hvoraf folger, at hans Medvirkning til
den 1 Selſkabet Thuringia forſogte og i The European Assurance Society tegnede Forſikkring af Lorentzens Liv ikke kan medfore noget Anſvar for ham, og
at det ikke kan lægges ham tillaſt ſom en ſvigagtig Handling, at han, ſom erkfiendt, uden ſynderligt Kjendffab til Lorengengs Forhold underffrev en Atteſt
til Brug for fidftnævnte Asfurancefelffab i Anledning af Lorentzens Forſikkring,
hvori han atteſterede, at Lorentzen, efter hvab han havde bragt i Erfaring, tids
ligere havde ført et maadeholdent Liv; men derimod vil denne Tiltalte, til hvis
jenere Tilbagelaldelfe af hang tidligere Forblaring i Mebdfør af D. £. 1—15—1
intet Henſyn kan tages, ikke kunne undgaae Anſvar, forſaavidt angaaer hans
Medvirkning til Opnaaelſen af den Forſikkcing, ſom tegnedes paa Lorentzens
Liv i Tiltalte Jørgenfens Interesfe, idet han har erfjendt, at han, uagtet han
bengang havde Formobning om, at Lorenken var briffældig, bog bidrog til at
holde denne Omftænbighed fijult for vedfommende Asſurandeuver, ſamtidigt
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med at han, ſaaledes ſom hans egne Forklaringer viſe, var vidende om, at en
drikfœldig Berfon iffe af vebfommende Selffaber blev antagen til Forſikkcing,
uden at bet fan tjene til at digculpere ham, at han nærmeft vil have anfeet fig
ſom et Sendebud for Tiltalte Jorgenſen, og for dette Forhold vil han, der er
født den 25de Januar 1820 og ikke funden forhen ftvaffet, blive at anſee efter
Straffelovens 2 259 cfr. 2 47 2det Stykke med en Straf, der efter Omftæn-

dighederue beſtemmes til Fængſel paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage.“
mn

Nv. 76.

Advocat Klubien
contra

Maren

Jenſen,

Peder Igorgenſens Huſtru

(Defenſor Liebe),

for begaaet Meddeelagtighed i Thveri af Flœæſk.
Sunds-Gudme Herreders Politiretsdom af 15de Auguſt 1867:
„Tiltalte Peder Jørgenjens Kone, Maren Jenſen af Gudme, bliver at
henfætte i fimpelt Fængſel i 8 Dage paa egen Bekoſtning. At
efterfommes under Adfœrd efter Loven.”
Landsover= jamt Hof- og Stadsrettens Dom af 7de Februar 1868: „Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Tiltalte, Sfræder Peder Igorgenſens Huſtru, Maren Jenſen af Gudme,
bør derhos udrede Sagens Omkoſtninger og derunder Salair til
Actor og Defenſor ved Overretten, Procuratorerne Lehmann og
Lasfen, 5 Rd. til hver,
At efterkommes under Adfærd efter

Loven,”
JI

Henhold

Hgieſterets Dom.
til de i den indankede Dom anførte Grunde

fjendes for Ret:
Landgovers famt Hof: og Stadérettens Dom bør
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Klubien
og Liebe for Hgieſteret
betaler
Tiltalte 10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Præmisfer hedder det: „Da det under nœærvœærende fra Sunds og Gudme Herreders Politiret hertil indankede Sag ved
egen Tilſtaaelſe og Sagens gvrige Omſtændigheder er oplyſt, at Tiltalte,
Skræder Peder Iorgenſens Huſtru, Maren Jenſen af Gudme, har opfordret
en 17-aarig Tjeneſtepige til at ffaffe ſig noget Flæſk hos hendes Madmoder
paa en ſaadan Maade, at Pigen — fom Tiltalte inbrømmer
— maatte antage,
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at hun fun ved en eller anden Utroftab fulde erhverve Flæftet,

ſamt derpaa,

efterat Pigen havde ftjaalet et Stykke Flæſk af Vœærdi 12 ß, har modtaget dette,
maa det billiges, at Tiltalte, der er født den 24de Mai 1831 og ikke tidligere
tiltalt eller domt, ſamt til hvis under et efter Overrettens Kjendelſe optaget
Reasſumtionsforhor gjorte Tilbagekaldelſe af den afſgivne Tilſtaaelſe intet Hen-

ſyn efter L. 1—15—1

vil kunne tages,

ſaameget mindre ſom denne Tilbage-

kaldelſe ſtaaer i aabenbar Strid med de under et yderligere Forhør fremfomue
Oplysninger, ved Politiretsdommen ex anſeet eftrr Straffelovens $ 235 cfr.
$ 52, og da den valgte Straf af ſimpelt Fængſel i 8 Dage findes pasſende,
vil bemeldte Dom være at ſtadſœſte.“
——-

Nr. 79.

Advocat Brok
contra

Carl Johan

Frederik Kirſchner (Defenſor Klubien),

for Bedrageri og Meddeelagtighed i Falfk.
“ Criminal- og Politirettens Dom af 3die Marts 1868: „De
Tiltalte Carl Johan Frederik Kirſchner og Vilhelm Carl Chriſtian
Vaarnœæs bgr ſtraffes med Fængſel paa Vand og Brod, den Forſte

i 3 Gange 5 Dage og den Sidſte i 2 Gange 5 Dage.

Actionens

Omfoftninger, derunder Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne Alberti og Salomonfen, 6 Ro. til hver, udredes af Tiltalte Kirſchner, dog at Tiltalte Baarnæs in solidum med ham
beraf tilfvarer bet Halve,
At efterfommesg under Adfærd efter

Loven.”
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom for Carl Johan
Frederik Kirſchners Vedkommende anforte Grunde kjendes for Ret:
Criminal-

og

Politirettens

Dom

bør,

forfaavidt

paaanket er, ved Magt at ſtande.
I Salarium til
Advocaterne Bro>k og Klubien for Hgieſteret bes
taler Tiltalte 10 Rd. til hver.

J den indankede Doms

Prœæmisſer hedder det:

„JI nærværende

Sag,

hvorunder de Tiltalte Carl Iohan Frederik Kirſchner og Vilhelm Carl
Chriſtian Vaarnæs, der ere fodte henholdsv1is deu 29de Januar 1819 og den

28de Mai 1833 og af hoilke Kirſchner ved den kgl. Landsover- ſamt Hof- og
Stadsretsdom

af

9de

Januar

1841

ex

anſeet

i Henhold

til

danſke

Lovs

Den 7de April,
6—17—10

og

11

efter Frdn, 20de

Februar 1789

bd
3 1 cfr. Frdn.

11te April

1840 3 1 med Fængfel paa Band og Brød i 4 Gange 5 Dage, medens Vaarnæg ifle ev funden forhen ftraffet, tiltales den Førfte for Bedrageri og Meddeelagtighed i Falff og den Sidfle for Falff, maa det ved Tiltalte Kirſchners

egen Tilſtaaelſe, der beſtyrkes ved det ipvrigt Oplyſte, anſees tilſtræœkkelig godtgjort, at han, efter ifolge Leiecontract af 18de Februar f. A. at have af Ma-

ſkinfabrikant Andreas

Frederik Jorgenſen

leiet en

til 80 Rd.

vurderet Sy-

maſkine blandt Andet paa Vilkaar, at Maſkinen, naar han i Leie havde erlagt
den accorderede Sum 90 Rd., finlde blive hans Eiendom, hvorimod den, naar
Leien udebleo 8 Dage over Forfaldstid, ſtrax }ulde tilbageleveres i uſkadt
Stand, har uden fornævnte Sørgenjens Vidende og Villie og uden at have
opfyldt ben Betingelſe, af hvilfen hang Cienbomgret ifølge bet Anførte var
gjort afhængig, førft ladet den pantfætte ved Medtiltalte til Marſchandiſer Ole
Johanſen, og ſenere, eſter at have udloſt den hos denne, ſelo pantſat den hos
Frederikke Cohn, og forfaavidt han har paaberaabt fig, et han troede ſig beret-

tiget til at disponere over Symaſfkfinen ſom kjobt paa Afbetaling, vil der efter
det Oplyſte intet Henſyn

hertil kunne

tages.

Y

Henſeende

til Sigtelſen

for

Fal} er det af Tiltalte Vaarnæs vedgaaet, hvad der beſtyrkes ved det igsvrigt
Oplyſte, at han, da Marſchandiſer Johanſen, hos hvem han efter Tiltalte
Kirſchners Anmoduing

}ﬀulde beſorge Symaſkinen

pantſat,

forinden

han

vilde

indlade ſig paa at modtage den, fordrede et Beviis for, at den tilhorte Kirſchner, har, ffjøndt han vidſte, at Maſkinen var kiobt paa Afbetaling og ikke betalt, og ſom han paaſtaaer efter Aftale med Medtiltalte, paa dennes Bopæl
}ﬀrevet en Atteſt, ſom ikke har funnet ffaffeg tilftede eller hvis Indhold nøiagtig
har funnet angives, men efter hvad der er oplyſt maa antages at have indeholdt
en Bevidnelſe af, at Symafſkinen, der beſkreves ſom værende af Singers Fabrik, tilhorte Kirſhner med Rette og var betalt, ſamt underſkrev denne Atteſt
med et fingeret Navn, ſom han ikke erindrer, men ſom af Johanſen er opgivet
at have været Jydeftrup, og derpaa, idet han alene vil have handlet af Medlidenhed meb Kirfæner for at hjælpe denne, der var i fortryfte Omftændighjebder,
men uden ſelv at have nogen Fordeel beraf, leveret denne falffe Atteft, ſom
han vifte Medtiltalte, til Johanſen, der nu modtog Maffinen i Pant, medens

Tiltalte Kirføner vedblivende

har nægtet at have truffet Aftale med Medtil-

talte Vaarnæs om Udfeærdigelſen eller Benyttelſen af den falſke Atteſt og ikkun
villet exkjende, at han af Vaarnæs bleo leveret et af denne beſkrevet Stykle
Papir, hvis Indhold han nok formodede handlede om Maffinen og hang Ciendomsret til ſamme, men ſom han tilbageleverede Vaarnœæs uden at lœæſe det
eller lægge Mærke til, om det var underffvevet med noget Navn.
J Henhold til det Anforte ville de Tiltalte være at anfee, Kirſchner,
der efter hans ovenanfsorte Forklaring, ſom eſter det Oplyſte ikke findes at kunne
forkaſtes, ikke kan anſees overbeviiſt Meddeelagtighed i Falſk, efter Straffelovens
8 253 og Vaarnæs efter ſamme Lovs $ 275 jfr. $ 271, og findes Straffen
efter Omſtændighederne at kunne beſtemmes til Feængſel paa Vand og Brod,
for Kirſchner i 3 Gange 5 Dage og for Vaarnæs i 2 Gange 5 Dage.”
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den 15de April.

Advocat Hanſen
contra

Andreas

Sorenſen

Gjelſtrup (Deſenfor Bunten),

for Bedrageri eller Betleri.
Criminal: og Politirettens Dom
n Tiltalte Andreas Sørenfen Gjelftrup

af 25de Februar 1868:
bør ftraffes med Fængfel

paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage
Omfoftninger,

og tilfvare denne Sags

At efterkommes under Adfærd
Hgieſterets

efter Loven.”

Dom.

Det i den indankede Dom omhandlede, Tiltalte overbeviſte
Forhold findes at maatte betragtes ſom Betleri, og hans Straf
derfor efter Lov 3die Marts 1860 & 3 vil efter Omftænbighederne
være at faftfætte til Fængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5
Dage. I Henfeende til Sagens Omfoftninger bliver Dommen
at ſtadfœæſte.
Thi kjendes for Ret:

Andreas
Fœngſel

Sgrenſen
paa

Vand

Gjelſtrup
og

Brod

bør

henfættes

i 2 Gange

i

5 Dage.

J Henſeende til Sagens Omkoſtninger bor Criminal og Politirettens Dom ved Magt at ſtande.

JI Salarium

til Advocat Hanſen

Bunten

Hgieſteret

for

og Juſtitsraad

betaler Tiltalte

10

Rd.

til hver.
JF den indankede Doms Præmisſer hedder det: ,,Da Tiltalte Ans
dreas Sorenſen Gjelſtrup, ſom er fodt den 25de Marts 1839 og ikke
funden forhen firaffet, under nærværende imod ham for Bedrageri eller Betleri
anlagte Sag ved egen af det iøvrigt Oplyfte beftyrfede Tilftaaelfe er overbeviift
at have i Løbet af Gommeren f. A. henvendt ſig til forſkjellige Perſoner og
under det opdigtede Foregivende, at han indſamlede Bibrag til en Styrmand
Clauſen, ſom ved et Ulykkestilfœlde havde faaet begge Benene beſkadigede, forffaffet ﬅg ſom Gaver til denne et Belob af c. 30 Rd., ſom han derefſter felv
har forbrugt, vil han være at anfee efter Straffelovens $ 251 efter Omſtænbigheberne med Fængjel paa Band og Brod 1 3 Gange 5 Dage ſamt have at
tilſoare denne Sags Omkoſtninger.“

Den 15de April.
Nr. 86.

DT

Advocat Levinſen
contra

Lars Jenfen

(Defenſor Bunten),

for Tyveri.
Antvorſkov Bixks Extraretsdom af 18de December 1867:
„Tiltalte, Skrœder Lars Jenſen af Havrebjerg, bor henſœttes i

gængfel paa Band

og Brød

i 3 Gange 5 Dage,

og bor han

derhos betale alle af Sagen flydende Omfojtninger, derunder i
Salair til Actor, Procurator Hartnad 4 Rod. og til: Defenfor,
Proveprocurator Drechſel 3 Rd.
At efterfommeg under Adfærd
efter Loven.”

Landsover-

ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom af 28de Fe-

bruar 1868: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande.
3
Salair til Procuratorerne ved Overretten, Cancelliraad Peterſen
og Nyegaard, betaler Tiltalte, Skrœder Lars Jenſen af Havrebjerg, 5 Rd. til hover. At eftecrkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

J

Henhold

fjendes for Pet:
Landsover-

til de i den
ſamt Hof-

Dom.

indankede

Dom

anførte

og Stadsrettens

Grunde

Dom

bgr

ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocat
Levinſen og Juſtitsraad Bunten for Hgieſteret betaler Tiltalte

10 Rd. til hver.

J den indankede Doms Præmigfer hedder det: ,,3 nærværende, imod
Tiltalte, Skræder Lars Jenſen af Havrebjerg, for Tyveri anlagte og fra
Antvorſkov Birks Extraret hertil indankede Sag ex det ved egen, med de øvrige i Sagen fremkomne Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe beviiſt, at han den

4de November f. A.,

medens

han arbeidede i ſin Profesſion hos Gaardmand

Jørgen Madſen i Aarslpov, af dennes Tegnebog, der laa i en af Lommerne
paa Beſtjaalues i hans Sovekammer hœngende Frakke, og hvori fandtes 125 Nd.,
har taget en Halvhundrededalerſeddel, uden at Tiltalte dog, da han begik Tyveriet, vil have feet, hoor ſtor Sedlen var, og har han fenere betalt Jørgen
Madſen contant 50 Rd.
For dette Forhold er Tiltalte, der er født den 9de Juni 1819 og ikke
findes tidligere at have været tiltalt eller ſtraffet, rettelig ved Underretsdommen
anſeet efter Straffelovens $ 228, og da den valgie Straf af Fængſel paa Band
og Brøb i 3 Gange 5 Dage, ffjønnes pasfende, ligejom og Dommens Beftem-
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melſer angaaende Actionens
tilljendte Salairer, billiges,

Omkoſtninger, deriblandt de Actor og Defenſor
vil bemeldte Dom i det Hele vœære at ſtadfœæſte.“

Nr. 80.

Juſtitsraad Bunten
contra
Ernſt Ludvig Johannes Peterſen (Defenſor Hindenburg),
for at have deeltaget i Hazardſpil.
Criminal„Tiltalle

og

Politirettens

Ernſt Ludvig

Kjobenhavns

Johannes

Communes

at 2/z tilfalde bemeldte

Dom

af

Peterſen

Februar

1868:

bor til Deling

25de

mellem

Kasſe og vedkommende Angiver, ſaaledes
Kasſe,

1/z Angiveren,

bode

160 Nd.,

ſamt

belale Sagens Omkoſtninger.
Den idømte Mulct at udredes
inden 3 Solemeærker efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterfommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Criminal: og Politiretteng Dom
bør ved Magt
at ſtande,
I Salarium til Juſtitsraad Bunten
og Advocat Hindenburg
for Hgieſteret
betaler

Tiltalte

J

Ludvig

den

10

indankede

Johannes

Rd.

til hver.

Doms

Præmisjer

Peterſen

hedder

det:

under nærværende Sag

,Da

Tiltalte

Ernft

ved de i famme af-

givne og beedigede Forklaringer maa anſees overbeviiſt at have i Lobet af forrige Uar deeltaget i Hazardſpil, vil han, der er langt over criminel Lavalder

og ved Rettens Domme af 4de September 1860 og 24de Juni 1862 anſeet
efter Frdn. 6te October 1753 $ 3 med Mulcter, henholdsviis af 40 Rd. og
80 Rd., paany vœære at anſee efter ſamme Lovbeſtemmelſe med Mulct eftex
Omſtæudighederue af 160 Rd., af hvilke 3 tilfalder Kjøbenhavns Communes
Kasfe og 2 vedkommende Angiver, hvorhos haun vil have at tilſvare Sagens
Omtkoſtninger.“

_—

A
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74.
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Advocat Levinſen
contra

Anders Chriſtian Chriſtenſen og Karen Yversdatter
for ulovlig Omgang

(Defenſor Henrichſen),
med Hittegods.

Salling Herreders

Extraretsdom

af 8de

November

1867:

„De Tiltalte Karen Iversdatter, Malthe Ienſens Enke, og Anders Chriſtian Chriſtenſen box benſœttes i fimpelt Fængfel hver i
14 Dage, famt in solidum udrede de med denne Action forbundne
Omfoftninger, hvorunder i Salairer til Actor, Procurator Pasbjerg 5 Nd. og til Defenſor, Procurator Munktsgaard 4 Rd. At
efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom 27de Januar 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at Straffetiden
for hver af de Tiltalte beſtemmes til 8 Dage.
I Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procurator Moller og Juſtitsraad
Nedelmann, betale de Tiltalte, Cen for Begge og Begge for Een,
5 Rd. til hver, At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved dog bemærkes, at der for Tiltalte Chriſtenſens Vedkoms
mende tillige bliver at tage Henſyn til Straffelovens $ 47,
fjendes for Ret:
Lands8overrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne
Levinfen
og Henriſen for Hgieſteret betale de Tiltalte, Cen for
Begge og Begge for Cen, 10 Ro. til hver,

I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det:

„Under denne Sag til-

tales Drainingsarbeider Anders Chriſtian Chriſtenſen og Karen Iversdatter, Malthe Jenſens Enke, for mislig Omgang med Hittegods.
Ved Tiltalte Karen Jyversdatters egen Tilſtaaelſe og Sagens øvrige
Oplysninger er det tilftræffelig godtgjort, at hun den 5te Marts 1866 har paa
Lanbdeveten fundet en Tobalspibe med ſolobeſlaaet Hoved, hvilken Indfidder
Chr. Thomſen ifølge ſin Forklaring havde tabt fanme Dag, famt at hun derefter leverede Biben til Tiltalte Anders Chriſtenſen, for hvis Vedkommende det
paa lignende Maade er godtgjort, at han, uagtet Karen Iversdatter havde
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meddeelt ham, at Piben var funden, og han ſaaledes vidſte, at han var uberettiget til at disponere over den, har Lortbyttet den mod en anden lille Pibe til

Karen Iversdatters Broder,

hvorved det iøvrigt efter dennes og Tiltalte An-

ders Chriſtian Ehriftenjeng Forllaring var Meningen, at Sidftnævnte ffulde
have hvad der fom ind for Biben, hvis den blev folgt, medens Karen Jversdatters Broder da ffulde have fin Pibe tilbage igjen.
Tiltalte Karen Jversbatter har iøvrigt udjagt, at hun ifle huffer bedre, end at hun ved at levere
Piben til Tiltalte Auders Chriſtian Chriſtenſen yttvede, at Biben burde ſendes
til Sognefogden, men at Anders Chriſtian Chriſtenſen fraraadede at gjore dette
og derimod ſagde, at han vilde tage Pibeu med til en Skovauction, der holdtes faa Dage efter, og udlevere den til Eieren, hvis denne viſte ſig, i hvilken
Anledning hun vil have yttrei, at derſom Ingen kjendtes ved Piben og Anders
Chriſtian Chriſtenſen ſolgte deu, kunde de dele Udbyttet.
Sidſtnœvnte Tiltalte
har derimod udfagt, at Karen Iversdatter fulde have hvad der kom ind for

Biblen, og han har navnlig benægtet,

at der var Tale om nogen Deling eller

at Karen Iversdatter til ham har udtalt fig om, at Viben burde fende8 til
Soguefogden, hvorimod hun efter hang Forklaring leverede ham Piben for at
han ffulde ſœælge den, og ved at foreholdes Anders Chriſtian Chriſtenſens For-

klaring i ſidſte Henſeende har Karen Iversdatter udſagt, at hun antager deu er
rigtig, ligejom hun har angivet, at hendes Fattigdom har bevæget hende til
det urigtige Forhold, hun har udviiſt med Henſyn til Piben.
Efter Sagens
Oplysninger er Piben vel bleven ſolgt eller bortbyttet af Karen Iversdatters
ovenommeldte Broder, men uden at nogen af de Tiltalte have erholdt hvad der
blev erlagt for jamme; den er under Sagen kommen tilſtede, idet dog Rsret
maa antages at være blevet ombyttet med et andet, hvorimod Indfibber Chr.
Thomſen har vedkjendt fig Hovedet, der er anfat til en Værdi af 4 Rd.

For

deres

ovenommeldte

Forhold

ere

de Tiltalte,

af hvilke Anders

Chriſtian Chriſtenſen er ſodt i Aaret 1838 og Karen Jversbatter i Aaret 1835,
og ſom med Undtagelſe af, at Sidftnævnte har været anſeet med en Bode for
uden Tilladelfe at have forladt fin Tjenefte, ikke tidligere have været tiltalte

eler ftraffete, ved Underretsdommen retteligen anfete efter Straffelovens $ 247,
men Straffen, der ved bemeldte Dom er faſtſat til ſimpelt Fængfel i 14 Dage
for hver af dem, findes efter Sagens Omſtændigheder pasſende at kunne befremmes for hver af bem til jamme Slags Fængfel i 8 Dage.
Med denne
Nedſœttelſe af Straffetiden vil bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer i Henſeende
til Actionens Omkoſtninger billiges, være at ftabfæfte.”

Torsdagen

Nr. 81.

den 16de April.

Advocat Hindenburg
contra

Edward
for Tyveri.

Joſeph

og Sophie Cruce

(Defenſor Henrichſen),

Den 16de April.
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St. Thomœ Bytings Extraretsdom af 25de November 1867 :
„Arreſtanterne Edward Joſeph og Sophie Cruce henſœttes til
Strafarbeide, den Førfte i 2 og den Sidſte i 3 Aar.
De Til-

talte Helena Gumbs,

Mary Richardſon, Samuel Gordon og Ja-

mes Warren henſcœttes til Fæœngſel paa Band og Brod, hver i 5
Gange 48 Timer.
Actionens Omkoſtninger udredes af Arreſtanterne in solidum og af de Tiltalte, hver for ſit Vedtommende,
inden Z Solemeœrker efter denne Doms lovlige Forkyndelſe.
At
efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Den veftindiffe Landsoverret Dom af 13de Januar 1868:
„Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at den
de Tiltalte Edward Joſeph og Sophie Cruce idomte Straf af
Strafarbeide nærmere beſtemmes til Forbedringshuusarbeide.“
Hgieſterets

Dom.

For det i den indankede Dom fremſtillede Forhold, hvori de
to for Høiefteret Tiltalte have gjort fig ffyldige, ville de være at
anfee

efter

Fron.

11te

April

1840

$ 12

1ſte

Led,

for

Sophie

Cruces Bedkommende tildeels ſammenholdt men $ 21, og Strafen
findes pasſende at kunne beſtemmes, ſom ved Dommen feet, til
Forbedringshuusarbeide, for Edward Joſeph i 2 og for Sophie
Cruce i 3 Aar.
Da det nu endvidere rettelig er paalagt disſe
Tiltalte ſolidariſf at udrede Actionens Omkoſtninger, vil Dommen
være at ſtadfœſte, forſaavidt den er paaanket.
Thi kjendes for Ret:
Landsovervrettens Dom bgvr, forſaavidt paaanket
er, ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Henrichſen for Høiefteret
betale de Tiltalte, Een for Begge og Begge for
Een, 8 veſtindiſke Daler til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det!
1ſte Inſtants ved
ſeph og Sophie
Samuel Gordon
Hvad for
ſtaaet at have til

„Under nœærværende,

i

St. Thomæ Byting behandlede Sag tiltales Edward I oCruce for Tyveri, og Mary Richardſon, Heleua Gumbs,
og James Warren for Hæleri.
det Førfte angaaer de to for Tyveri Tiltalte, da have de tilforffjellige Tider, deelg i Forening deels hver for fig, ſkaffet
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fig Indgang

i Kiobmand Ph. Pearſons Boutik igjennem Doren

til Gaarden

ved Hjælp af en Nogle, ſom E. Jojeph havde fundet og opdaget at pagfe til
Laaſen, og paa denne Maade begaaet en Mælte Tyverier.
Antallet af Tyve-

rierne, det nøiagtige Beløb af det Stjaalne, hvilfen af de Tiltalte der har givet
den forſte Impuls

oz andre Eukeltheder

have vel paa Grund

af Mangelen

af

andre Beviismidler end de Tiltaltes egne Forklaringer ikke været med Beſtemthed at udſinde, men det ſees dog, at allerede de Varer, ſom ved Underſogelſen
bleve fundne i E. Joſephs Beſiddelſe, vare til en Værdi af Doll. 25. 79 og
de hos Sophie Cruce og hendes Medhjælpere fundne til en Værdi af Doll.
129. 80, foruden hoilke de beviisligen have tilegnet fig og fortæret en Qvantitet Porter og Ale.

E. Joſeph var paa den Tid, at Tyverierne bleve begaaede, nœærved 171
og S. Cruce 25 Aar gammel, og begge ere fodte paa St. Croix...
Da de paatalte Tyverier ere begaaede paa et Sted, hvortil de Skyldige
havde banet fig Adgang ved Hjælp af en falſk Nogle, og derfor henhore under
det legale Begreb af Jndbrudstyveri, men igvrigt ikke ere forbundne med qva-

lificerede Omſtæudigheder .….,

ſaa maa Retten bifalde det Reſultat,

hvortil

Underdommeren er kommen i den i St. Thomœæ Byting under 25de November
ſidſtleden afſagte Dom, uemlig at Tiltalte E. Joſeph, hvis Brode bande med
Henſyn til haus unge Alder og til den mindre Mængde Gjenftande, om -hvilfe
han er overført jon Tyv, ſynes at fortjene en mildere Bedommelſe, er ikjendt
Straf af 2 Aars og S. Cruce af 3 Aars Strafarbeide, der dog nærmere beſtemmes til Forbedringshuusarbeide.“

Nr, 83,

Advocat Hanſen
contra

Gill Pamphili

(Defenſor Brod),

der tiltales for voldeligt og andet utilborligt Forhold imod fin
Moder.
i
St. Thomœ Bytings Extraretsdom af 25de November 1867 :
„Arreſtanten Gill Pamphili bor henfættes til 2 Aars Strafararbeide og have forbrudt Arv efter fine Forældre og udrede næres
værende Sags Omkoſtninger.
Det Idomte at udredes inden 3
Solemcrker efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i
det Hele at efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Den veſtindiſke Landsoverrets Dom af 13de Januar 1868:
„Bytingsdommeun bor ved Magt at ſtande,“

Hgieſterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
maa det billiges, at Tiltalte er anfeet efter Frdn, 4de October

Den 16de April,
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1833 $ 22 2det Led, men Straffen findes at burde beſtemmes til
1 Aars Forbedringshuusarbeide
hvorhos Tiltalte, ſom i Dommen
tionens Omkoſtninger.

foruden Arverets Forbrydelſe,
beſtemt, vil have at udrede Ac-

Thi kjendes for Ret:
Gill Pamphili bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.
Igovrigt bor Landsoverrettens
Dom ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Henrichſen og Bro> for Hgieſteret betaler Tiltalte 8 veſtindiſke Daler til hver.

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under denne Sag tiltales Gill Pamphili af St. Thomas for voldeligt og andet utilborligt Forhold mod ſin Moder.
Under det optagne Politiforhor har Tiltaltes Moder, Pauline Piſhot,
udſagt, at efterat Forſtnœvute allerede de to uærmeſt foregaaeude Dage var
kommen til hendes Bopæl og der havde gjort Klammeri, ledſaget af voldſom Adfærd,
indfandt han ſig om Morgenen Kl. 4 den 7de October f. A. igjen i Gaarden,
og forlangte en ham tilhorende Skjorte, der var i hendes Værclſe, udleveret.
Under den da opkomne Samtale ſpurgte Moderen ham, hvorledes han kunde
være fommen ind i Gaarden, hvortil Porten endnu var lullet. Hun bebreidede
ham ligeledes, at han Dagen iforveien havde egenmægtigen taget en Blifdbaaje
med fig fra hendes Bopæl, og efterat have faaet fin Skjorte, gif han bort, yttrende, at hun gjorde vel i at have Sago (til Sygekoſt) parat. Lidt for Kl.5
forlod hun fit Hjem for at hore Mesſen 1 den catholſke Kirke, og blev i Nœærheden af ſin Bopæl efter heudes eget Udſagn aufaldet af Tiltalte, der var bevæbnet med en Stok, hvormed han gav hende tre Slag.
Efler det førfte Slag
udraabte hun til ham: „Mit Barn, mit Barn“, eller „det er mig, det er Pau“
(Navnet, hvormed han pleiede at falde hende), uden at han derved lod ſig bevæge til at ftandje fin Adfærd, hvorpaa hun flog ſine Arme om hans for at
forhindre ham fra at flaae hende, og derved kaſtedes han bagover og huu ſik
Leilighed til at undſlippe.
Ved de ved heudes Skrig tilkaldte Naboers Tilſtedekomſt forhindredes han fra at giore hende videre Fortrœd.
Tiltalte, der er
30 Aar gammel og efter Defenſoxrs Anbragte af et yderſt heftigt Sind, naar
han, hvortil han er hengiven, har druffet formeget, afgiver vel en fra Mode=rens forſfiellig Forflaring om Sammenſtodet med heude, idet han paaſtager,
at dette begyudte derved, at Moderen tog fat i ham, med Tilføtende, at det
nok er muligt, at hun derved kan under Brydning have faaet et Slag med
Stokken.
Hau vedgaaer, at han i Moderens Gaard udtalte ſig om Sago ſom
af hende angivet, og ſiger, at han derved havde tœnkt paa et muligt Sgmmen-
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fisd med Broderen, med hvem han allerede Dagen forinden havde været i
Slagsmaal. At den 56-aarige Kone fulde paa ſin Gang til Kirke i den tidlige Morgenftund være falden paa at angribe fin egen Son, en ung Mand paa
30 Aar, ex i hoieſte Grad uſandſynligt, og Tiltaltes Forklaring derom er faa
meget mindre trovœærdig, ſom den ogſaa i et andet Punkt, nemlig angaaende
hvad der foregik mellem ham og Anny Peterſen, lider af en lignende Uſandfynlighed. Naar hertil kommer, at et aldeles lovgyldigt Vidne, den nævnte
Anny Peterſen, der var i Nœærheden, og ſom Tiltalte forſt havde gjort Mine
til at overfalde, formeentligen i den Tanke, at hun var hans Moder, har,
endog i Enkelthederne, edeligen bekræftet Moderens Angivende, og at hans
Halvſoſter, Cecilia Patri>, ligeledes under Ed har forklaret, at hun den 7de
om Morgenen, 5 Minuter efterat Moderen havde forladt Huſet, horte hende
rige, og at denne ſtrax derefter kom tilbage, figende, at Gill havde ſlaaet
hende med en Stok, ſkjonnes der at være tilſtrækkeligt Beviis for, at det voldſomme Sammenſtod, der efter Tiltaltes egen Vedgaaelſe har fundet Sted, har
været et Angreb fra Tiltaltes Side paa Moderen, og findes det, at han derfor

ved Underretsdommen

retteligen er bleven anſeet efter Forordningen 4de Oc-

tober 1833 $ 22 med

Straf af 2 Aars Forbedringshuusarbeide

og Forbrydelſe

af fin Arveret efter Moderen.”

Denne

Zidende indeholder alle af Høiefteret affagte Domme

med

veb-

foiede Concluſioner af de underordnede Hetters Domme og de indankede Dommes
Prœæmisſer, forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hvert
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalænge Rettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.
TÀ

Forlagt af ben Gyldendaljfe Voghandel (F. Hegel).
Fjeldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri.

oieſlerelslidende,
ndgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

JE 5.

“

Den 7de Mai.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 72.

den 16de April.

Advocat Hindenburg
contra

Dle Rasmusfen (Defenſor Hanſen) og Chriſtiane DlsDatter (Defenfor Klubien),
for Meened ſamt for at have forledet Andve til falff Forflaring,
og Torſtnœvnte tillige for at have gjort falff Anmeldelfe for
Relten.
Frederiksborg Birks Extraretsdom af 14de September 1867:
„Arreſtanterne Ole Rasmusſen og Chriſtiane Olſen af Tulſtrup
ſamt den Tiltalte Hans Peder Olſen bor at henſœttes til For-

bedringshuusarbeide,

Førftnævnte i 1 Aar,

de Sidſtnœvnte î 8

Maaneder hver.
Saa bor de Tiltalte og in solidum at udrede
alle af Actionen og deres Arveft lovligt flydende Omfoftninger,
derunder t Salair til Actor, Procurator Schmidt 8 Nd. og til
Defenforerne, Procuratorerne Langkilde og Wodſchou 6 Nd. til
hver. At efterkommes ved Dvrighedens Foranſtaltning under Ade
færd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Z31te Januar
1868: ,,De Tiltalte Aftægtsmand Ole Nasmusſen og Chriſtiane
Olsdatter bør ſtraffes med Forbedringshuusarbeide, Førftnævnte
i 2 Aar og Sidftnævnte i 18 Maaneder,
J Henſeende til Actionens Omkoſtninger bør Birketingsdommen, ſaavidt paaanket er,
ved Magt at ſtande. J Salair til Procurator He>ſcher, Prøve-
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procurator Hvalſoe og Procurator Gottſchal> betale de Tiltalte,
Een for Begge og Begge for Een, 8 Rd. til Førftnævnte og
6 Rd. til hver af de Sidſtnœvunte. At efterfommes under Adfærd
efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Da de Tiltalte ikke ved den indanfede Dom ere fundne }yldige til ſœrligt Straffeanſvar, forſaavidt de ere ſigtede for at have
forledet Andre til falſt Forklaring for Retten, og Dommen alene
efter deres Begjæring er indanket for Hgoieſteret, bliver der ikke
her for Retten Spørgsmaal om at paalægge bem ſaadant Anſvar
for deres i ſaa Henſeende udviſte Forhold.
For den af de Tiltalte begaaede, i Dommen fremſtillede
Meenedsforbrydelſe ville de vœre at domme efter Straffelovens
8 150 1jte Punktum ſammenholdt med $ 145 1ſte Punktum,
hvorhos Tiltalte Ole Rasmusſen endvidere for den af ham gjorte
faljfe Anmeldelfe vil være at ftraffe efter $ 225. Straffen findes
efter Sagens Omftændigheder at maatte beſtemmes for Chriſtiane
Olsdatter til 2 Aars Forbedringshunsarbeide og for Ole Ra8musfen til 3 Aars Tugthuusarbeide.
J Henſeende til Actionens Omfoftniuger bliver Overretsbommen at ſtadfœſte.
Thi kjiendes for Ret:
Chriſtiane Olsdatter og Ole NRasmusſen bor hen\œttes, den Forſte til Forbedringshuusarbeide i 2
Aarx og den Sidſte til Tngthuusarbeide i 3 Aar,
J Henſeende
til Actionens
Omfkoſtninger
bør
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom ved
Magt at ſtande.
Advocaterne Hindenburg, Hanſen
og Klubien tillægges i Salarium for HDøiefteret,
den Forſtnœvnte 20 Nd. og hver af de Sidſtnœvnte
10 Rd., hvilkle Salarier udredes af de Tiltalte,
Een for Begge og Begge for Een.
$ den indankede Doms Præmisſer hedder det:
Extraret

hertil

iudaukede

Sag

,, Under nærværende fra

Frederiksborg

Birks

ere

Rasmusſen

af Tulſtrup og dennes Datter Chriſtiane Olsdatter

Aftægtsmand

Ole

tillige-
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med en Søn af Førfinævnte — for hvis BVeblommende Sagen imidlertid ilfe
ev baaanlet — fatte under Tiltale for Mcened, de tvende Førftnævnte tillige
for at have forledet Andre til’ falſf Fotklariug og Tiltalte Rasmusſen for at
have gjort falff Anmelbdelje for Retten.
J Henfcende til den be tvende nævnte Tiltalte imputerede Meened maa
det ved de af dem aflagte Tilftaaelfer, i Forbindelfe med hvad der tøvrigt
under Sagen er oplyſt, anſees tilſtrækkelig beviiſt, at de have gjort fig fyldige
i denne Forbrydelſe.
Efterat der nemlig i em mod de Tiltalte for reelle JInjurier af Afbygger Peder Hanſen anlagt privat Sag ved Frederiksborg Birks
Politiretsdom af 3die Auguſt 1866 var ſtillet de Tiltalte det Alternativ, enten
med deres Ed at brkræfte, at de ikke havde vœæret deelagtige i at tilfoie fornœævute Peter Hanſen de af ham paaklagede Stod og Slag, og 1 ſaa Fald at
frifindes for hans Tiltale, eller at bode en Mulct af 5 Rd. ſamt betale Klageren Erſtatuing for Svie og Smerte og Næringstab efter uvillige Mænds
Sfjøn, faavelfom 5 Hd. i Procesomkoſtninger, have de, efter at være ftedebe
til ſaadan Eds Aflœæggelſe, aflagt denne, nagtet det, eftev hvad der under nærværende Sag cer oplyft, var dem bevidſt, at Eden var fal. Tiltalte Chriſtiane
Olvdatter har derhos vedgaaet at have ſagt til ſin henved 9 Aar gamle Datter,
Johanne Margrethe, at hun, hvis hun kom for Retten i ovennævnte Sag, hvad
ber imidlertid iffe ſete, ikke maatte ſige, hvad hun havde feet af det mod Hanfen øvede Overfald.
Endvidere ev bet ved Tiltalte Hasmusfens Tilſtaaelſe og iøvrigt ſremfomne Oplysninger beviijt, at han, efterat der den 14de Juni f. A. var opſtaact Ild i Gavlen af det af ham med flere Andre, deriblaudt af Eieren,
oftere nævnte Veter Hanfen, beboede Sted, 1 denne Anleduing har gjort en
falk Angivelſe.
Uagtet han nemlig vidſte, at Ilden, der ſtrax efter blev ſlukfet,
var foranlediget ved nogle Borns Leg, har hau dog med Fortielſe af, hvad der
var ham bekjendt om Ildens Opkomſt, og derhos med det Foregivende — ſom
han, da der ſenere i denne Anledning blev indledet Underſogelſe, har gjentaget
for Ietten — at han, uden bog derfor at anføre nogen Grund, havde Mistanke for det Begaaede til Peter Hanſen, anneldt Sageu fox Politiet.
Forinden havde han paalagt ſin Datterdatter, ovennævnte Johanne Margrethe, der
tilligemed tvende yngre Børn ved Antændelfe af nogle Hovlſpaaner havde foranlediget Ilden, at fortie, naar hun kom for Retten, hvad hun vidfte om Jlbens Opfomft, og at bevæge de andre Børn til at gjøre det ſamme, hvilket
Paalæg ogſaa af dem tildeels blev fulgt.
Eſter hvad der ſaaledes er oplyſt, ville de Tiltalte, af hvilfe Ole Ra8musſen er dobt den 16de Juni 1793 og Chriſtiane Olsdatter er ſodt den 15de
September 1831 og Ingen tidligere er beſunden ſtraffet, vœre at anſee efter
Straffelovens 8 150 cfr. 3 145 og Forſtnœvnte tillige efter ſamme Lovs $ 224,
Da derimod Beſtemnelſerne t Straffelovens Cap. 5, navnlig & 52, i Henhold
til Lovens 2 35 ere uanvendelige paa de Tiltaltes Forhold med at forlolfe de
fornævute Børn til at afgive falffe Forklaringer, vil dette Forhold fun være at
tilregue de Tiltalte ſom en deres egne falffe Forllaringer graverende Omftæn-
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I Henhold til det Anforte findes Straffen for Tiltalte Rasmusſen at

burde beſtemmes til 2 Aars Forbedringshunsarbeide og for Tiltalte Chriſtiaue
Olsdatter til lige Strafarbeide i 18 Maaneder.
J ‘Overeensſtemmelſe hermed vil Unberretsbommen, ved hvilfen Tiltalte
Rasmudfen, under Paaberaabelſe af Straſfelovens $ 150 cfr. $$ 145 og 146
cfr. $$ 52 og 225, og Tiltalte Chriſtiane Olsdatter efter de ſamme Straffebeſtemmelſer med Undtagelſe af den ſidſtciterede, ere ifjendte Straffe af Forbedringshuusarbeide henholdsviis i 1 Aar og 8 Maaneder, være at forandre,
Derimod billiges det, at Underretten ikfe har taget ben af Peter Hanfen frem»
ſatte Paaſtand om Erſtatuing for Procesomkoſtninger m. v. i Auledning af den
ovennævnte private Politijag under Paaljendelſe, efterdi Sporgsmaalet om
Virkningen af de Tiltaltes falſkeligen aflagte Ed paa Domhaverens Ret efter
Dommen ilfe kan afgjores under næœrværende Sag.
Ligeledes bifaldes de i
Underretsdommen, forſaavidt denne er paaanket, i Henſeende til Actionens Omfoftninger trufne Beftemmelfer.”
————

—

Torsdagen

Nr. 10,

den 23de April.

Finantsminiſteriet (den conſt, Kammeradvocat,
(Juſtitsraad Bunten)
contra

forhenværende

Basffriver

Cancelliraad Bach

og

Chef

for Contoiret

for

Reiſende,

(Advocat Henrichſen efter Ordre),

angaaende Beregningen af Indſtœvntes Vartpenge.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 12te Auguſt
1867: „Ciianten, forhenværende Pasſkriver og Chef for Contoiret
for Reiſente, Cancelliraad Bach, bor vœære berettiget til af StatsTasfen at erholde udbetalt ſom Vartpenge fra 1ſte Juli 1863 aarlig 1,019 Nd. 66 B, ſamt til at erholde godtgjort Forſkjellen
imellem dette Belob og det, hvormed Vartpengene ere ham betalte
fra bemeldte 1ſte Juli 1863, med Nenter 5 pCt. aarlig reſpective
fra Forligsklagens Dato den 29de Juni 1864 og Forfaldsdag til
Betaling ffeer. Procesſens Omfoftninger ophæves.”
Hgieſterets

Dom.

Ligeſom Vartpenge ifolge Penſionslovgivningen maae heufgres
under Begrebet Penſion i detle Ords videre Betydning, ſaaledes
har navnlig Penſionsloven af 5te Januar 1851 $ 4 fœlles Beſtemmelſer for, hvilke Embedsindtœgter der ſkulle komme i Betraglning ved Beregning af Vartpenge og af anden Penſion. Det
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maa derfor nœrmeſt forudſcttes, at Forſkriften i Lov om Lonninger for de under Kongerigets Minifteriev hørende Embedsmænd m.
m. af 19de Februar 1861 & 6 om, at de af Lovens 88 1 og 2
flydende Lønningstillæg ilfe komme i Betragtning med Henſyn til
Penſionsanſcœttelſe, ogſaa angaaer Vartpengeberegning; og at dette
har vœret Meningen, beſtyrkes af Beſtemmelſerne i ſamme Lovs
8 10 3die Punktum, 8 16 in fine og $ 24 2det Punktum om
visſe Lonningsbelobs Undtagelſe fra Penſionsberegningen, hvorunder Vartpengeberegning her utvivlſomt indbefattes, ligeſom Udtrykfet Penſionsberegning ogſaa i den under famme Dato udfomne
Lov om Lønninger for Retsbetjente m. v. $ 2 ſidſte Punktum,
ſaavelſom i flere andre Love angaaende Lonuinger, utvivlſomt omfatter Vartpengeberegning.
Det er derfor med Fgie, at Finantsminiſteriet ved Beregningen af de Contracitanten tilklommende Vartpenge iffe har taget
Henſyn til de Lonningstillæg, han i Medfor af Loven af 19de
Februar 1861 har oppebaaret, og ligeledes maa det billiges, at
de Seœdtillæg, der i Tidsrummet fra 1ſte Juli 1858 til 3lte
Marts 1861 ere tilfaldne ham, i Henhold til Penſionslovens $ 4
Nr. 3 ere reducerede

med

en Trediedeel,

idet

disſe Tillæg,

ſom

alene vare hjemlede ved aarlige Lonningslove og derhos i Stgorrelſe varierede efter Sœdpriſerne, nœrmeſt maatte betragtes ſom
uvisſe Indtægter.
Ifølge det Foranførte fan Contracitantens Paaſtand paa
Forandring i Finantsminiſteriets Beregning af hans Vartpenge
ikfe tages til Folge, men Miniſteriet vil være at frifinde for hans
Tiltale i denne Sag.
Procesſens Omkoſtninger for begge Retter
blive efter Omſtœndighederne at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Finantsminiſteriet

bor

for

Contracitantens

Til-

tale i denne Sag frit at være,
Procesfens Omfojtninger for begge Retter ophæves.
Til JIuſtitsfasfen betaler Contracitanten 1 Ro.
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J den indankede Doms Preœæmisſer hedder det: „Citanten, forhenværende Basffriver og Chef for Contoiret for Reiſende, Cancelliraad Bach,
der ſom Felge af den ſtedfundne Omorganiſation af Kjøbenhavns Politi og
den dermed i Forbindelſe ſtaacnde Omdannelſe af Contoiret for Reiſende under
1ſte Juli 1863 i Henhold til Penſionsloven af Z5te Januar 1851 $ 3 blev fat
paa Vartpenge, føger fig under nærværende mod Finantsminuiſteriet anlagte
Sag kjendt berettiget til af Statskagfen at erholde udbetalt, foruden de ham
fra hang Entledigelfe fra ovennævnte hans Embebe alt tilftaaebe Vartpenge
967 RD. 6 £ aarlig, det ham for Tidsrummet fra nævnte Dato til ultimo
Juni 1864 endvidere formeentlig tilfommende Beløb 95 Nd. 78 ß, ſamt til

for Fremtiden aarlig at erholde udbetalt de ham

tillommende Vartpenge

med

1,062 Rd. 84 ß med Renter 5 pCt. aarlig af de paaſtaaede Belob reſpective
fra Forligsflagens Dato den 29de Juni 1864 og fra Fcerfaldsdag, indtil Betaling feer, famt Sagens Omfoftninger ffadesføft eller med noget Tilſtrækkeligt.
Den conſtituerede Kammeradvocat har paa Minifteriets Vegne nedlagt
Paaſtand om Frifindelſe og Tillæg af Sags8omkoſtninger, hvorunder Salair.
Ved Beregningen over det Vartpengebelob, der ifolge Penſionsloveu af

5te Januar 1851

tilklommer Citanten,

har Finantsminiſteriet

medtaget Sœæd-

tillæg for Tiden fra 1ſte Juli 1858 til 31te Marts 1861 — hvilket derhos i
Henhold til Penſionslovens $ 4 er reduceret med 7/3 — men derimod ikke for
ben efterfølgende Tid indtil 30te Juni 1863, i hvilken det ev in confesso, at
Citanten i Sæbtillæg har oppebaaret ialt 592 Nd., og Sporgsmaalet i Sagen
er ſaaledes, om Miniſteriet har været berettiget til at undlade at tage Henſyn
til ben Forøgelfe i Gage, der i Henhold til Lov af 19de Februar 1861 er
fommen Citanten tilgode fra 1fte April 1861 til 30te Juni 1863, ſamt om
Minifteriets Beføiclfe til at afdrage !'/3 i Seœdtillæget efter Peuſionslovens $ 4.
Det førfte Spørgsmaal har den conftituevede Kammeradvocat formeent
at være afgjort ved Lov af 19de Februar 1861 & 6, ber beftemmer, at med
Henſyn til Penſionsanſœttelſer komme de af Lovens & 1 og & 2 flydende
Lonningstillæg ife i Betragtning; men da Vartpeuge og Penſion i deres
Veæſen ere forſkjellige, og de forſte ikke kunne anſees ſom Peuſion, hvilket beftyrkes ved Indholdet af Penſionslovens 3die Paragraph, fkjonnes der ikke at
foreligge tilſtrœfkfelig Hjemmel til at forſtaae Udtrykkene i den citerede 2 6 ſom

omfattende Anfættelje af Vartpenge.
Hvad bet andet Spørgsmaal angaaer, ffjunneg derimod ikke vettere,
end at Sædtillæget, der varierer efter Sœdpriſerne, maa anſees ſom en uvis
Indtœægt, og at Reglen 1 Penſionslovens $ 4 Nr. 3 derpaa maa komme til
Anvendelſe.
Der tilkommer ſaaledes Citanten 1 Vartpenge aarlig 1,019 Rd. 66 f,
og han vil derfor være at kjende berettiget til dette Belob, ſamt til at erholde
udbetalt Forſkjellen mellem dette og de ham hidtil anviſte Vartpenge med
Reuter efter Paaſtanden.
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Sagens Omtfoftninger ville efter Omftænbighederne være at ophæve,
vil den conſtituerede Kammeradvocat ikke være at tilfjende Salair.
Stempelovertrædelſe foreligger ikke uuder Sagen.“
e

——-<-

Fredagen

Nr. 91.

og

deu 24de April.

Advocat Hanſen
contra

Amalie

Marie

Florentine Schnell

for Thveri, Bedrageri ſamt Losgeœngeri
hende af Politiet givet Tilhold.
Kjobenhavns

Amts

(Defenſor Klubien),

eller Overtrædelſe af et

nordre Birks Extraretsdom

af 28de Fe-

bruar 1868: „Arreſtantinden Amalie Marie Florentine Schnell
bor ſtraſſes med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder ſamt
udrede ſamtlige af Actionen flydende Omkoſtninger, hvorunder i

Salair til Actor, Brocurator Jorgenſen 5 Rd. og til Defenſor,
Procurator N. P. Moller 4 Rd.
At efterkommes under Adfœrd
cfter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Z1te Marts
1868: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair
til Procuratorerne

Chriſtenſen

og Tvermoes

betaler Arreſtantinden

Amalie Marie Florentine Schnell 5 Rd. til hver.
under Adfærd efter Loven.”
Hgoieſterets
I

Henhold

fjendes

for Ret:

til

Landsoverved Magt at
Hanſen og
talte 10 Nd.

de

i den

At efterklommes

Dom.

indankede

Dom

anførte Grunde

ſamt Hof- og Stadgretteng Dom bør
ſtande.
IJ Salarium til Advocaterne
Klubien for Hgieſteret betaler Tiltil hver.

J deu indaunkede Doms Prœæœmisſer hedder det: „Arreſtaniinden Amalie
Marie Florentine Schuell er under nœærvœæreude Sag ved egen Tilſtaaelſe
og Sagens ovrige Omſtœændigheder tilſtrækkelig overbeviiſt at have fraſtjaalet
fin davæœrende Huusbond en til en Vœærdi af 3 Rd. anſat Portemonnaie, hvori

var et Bengebeløb af omtrent 10 Rd., og hun er ligeledes overbeviiſt at have
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gjort fig ffyldig i Løsgængeri, ved at have overtraabt et hende af Kjøbenhavns
Politi givet Tilhold.
Hun er født den 17de Januar 1843 og tidligere ſtraffet ved Kjobenhavus
Criminal- og Politiretsdom af 3die Auguſt 1861 efter Frdn. 11te April 1840
$ 1 med Fængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage, og ved ſamme
Nets Dom af 24de April 1866 efter bemeldte Forordnings $ 13 med 1 Aars
Forbedringshuusarbeide, der ved kgl. Reſolution af 15de Juni ſ. A. eftergaves
hende, imod at hun henſattes i Fængſel paa Vand og Brsod i 6 Gange
5 Dage.
Hun vil nu være at anfee efter Straffelovens $ 231 og Lov af 3die Marts

1860 & 2,

og da den ved Kjøbenhavns

Amts

nordre Virketingsdom

af. 26de

Februar d. A. valgte Straf af 18 Maaneders Forbedringshunsarbeide findes
pasſende, og da Dommeus pvrige Beſtemmelſer ligeledes billiges, vil denne i
det Hele være at fladfæfte.”

Nv. 78,

Advocat Hanſen
contra

Ane

Pedersdatter,

Chriſten Knudſens Enke (Def. Levinſen),

for forfætlig Øbelæggelfe og hemmelig tyvagtig Tilegnelfe af den
Huusmand Hans Sørenfens CEnfe tilhørende, i Tiltaltes Lod
Matr.-Nr. 16 af Rue ſtablede Tørv.
Lunde og Skam Herreders Politiretsdom af 29de October
1867: „Tiltalte Ane Pedersdatter, Enke efter Huusmand af Rue
Chriſten Kuudſen, bor henſcœttes til fſimpelt Fængfel i 14 Vage.
Saa bgr hun og at udrede i Erſtatning til Birthe Cathrine Pederſen af Rue, Hans Sgorenſens Enke, 5 Nd., ſamt at tilſvare
alle af denne Sag lovlig \ſlydende Omfoftninger.
Den idømte
Exrſtatning at udredes inden 3 Solemœærker efter denne Doms
lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterfommes under
Adfærd efter Loven,”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 21de Januar

1868:

„Tiltalte Ane

Pedersdatter,

Chriſten

Knudſens

Enke

af Rue, bør til Statsfasfen bøde 10 Nd. eller, hvis digte iffe
fuldt betales, Hhenfættes i ſimpelt Fængfel i 4 Dage. Jøvrigt bør
IJ Salair til Procurator
Politirettens Dom ved Magt at ſtande.
Alberti og Proveprocurator Kalko betaler Tiltalte 5 Nd. til hver,
Den idømte Bøde og Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter
denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterfommes under Adfærd efter Loven,”
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Hgieſterets
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Dom.

Efter de fremkomne Oplysninger er det antageligt, at Tiltalte
har troet at vœre i ſin Ret, da hun tilegnede fig en Deel af de
under Sagen omhandlede paa hendes Fœſtelod ocpſtablede Torv,
og hendes i ſaa Henſeende udviſte Forhold vil derfor ikke kunne
henføres under Straffelovens $ 235, men maa ialtfald alene betragtes ſom en Selvtægt, der kun egnede ſig til privat Paatale.
Som Følge heraf, og da ogſaa hendes Forhold med at ødelægge
en Deel af Torven efter de oplyſte Omſtœndigheder i Henhold
til Straffelovens S 296 kun funde være Gijenſtand for privat
Forfolgning, vil hun være at frifinde for det Offeutliges Tiltale,
og Sagens Omfkoſtninger ville være at udrede af det Offentlige.
Thi fjendes for Rel:
Ane

Pedersdatter,

Chriſten

Knudſens

Enke,

bor for

det Offentliges Tiltale i denne Sag ſri at være.
SagensOmkoſtninger, derunder de ved Landsoverſamt Hof- og Stadsrettens Dom faſtſatte Salarier, og i Salarium til Advocaterne Hanſen og Levinfen for Hgieſterct 20 Rd. til hver, udredes af
det Offentlige.
J den indaukede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende
ved Lunde og Skam Herreders Politiret i 1ſte Juſtants paakjeudte Sag er det
ved de afgivne Bidneforklaringer beviiſt, at Tiltalte Ane Pedersdatter,
Chriſten Knudſens Euke af Nue, der ev tiltalt for forfætlig Sdelœæggelſe og
deelviis tyvagtig Tilegnelſe af 4 Læs til 5 Nd. vurderede Torv, ſom Godsherffabet i Henhold til det i fin Tid til Tiltaltes Mand udftedte Fæftebrev
havde udviift til Haus Sørenfeng Enfe med fornøden Sættepladg i og paa en
Mofelod, fon Tiltalte har i Fæfte, har gjort fig [fyldig i dette Forhold, idet
hun deels hav truffet fin Ko ind imellem Torveſtablerne og labet Koen vælte
dem og nedtræde Torven, ſamt med ſin Tpoivekolle flaaet de endnu tilbageværende Stabler om, deels har tilegnet fig endeel af Tørvene baade ved at
bortbære dem i fit Forllæde og ved at kaſte dem over imellem hendes egne.
Da Tiltalte iffe kan disculperes ved hendes imod det tinglæfte Fæftebrevs Beſtemmelſer Anbragte om, at den af Godsherffabet ffete Udviisning
fiulde være uberettiget, maa det billigegs, at hun, forfaavidt hun har tilegnet
fig Tørvene, er anfeet efter Straffelovens $ 235, og det maa efter den Forbindelſe, der er imellem de af Tiltalte udforte Gjerninger, forſaavidt de gik
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faavel

at ødelægge

ſom at tilegne ſig Torvene,

ligeledes billiges, at

hun tillige under nærværende Sag er anſeet efter ſamme Lovs 8 296, og findes
Straffen for hende, der er angivet at vœre dobt i 1805 og ikke findes tidligere
ſtraffet, at kunne beſtemmes til en Statskasſen tilfaldende Mulct af 10 Rd,
ſaaledes at hvis denne ikke fuldt betales, bliver Tiltalte at henſœtte i ſimpelt
Fængjel i 4 Dage.
Underretsdommen, ved hvilken hun er anſeet med ſimpelt
Feœungſel i 14 Dage, vil altſaa forſaavidt blive at forandre, hvorimod den tøvrigt, da dens Beſtemmelſer om Erſtatning og Actionens Omkoſtninger bifaldes,
bliver at ftadfæfte.”

Nv. 89,

Advocat Henrichſen
contra

Maren

Jenfen

(Defenſor Levinſen),

ber tiltales for Tyveri.
Andſt og Slaugs Herrederg Extraretsdom af 10de December
1867: „Ziltalte Maren Jenſen bor ſtraffes med Fœængſel paa
Vand og Brod i 5 Dage.
Tiltalte bor derhos udrede alle af
denne Action flydende Omkoſtninger og derunder Salairer til Actor, Cancelliraad Kralund 4 Nd. og Defenſor, Secretair Kjerulf
3 Nd. At efterkommes under Adfærd eftev Loven.”
Viborg

Landsoverretg

Dom

af 10de Februar

1868:

„Under-

retsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair til Actor og
Defenfor for Overretten, Procuratorerne Iſaacſen og Msller, betaler Tiltalte 5 Rd. til hver, At efterklommes under Adfœærd
efter Loven.”
Hgoieſterets Dom,
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Henrichſen og Levinſen for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Om Tiltalte Maren
Jenſen, der under nærvœærende Sag ſigtes for Tyveri, er det ved hendes egen
Tilſtaaelſe og Sagens øvrige Omftændigheder tilſtrækfelig godtgjort, al hun
engang i September Maaned f. A., medeus hun tjente hos Gaardmand Jens
Pederſen i Seejt, har tilveudt ſig et hendes Pladmobder tilhørende Silfetørklæde
af Bærdi 24 f, der efter Tiltaltes Forklaring hang paa et Som i Daglig-
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fluen, medens derimod Cierinden har erflæret at være vis banan, at Torklœædet
er udtaget af en Skuſſe i hendes Dragkiſte, der paa Grund af en Fadderſtads
var flyttet ud 1 en Tœærſkelo. Det ſtjaalue Torklæde har Tiltalte inden Underſogelſens Paabegyndelſe maattet tilbagelevere, da hun den 1ſte November forlod
Tjeneſten, ibet Cierinden havde opdaget, at Tiltalte havde det i en Pakke i
fin Skuffe.
or det anførte Forhold er Tiltalte, der er føbt den 17de October 1847
og ilfe tidligere har været tiltalt eller ftraffet, ved Underretsbommen rettelig
anject efter Straffelovens 2 228, ligefom den valgte Straf af Fængfel paa
Vand og Brøb i 5 Dage efter Sagens Omftænbigheder findes pasſende, og
den indanfedbe Dom, hvis Beftemmelfer om Actionens Omfoftninger ligeledes
billiges, vil derfov være at ftabfæfte.”

Nvu. 87.

Advocat Liebe
contra

Cornelius
for bedrageligt- Forhold

Fa>Œ> (Defenſor Henrichſen),
og Betleri.

tyfjobing Kjobſtads Extraretsdom af 27de Januar 1868:
„Arreſtanten Cornelius Fad bør ſtraffes med Forbedringshuus-

arbeide i 8 Maaneder

ſamt udrede alle af denne Sag

dende

hvoriblandt

Omkoſtuinger,

Salarium

til

levlig }ly-

Procuratorerue

Cancelliraad Müller og Blæœsberg, 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 13de Marts
1868: „Bytings8dommen bgr ved Magt at ſtande.
JI Salair til
Proveprocurator Cagfe og Procurator Herforth for Overretten
betaler Arreſtanten Cornelius Fa> 5 Rd. til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Lover.”
Hgieſterets Dom.
Forſaavidt Sagen efter den ſkete Indſtæœvniug foreligger Hoieſteret til Paakjendelſe og i Henhold til de i den indankede Dom
under denne Deel af Sagen anforte Grunde kjendes for Ret:
Lands over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgor
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Liebe og Henridfen for Høtejteret betaler
Tiltalte 10 Rd. til hver.
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J den indaunkede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtauten Cornelius
Forhold ved at pantfætte cm Jernkakkelovn, ſom han ſelv havde laant,
ilke at kunne paafore ham criminelt Anſvar, efterdi hans Paaſtand om,
pantſatte med den Henſigt at indloſe den med et Pengebelob, ſom han
1 Vente, eſter Omftændighederne ilfe vil kunne forkaſtes, og det fanledes

iffe findes tilſtrækkeligt conftateret, at Pantjættelfen er ffeet ſvigagtigen.

Der-

imod vil Arreſtanten ikfe kunne undgaae Strafanſvar efter Straffelovens $ 253
for uden Eierens Vidende og Samtykke at have for 7 Mk. pantſat et Par
Støvler, der vare Icvcerede ham til Iftandfættelfe, og for 9 Mk. ſolgt et Par
andre ham ligeledes til Iſtandſœttelſe leverede Stovler, ligeſom han og er
overbeviift at have gjort ſig ﬀyldig i Betleri.
Arreſtauten, der oftere forhen er ſtraffet, ſeveſt ved Hoieſteretsdom af
17de December 1863 med 4 Aars Forbedringshuusarbeide efter Fron. 1lte
April 1840 $ 15 cfr. $ 43, vil nu være at anfee efter fornævnte Paragraph i
Straffeloven og efter Lov af 3die Marts 1860 2 3 med en Straf, der ved
Nykiobing Bytingsdom af 27de Januar d. A. pasſende er beſtemt til 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide.
Dommen, hvis Beſtemmelſer om Actioneus
Omkoſtniuger, derunder de Sagførerne tillagte Salairer, ligeledes billiges, vil
jaaledes 1 bet Hele være at ftabfæfte.”
ÆT

Onsdagen

Nr. 97.

A

den 29de April.

Advocat Liebe
contra

Jeppe

Mortenſen

(Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Ribe Kjobſtads Extraretsdom af 25de Februar 1868: „Arreſtanten Jeppe Mortenſen bor henſcœttes til Forbedringshuusarbeide
i 1 Aar og derhos udrede ſamtlige af Actiouen flydende Omkoſtninger,

hvovunbder

og til Defenfor,
under

Adfærd

i Salair

Brocurator

til Actor,

Bøggild

Procurator

3 Ro.

Ferslev

At

4 Rd.

efterfommes

efter Loven.”

Viborg Landsoverrets Dom af Z0te Marts 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande. JI Salair til Actor og Defenſoxr for Overretten, Procuratorerne Movrville og Faſting, betaler Arreſtanten 5 Ko. til hver.
At efterkommes under Adfærd
efter Loven.”
I Henhold til
fjendes for Ret:

Hgoieſterets Dom.
de i den indankede Dom

anførte

Grunde

Den 29de April.
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Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Liebe og Hindenburg
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Arreſtanten, Fattiglem Jeppe Mortenſen, der tidligere gjentagne Gange har været tiltalt og
ftraffet for forffjellige Lovovertrædelfer og navnlig, efter i Aaret 1854 at være
auſeet ſor bedrageligt Forhold efter Frdn. 11te April 1840 $ 43 med Feængſel
paa Band og Brøb i 2 Gange 5 Dage, har været ftraffet to Gange for begaaet Tyveri, nemlig ifølge Høiefteretsbom af I1lte Anguft 1856 form for 2den
Gang begaaet Tyveri efter Frdu. 1lte April 1840 $ 13 cfr. $ 79 med Forbebringshunsarbeide 1 1 Aar, og ifolge ſamme Nets Dom af 17de April 1860

fom for ben nævnte

Forbrydelſe 3die Gang begaaet efter ben citerede Frdng.

8 15 cfr. $ 79 med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar, er under nærvœrende
Sag paany ſat under Tiltale for Tyveri.
Det er i ſaa Henſeende ved Arreſtantens egen Tilſtaaelſe og Sagens
porige Oplysninger tilſtrækkeligt godtgjort, at han den 30te Januar d. A. har
af en aabenſtaaende Skuſſe i en Dragkiſte, der henſtod paa Fattighuſets Loft i
Ribe og tilhørte Fattiglem Peter Herman, borttaget et denne ligeledes tilhørende Mesſing-Rivejern, hvilket han ſamme Dag ſolgte for 20 ß; det ommeldte Rivejern er imidlertid bragt tilftede under Sagen og efterat være vur-

deret til 24 fy tilbageleveret Cieren.
Idet der nu efter Beſtemmelſerne i almindelig borgerlig Straffelov $ 307
iffe vil kunne tillægges den Arreſtanten i Aaret 1854 for bedrageligt Forhold
overgaaede Dom Gijentagelſesvirkning under nærværende Sag, maa det billiges,
at han for det ovenanforte Forhold ved Underretsdommen er anſeet med Straf
for 3Zdie Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens $ 231, og da ben valgte
Straf af Forbedringshunsarbeide i 1 Aar efter Sagens Omftændighebder findes

pasfende,

og det ligeledes vil kunne have fit Forblivende

Beſtemmelſer
være

i Henſeende

til Actionens Omkoſtuinger,

ved bemeldte Doms

vil denne Dom

ſaaledes

at ftadfæfte.”
-

Torsdagen

Nr. 49.

-—-

—

—

—-—re

den 30te April.

Advocat Klubien
contra

Jacob

Anderfen

og Niels Anderſen

(Defenſor Bro>),

ber tiltales, Forſtnœvnte for Asfuranceſvig og Bedrageri og Sidſtnœvute for falſk Forklaring for Netten og bedrageligt Forhold.
Stevns-Faxe Herreders Extraretsdom af 8de Marts 1867:
„Arreſtanten, Gaardmand Jacob Anderſen af Spjellerup, og Tiltalte, Smed Niels Anderſen af Kariſe, bor henſœættes i Fœængſel
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paa Vand og Brod i henholdsviis Z Gange 5 Dage og 5 Dage.
Arreſtanten og Tiltalte ville derhos hver for ſit Vedkommende
have at udrede alle med deres Arreſt og Straffens Execution forbundne Udgifter, famt in solidum betale Sagen$ øvrige Omfoftninger, derunder Salair
12 Rd. og til Defenſor,

til Actor, Toldforvalter, Procurator Rye
Cancelliraad, Procurator Barfoed 10 Nd.

At efterkommes under Adfœrd efter Leven.“
Landsover= ſamt HYof- og Stadsrettens Dom af 6te September 1867: „Tiltalte Smed Niels Anderſen af Kariſe bor for
Actors Tiltale i denne Sag fri at være.
Tiltalte Gaardmand
Jacob Anderſen af Spjellernp bør henfættes i Fængfel paa Vand
og Brod i 2 Gange 5 Dage.
I Henfceende til Actionens Omkoſtninger bor Herredstingsdommen ved Magt at ſtande. I Salair til Procurator

Nellemann

for

Een for Begge og Begge for Een,
Adfœrd efter Loven.“

Overretten

10 Nd.

Hgieſterets

betale

de Tiltalte,

At efterkommes under

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde, og
idet bemœrkes, at Tiltalte Jacob Anderſen vel efter Dommens
Ufjigelfe har tilbagefaldt. en Deel af fin tidligere Forklaring angaaende den ham paaſigtede Asſuranceſvig, men at han efter Sagens famtlige Omſtœudigheder ligefuldt maa anſees ffyldig i denne
Forbrydelſe, vil Dommen være at ftadfæfte, dog at Actionens Omkoſtninger blive at udrede af be Tiltalte paa den nedenanførte Maade.
Thi
Lands8over-

ſamt

kjendes
Hof-

for Ret:
og

Stadsrettens

Dom

bgr

ved Magt at ſtande, dog atIacob Anderſen udreder
famtlige Omkoſtninger, ſaaledes at Niels Anderſen
in solidum med ham deraf tilſvarer 1!/,.
Advocagterne Klubien og Brod tillægges i Salarium for
Hgieſteret hver 20 Rd., ber udredes af be Tiltalte
paa famme Maade.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Om Tiltalte, Guards
mand Jacob Anderſen af Spjellerup, er det ved egen Tilſtaaelſe og Sagens porige Omſtœændigheder tilſtrækkeligt oplyſt, at han under en Forretuing,
der afholdtes til Veſtemmelſe af den Asfſuranceerſtatning, ſom tilkom ham for
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lidt Skade ved en hans Eiendom den 12te October f. A. overgaaet Ildebrand/
har ſvigagtigen fordulgt at have ſolgt af ſit forſikkrede Korn 6 Tdr. Hvede og
6! Tdr. Byg, hvillet derfor bereguedes til Erſtatning ſom brændt.
Dette
Forhold bliver at henfore under Straſſelovens $ 259,
Forſaavidt denne
Tiltalte derhog er actioneret for Bebrageri, er det vel oplyſt, at han, efter

under den nœvnte Ildebrand at have reddet en Tegnebog, hvori fandtes 70 Rd.,
hvilfe hau i ſin Egenſkab ſom Sogneforſtauder havde opfrævet ſom Communefiat, har udſpredt, at de opkrævede Penge vare brændte, og at han ved dette
Foregivende formeente at bevirke, at Communens Beſiyrelſe ſkulde eftergive
ham Beløbet og fritage ham for at tilſva’e det, men da hans Forklaring om
ſenere frivilligt at have opgivet dette Forfæt ifle efter Omftændighederne vil
kunne forkaſtes, ligeſom Belobet ogſaa derefter er blevet indbetalt til Commus
ueng Beftyrelfe, fan findes den Straf, Tiltalte ellers i Henhold til Straffeloveus
$ 44 vilde være ifalden, at maatte bortfalde 1 Overeensſtemmelſe med Lovens
2 45. Den Straf Tiltalte, der iffe findes forhen firaffet,
Gfiver at idømme i
Henhold til det Foranſsorte, ſkjounes at kunne beſtemmes til Fængſel paa Vaud
og Brod i 2 Gange 5 Dage.
Om Smed Niels A uderſen af Kariſe er det vel oplyſt, at han under
Jorhøret har for Retten benægtet af Tiltalte Jacob Anderjen at have modtaget
den reddede Tegneboz med Pengene, men da han har funnet have Anledning
til at antage, at Sagen gjaldt ham felv, vil han i Henhodd til Straffelovens
2 147 iffe vœre at ſtraſſe, og forſaavidt han actioueres for Deelagtighed i det
fornœvute Tiltalte Jacob Anderſen paaſigtede Bedrageri ved i Henhold til bemeldte Tiltaltes Anmodning kun af de ham af denne overgivne 70 Rd. at af-

levere 52 Rd. 1 Mk. 8ß ſom vreddede, da vil der eiheller herfor kunue paafores
ham Strafanſvar, efterdì det ikke kan anſees conſtateret, at ban dermed bar havt
nogen bedrageriſk Henſigt.
Denne Tiltalte vil faaledes blive at frifinde for
Actors Tiltale i Sagen.

JI Henhold til det Foranforte vil Stevns

og Faxe Herredstingsdom af

8de Marts d. A., hvorved Tiltalte Jacob Anderſen er auſeet eſter $ 253 cfr.
$ 252 ſamt $ 259 med Fængfel paa Vaud og Brod i 3 Gange 5 Dage og
Tiltalte Niels Anderſen eſter 2 47 og 55 med lige Fængſel i 5 Dage, blive
at foraudre, fvorimed Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger
findes at burde ftabfæftes,”

Nr. 82,

Juſtitsraad Bunten
contra

Jorgen

Terkelſen (Defenſor Bro),

for Tyveri,
Roeskilde Kjobſtads Extraretsdom af 30te Januar 1868:
„Arreſtanten Iorgen Terkelſeu bor henſœttes til Forbedrings8huusarbeide i 11/,

Aar,

Saag

udreder

han

og

alle

med

denne

Sag
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[ovlig forbundne OmfPoftninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Sorenſen 6 Nd. og til Defenſor, Peocurator Hude 5 Rd.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de Marts
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes til 1 Aar. JI Salaix til Procuratorerne Delbanco og Weſtrup betaler Arreſtanten Jørgen Terkelſen Z Rd. til
hver. At efterfommes under Adſœrd efter Loven.“
Hgieſterets Dom.
Efter famtlige foreliggende Omſtœndigheder billiger Hgieſteret,
at det i den indankede Dom er antaget, at Tiltalte ved Indbrud
har udfort det under Sagen omhandlede og af ham tilſtaaede
Tyveri, og ba hang Straf herfor efter Straffelovens $ 229 Nr. 4
findes pasſende faſtſat til 1 Aars Forbedringshuusarbeide, vil
Dommen, hvis Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger tiltrœdes,
være at ftabfæjte,
Lhi tjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad
Bunten og Advocat Brock for Hgieſteret betaler
Tiltalte 10 Nd. til hver.
JI deu indankede Doms Præmigjer hedder det: „Under nærværende fra
Noeskilde Kijobſtads Extraret hertil indankede Sag er det ved Arreſtanten I o rgen Terkelſens egen med de oplyſte Omſtœndigheder ſtemmende Tilſtaaelſe
beviiſt, at han den 26de November f. A. om Aftenen fva et Loftskammer i
Bærtshunsholder Sørenjens Beboelſesleilighed i bemeldte Kjobſtad har bortſtjaalet en fornævute Sørenfen tilhørende til 11 Nd. vurderet Dyue.
Arreſtanten hav derimod benægtet at have udfort det ommeldte Tyveri ved Indbrud, meu efter ‘ſamtlige fremkomue 1 Underretsdommen auforte Oplysninger
kan

der ikke tages

uoget Heuſyn

til denne

hans Bencœgtelſe,

og

han,

der er født

i 1825 og efter Hpieſteretsdom af 7de Marts 1850 er ſtrafſet med 2 Aars Forbedringshuusarbeide for at have faaret en Anden med eu Kniv, og ved denne
Nets Dom af 26de Februar f. A. 1 Medfor af Straffelovens 2 178 er anſeet
med 4 Dages Fængfel paa Band og Brød, vil derfor vœære at anſece efter
Straffelovens & 229 Nr. 4, og findes Straffen pasſende at kunne beſtemmes
til 1 Aars

Forbedringshuusarbeide.

efter foranciterede

Underretsdommeu,

$ er beſtemt til 1! Aars

forſaavidt være at modificere, medens

Actionens Omkoſtninger

den

ved

hvilfen

Forbedringshunsarbeide,

derimod

î Henſeende

til de angaaende

trufne Beſtemmelſer vil være at ſtadfœſte.“

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel),
Fieldſoe & Gandrups

Bogtryfkfteri.

Straffen

vil altſaa

HYoieſlerelsfidende,
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

E 6.

|

Den 15de Mai.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 89.

Magdalene

den 30te April.

Advocat Brok
contra

Jenſen

(Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Blodſkam og forføgt Fofterfordrivelfe.
Elbo Bruſk og Holmans Herreders Extraretsdom af 17de
October 1867: „Arreſtantinden Magdalene Jenſen bor henſcœttes til
Tuglhuusarbeide i 4 Aar, Arxreſtantinden Bodil Madſen og de
Tiltalte Karen Marie Chriſtenſen, Mette Marie Abrahamſen og
Jenſine Hanſen 1 Fængſel paa Band og Brod, de 2 Førftnævnte

hver i 6 Gange 5 Dage,

de 2 Sidftnævnte hver i 3 Gange 5

Dage.
De med Arreſten og Dommens Fuldbyrdelfe forbundne
Omfoftninger betale de Tiltalte hver for ſit Vedkommende, hvorimod de Cen for Anke og Alle for Cen bør udrede Actionen$ pøvrige Omfoftninger, derunder i Salair til Anklageren, Sagfører
Broe, 10 Rd. og til Defenſor, Sagforer Jørgenfen 8 Rd.
At
efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 2den Marts 1868: „JI Henſeende til de idømte Straffe bor Underretsdommen ved Magt at
ſtande, dog ſaaledes, at Straffetiden for Arreſtantinden Magdalene
Jenſens Vedkommende beſtemmes til 41/, Aar.
Actionens Omfoftninger, derunder i Salair til Actor for Underretten 12 Rd.
og til Defenfor ſammeſteds 10 Rd., ſamt til Actor og Defenſor
for Vverretten, Procuratorerne ‘Moller og Faſting, 15 Rd. til
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hver, udredes af Arreſtantinden Magdalene Jenſen med 1/z og af
Axreſtantinden Bodil Kirſtine Madsdatter og Tiltalte Karen Marie Pederſen, Een for Begge og Begge for Een, med 2/3, hvoraf
de Tiltalte Jenfine Hanſen og Mette Marie Abrahamſen in solidum med dem tilſvare hver det Halve,
At efterkommes under
Adfœrd efter Loven.“

Hgieſterets Dom.
JI Henhold til de i den indankede Dom for Magdalene
Jenfens Bedfommenbde
; anførte Grunde fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bgor, forſaavidt paaanket
er, ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Brod og Hindenburg for Høiefteret betaler
tiltalte 10 Rd. til hver.
I den indankede

tiltales Arreftantinden
Foſterfordrivelſe,

Doms Præmisjer hedder det: ,,Uuder nærværende Sag

Enten

Pigerne

Magdalene

Jenſine

Hanſen

Jenfen
og

Mette

for Blodffam
Marie

og forføgt

Abrahamſen

for

ſidſtnævnte Forbrydelſe, ſamt Arreſtantinden Enken Bodil Kirſtine Madsdatter
og Thomas Chriſtenſens Huſtru, Karen Marie Pederſen, for Meddeelagtighed
i ſamnme.

Arreſtantinden Magdalene

Jenſen har vedgaaet at have havt legemlig

Omgang med ſin œægtefodte Son Jens Jenſen, i hvilken Henſeende hun nærs
mere har forklaret, at bemeldte hendes Son — der efter hendes Udſagn i Vinteren 1865—66, da han ingen faſt Tjeneſte havde, flere Gange havde Nattelogis hos hende, ved hoilke Leiligheder han, idet hun fun havde een Stue og een

Seng med Sengklœæder i, deelte Seng med hende og en anden af hendes Sonner,

der var omtrent 12 Mar gl. —

var gaaet tilfengg,

en Aften ved Juletid 1865,

men inden hun endnu var falden iføvn,

hende og bad om at maatte blive der om Matten,

ikke havde Moget derimod,

efterat

hun

indfandt ſig hos

og da han derefter, idet hun

havde Hæbdt ſig af og var gaaet tilſengs,

forlangte

han, der efter hendes Udfagn havde nydt endeel Spiritus, uden at han dog
efter hendes Skjon var beruſet i hoiere Grad end at han jo nok vidſte, hvad
han foretog fig, at have Samleie med hende,
Dette vilde hun imidlertid ikke
ftrar tilftede ham, men da han vedblev fit Forlangende, idet han fagde, at bet

jo dog Intet funde gjøre,

da hun var ſaa gammel,

lod hun ham faae fin

Villie.
Bemeldte Jens Jenſen har nu vel iffe villet vedgaae at have havt
legemlig Omgang med Arreftantinden, idet han endag vedholdende har benægtet
mogenfinde i Vinteren 1865—66 at have ligget i Seng ſammen med hende, og
efterat han i hendes Overværelfe havde gjentaget denne Benægtelfe, har hun —
efter førft at have erklæret, at hun ilfe beftemt turde paaftaae, at han havde
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ligget 1 Seng ſammeu med hende, hoilken Erklœring hun imidlertid i ſamme
Forhor erkjendte for urigtig — vel anbragt, at hun, ſkiondt hun altid har havt
den Overbeviisning, at det var hendes Son, med hvem hun ved den ommeldte
Leilighed havde Samleie, dog ikke med afgjort Sikkerhed tor ſige, at det virke-

lig var ham,

idet det nemlig var mørkt

og hun

derhos,

da vedkommende

Mandsperſon var noget beruſet, ikke tor ſtole paa at have gjenkjendt hans
Stemme, men til dette hendes Anbriugende vil der efter ſamtlige Sagens Ops
lysninger, og idet hun navnlig har erkjendt ikke at have nogen Grund til at
tvivle paa, at det var hendes Søn, meb hvem hun ved bemeldte Leilighed
havde Samleie, ifke kunne tages noget Henſyn, og da den af Jens Jenſen
fremfatte Benægtelfe af at have havt legemlig Omgang med Arreſtantinden efter
hang Forhold til Sagen 0g Beſkaffenheden af hans Forklaring i det Hele, der,
uavulig forjaavidt den gaaer ud paa, at han i det omfpurgte Tidsrum ilfe har
ligget i Seng fammen med Arvreftantinden, ev i Strib med Sageng øvrige
Oplysninger, ilfe fan ſvække Virkuingen af Arreſtautindens Tilſtaaelſe, maa det
derfor anſees godtgjort, at hun, ſom meldt, har pleiet legemlig Omgang med
fin Son.
Arxreſtantinden har derhos forklaret, at da hun, der er fodt den 15de
December 1814, paa deu ommeldte Tid var 51 Aar gammel, og hun ikke ſiden
hun var 43 Mar gammel havde havt fine Forandringer, tænkte hun ikke, at
Sawleiet med hendes Spon kunde have nogen Folge, men da hun en Nat ved
Maidagstid 1866, medens hun laa vaagen i Sengen, folte paa ſin Mave en
Haardhed, ſom hun ikke tidligere havde mærket, bleo hun, \ſjondt hun ikfe var
bleven fværere, dog bange for, at denne Haardhed ffulde hidrøre fra, at hun
var frugtſommelig, og da hun havde hort og tildeels felv lagt Mærke til, at
Medtiltalte Bodil Kirſtine Madsdatter flere Gange var bleven fvær, fan at
Folk anſaae hende for frugtſommelig, og derefter atter mal, uden at have fodt,
og hun derfor antog, at bemeldte Medtiltalte forſtod at forſkaſſe ſig foſterfordrivende Midler, gik hun til hende i den Henſigt at bede hende om ogſaa at
ſkaffe ſig ſaadanne. Hos Bodil Kirſtine Madsdatter traf hun tillige Medtiltalte
Karen Marie Pederſen, og efterat hun efter ſit Udſagu havde foregivet for dem
begge, at hun havde havt Samleie med en Mandsperſon, der havde voldtaget
hende, bad bun Bodil Kirftine Madsdatter om at give ſig Midler, ſom for det
Tilfælde, at hun var frugtſommelig, kunde bevirke, at det gik over igjen.
Arreſtantinden har derhos forklaret, at hun egentlig henvendte fig om Raad til
Bodil Kirſtine Madsdatter, men at Karen Marie Pederſen blev inddraget deri,
og at denne Sidſte, der dog ikke har erkjendt Nigtigheden heraf, navulig raadede hende til at driffe et Affog af Rosmarinſtilke, hoilket Raad hun ogſaa
fulgte, idet hun ſelv beſorgede Affogningen, men da hun ikke mœærkede nogen
Forandring ved Nydelſen af bemeldte Affog, gif hun atter til Bodil Kirſtine
Madsdatter, der erklærede, at hun ſfulde have Sevenbom og Qvikſolv, hvilket
Middel Karen Marie Pederſen ſkulde have opgivet hende.
CEfterat Arreſtantinden derpaa i Forening med Bodil Kirſtine Madsdatter havde hentet endeel
Sevenbomgpviſte fra et Træ i Sønderbygaardg Hav: — i hvilfen Henſeende
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hun har forklaret, at hun blev ftaaende udenfor Haven, medens Bodil Kirftine
Madsdatter gif ind ti jamme, hvorimod Sidftnævnte har baaftaaet, at det var
Arreſtantinden, der var inde 1 Haven — fik hun jenere af Bodil Kirſtine
Madsdatter en Flaſke, hvis Jndhold maa antages at have beftaaet af et Affog
af de ommeldte Sevenbomqgviſte, blandet deels med noget Quikſolv, ſom Bodil
Kirſtine Madsdatter havde kjobt paa Apotheket î Fredericia for 4 ß, hvilke
Arreſtantinden havde givet hende 1 dette Diemed, deels med noget Dyvelsdræk,
ſom Karen Marie Pederſen har vedgaaet at have efter Anmodning fra begge
de 2 andre Tiltalte kiobt paa Apotheket for 4 ß, ffjøndt hun vidfte, at det
\ulde bruges ſom foſterfordrivende Middel.
Arreſtantinden Magdalene Jenſen
har derhos vedgaaet, at hun i det Diemed at fordrive fit Foſter, hvis hun var
frugtſommelig, har nydt en Deel af den omnieldte Flaſkes Indhold, men da
hun ikke mærkede nogen Virkning deraf, blev hun enig med ſig ſelv om, at
hun, hvad der efter Sagens Oplysninger i det Hele ogfaa maa antages, ikke
havde været frugtjommelig.
Det maa tøvrigt antages, at Arreſtantinden ikke

har givet Bodil Kirftine Madsdatter eller Karen Marie Pederſen noget Vederlag for deres Uleilighed i den ommeldte Heuſeende og at disſe heller ikke herfor have forlangt Noget af hende.
Med Henſyu til de Midler, ſom Arreſtantindeu ſaaledes har brugt ſom
foſterfordrivende, har vedkommende Diſtrictslæge i em under Sagen fremlagt
Sfrivelfe erklæret, at Sevenbomblabde fortrinlig have den Egenſkab at virke
foſterfordrivende, Hvorimod de øvrige Midler i Almindelighed ilfe have nogen
egentlig Virkuing i ſaa Henſeende, men at dog et ſtæœrkt Afog af Nosmariu=ſtilke og ſtore Doſer af Dyvelsdræk kunne bevirke Abort, hvorimod Qvikſolv

fun i Forbindelſe med Sevenbomblade kan have denne Virkning; Diſtrictslægen
har derhos tilfsiet, at Benyttelſen af de ommeldte Midler ſom ofteſt ike efterlader ffadelige Følger for Helbredet.
For fit i de ommeldte Henſeender udviſte Forhold vil Arveftantinden
Magtalene Jenſen, der ikke ſees tidligere at have været tiltalt eller ftraffet,
være at anfee efter Straffelovens $ 161 og 2 193 førfte Punktum cfr. $ 46
med en Straf, der findes pasſende at kunue beſtemmes til Tugthuusarbeide i
4! Aar. ..
Da

af,

Underrets8dommen

at Straffetiden

for

har

de ſamme

Arreſtantinden

Reſultater,

Magdalene

alene

Jenſens

med

Undtagelſe

Vedkommende

i

ſamme ikkun er beſtemt til 4 Aar, vil bemeldte Dom med den nœævnte Foranbring forfaavidt være at ftabfæfte.”

Nr. 94.

Advocat Hindenburg
contra

Niels Chriſtian Nielſen (Defenſor Levinſen),
der tiltales for voldeligt Forhold.
Børglum Herreds Extraretsdom

af

13de

Januar

1868:

Den 30te April.

8D

„Tiltalte, Indſidder Niels Chriſtian Nielſen, bor henſœttes i
Veængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage, hvorhos han
bør ubrede de af denne Action flydende Omkoſtninger, hvorunder
i Salair til Procuratorerne Lund og Winther 4 Nd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom

af 9de Marts

1868:

„Under-

retsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair til Actor og
Defenſor for ODverretten, Procuratorerne Faſting og ÎIſaacſen, betaler Ziltalte 5 Rd. til hver.
At efterlommes under Adfærd
efter Loven.”

I Henhold

Hgieſterets Dom.
til de i den indankede Dom

fjendes for Ret:
LandgoverrettensS

Dom

bor

ved

anførte Grunde

Magt

J Salarium til Advocaterne Hindenburg
ſen for Hgieſteret

betaler Tiltalte

at

ſtande.

og Levin-

10 Rd. til hver.

I deu indaukede Doms Præmisfer hedder det: ,, Under nærværende
Sag tiltales Indſidder Niels Chriſtian Nielſen for voldeligt Forhold, og
det maa i ſaa Henſeende ved Tiltaltes egen med Sagens øvrige Oplysninger
]ſtemmende Tilſtaaelſe anſees tilſtrækkeligt godtgjort, at da han, der med ſin
Huusholderſke og dennes 10-aarige Datter bebocde en Stue i den ene Ende af
Fattiglem Chriſtian Chriſtenſens Leilighed 1 Sonder-Taars, den 23de October
f. A. Lilde tildele ſin Huusholderſkes ommeldte Datter en Revſelſe med en
Kijep, og idet Barnet ſogte Tilflugt i bemeldte Chriſtian Chriſtenſens Stue,
vilde hente det ud derfra, opſtod der 1 denne Anleduing Kjœævleri mellem Tiltalte og Chr. Chriſteuſen ſamt dennes Huſtru, hvorfor disſe ſidſte — ſom det
maa autages, efterat de alle Tre vare fomne ud i Kiokkenet eller Gaugen
mellem begge Leiligheder — føgte at fravrifte Tiltalte Kjeppen, der ved denne
Leilighed gik itu og blev fratagen Tiltalte; da nu Tiltalte, der var beſkiœuket
og efter fin Forklaring i ſaadan Tilſtand let bliver opirret, ſaaledes havde
tomme Hænder, løb han ind i fin Stue og tog, uden at han tøvrigt, efter hvad
han har ubdfagt, gjorde fig nogen Tanke berved, en Kniv, med hvilfen han derpaa bibragte jaavel Chriftian Chriftenfen fom dennes Huftru hver et Saar ti
Anſigtet, ſaaledes at Blodet ſtrommede ud. Cfter den af Siftrictslægen, der
Dagen efter underføgte Chr. Chriſtenſen og Kone, afgivne Erklæring, havde
Førftnævnte ct ftort gabende Saar, der ſtrakte fig fra Overlæbeu over Underlæben og lige til Handen af Underfjæbebenet med gjennemffaaret Hud og
Cellevæv, og Sibftnævnte et lignende ftort gabende Saar paa venftre Kind i
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3 Tommers Længde, hvorhos Lægeertlæriugen gaaer ud paa, at begge de omhandlede Leæſioner ville efterlade vanſirende Ar. Efter den af Chr. Chriſtenſen

afgivne Forklaring maa det imidlertid antages, at ſaavel han ſom hans Huſtru
inden Underſggelſens Slutuing ere helbredede uden videre Meen eud de af
Saarene efterladte Ar, hvorhos de begge have frafaldet Paaſtand paa Erftatning
for den dem tilføtede Lidelfe.

For det ommeldte Forhold cr Tiltalte,

der er ſodt 1817 og med Und-

tagelſe af, at han i ſin militaire Tjeneſte har været ſtraffet for Diſciplinairforſeelſer, ikke jeeg tidligere at have været tiltalt eller ftraffet, ved Underretsbommen retteligen anfeet efter Straffelovens & 203, og da Straffen efter Saz
gens Omftænbdigheder findes pasſende beftemt til Fængfel paa Band og Brød

i 4 Gange 5 Dage, vil bemeldte Dom, hvig Beftemmeljer om Actionens Omfoftninger ligeledes billiges, faaledeg være at ftadfæfte.”

Nr. 88.

Advocat Klubien
contra

Maren

Sophie

Rasmusfen,

Tommermeſter Carl Frederik

Griedmanns Enke (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Bedrageri og Falſtk.
Kjøbenhavns Amts ſondre Birks Extraretsdom af 16de November 1867: „Tiltalte Maren Sophie Friedmann, fodt Rasmusfen, Tommermeſter Carl Frederik Friedmanns Enke, bor hen-

ſœttes i Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage; ſaa bor
hun og udrede alle af Actionen flydende Omkoſtninger og deriblandt
Salair til Actor, Procurator N. P. Moller 5 Rd. og til Defenſor, Procurator Plodrofs 4 Rd.
At efterkTommes under Adfærd efter Loven,”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 10de Marts
1868: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair
til Actor og Defenſor ved Overretten, Proveprocurator Hvalfø og
Procurator Lasſen, betaler Tiltalte Maren Sophie Rasmusſen,
Tommermeſter Friedemanns Enke, 5 Nd. til hver. At efterkrommes
under Adſœrd efter Loven.“
HÖgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landgover= famt Hof- og Stadgretteng Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne

Den 30te April.
Klubien
Tiltalte

og Hindenburg
10 Rd. til hver.
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for

Høiefteret

betaler

J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „J vœærværende imod
Tiltalte Maren Sophie Kasmugsfen, Tømmermefter Friedmanns Enke, for

Bebrageri og Falff anlagte og fra Kjobenhavus Amts ſondre Birks Extraret
hertil indanfebe Sag er det ved egen med de øvrige i Sagen fremkomne Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe — til hvis Tilbagekaldelſe der i Henhold til
L. 1—15—1 intet Henſyn kan tages — beviiſt, at Tiltalte, der fra April
Flyttedag f. A. havde leiet en Leilighed î det clasſenſke Fideicommisſes Boliger
paa Godthaabsveien for en aarlig Leie af 40 Rd., af hvilke hun før Indflyts

ningen havde betalt 10 Rd. og for hver af Maanederne Mai,

Juni og Juli

3 Rd. 2 Mk., har foraudret Ordet „Mai“ i den hende for denne Maaned
medeeelte loſe Quittering, ſom, uagtet Betalingen ſiden var bleven afſkreven paa
Contracten, ikke var tilbagegivet Jnſpecteuren for de ovennævnte Boliger, til
„Auguſt“, og den 2den October f. A., da hun betalte contant 16 Rd. 4 Mk.,
benyttede den ſaaledes forfalſkede Qvittering i Forbindelſe med de hende for
Juni og Juli meddeelte loſe Qvitteringer til at forſkaffe fig paa ſit Exemplar

af Leiecontracten en Qvittering for 26 Rd. 4 Mk.
For dette Forhold er Tiltalte, der er-fodt den 17de Juni 1823 og ikke
findes at have været tidligere tiltalt eller ſtraffet, rettelig ved Underretsdommen
anfeet efter Straffelovens 3 274 ſidſte Led jfr. è 268 ſidſte Led, medens hun
ikke findes at have gjort ſig ſkyldig i noget Forhold, ſom kan paadrage hende

ſærlig Straf for Bedrageri, og da den i Dommen valgte Straf af 2 Gange 5
Dages Fængfel paa Band og Brød efter Omſtændighederne findes pasſende,
vil bemeldte Dom,

hvis Beſtemmelſer

om Aationens Omkoſtninger,

de Actor og Defenſor ved Underretten tilkjendte Salairer,

deriblandt

ligeledes billiges, i

det Hele være at ſtadfœſte.“

Tirsdagen

Nr. 109.

den dte Mai.

Advocat Hanſen
contra

Lars Hanſen

(Defenſor Liebe),

der tiltales for Tyveri.

Sunds
- Gudme
1868:

„Tiltalte,

Herreders
Arreſtanten

Extraretsdom
Lars

Hanſen,

Forbedringshuusarbeide

i 2 Aar,

ſamt

udrede

flydende Omfoftninger,

berunder

Salair

af
bor

30te

Januar

henfættes

alle af denne

til Actor

til
Sag

og Defenſor,

Procuratorerne Wilhjelm og Hanſen,

med reſpective 5 Rd. og

4 Rd.

efter Loven.”

At efterkommes under Adfœrd

88

Den

bte Mat.

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Z3die April
1868: „Arreſtanten Lars Hanſen bor ſtrafes med Fængſel paa
Band og Brød i 3 Gange 5 Dage.
JI Henſeende til Actionens
Omkoſtninger bor Herredstingsvommen ved Magt at ſtande.
3
Salair

til

Actor

og

Defenſor

ved

Overretten,

Procuratorerne

Salomonſen og Smith, betaler Arreſtanten 5 Rd.
efterkommes under Adſœrd efter Loven.“
Hgieſterets

til hver.

At

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover= famt Hof- og Stadsvrettens Dom bor
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Hanſen og Liebe for Hgieſteret betaler Tiltalte
10

Rd.

til hver.

|

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nærvœærende fra
Sunds-Gudme Herreders Ertraret hertil indaukede Sag, hvorunder Arreſtanten
Lars Hauſen tiltales for Tyveri, er det ved den af ham aflagte, med de
iøvrigt oplyſte Omſtœændigheder ſtemmende Tilſtaaelſe tilſtrækteligt beviiſt, at
han har gjort fig ſﬀyldig i den nævnte Forbrydelfe veb under et Ophold paa
Mullerup Teglværk den 30te October f. A. at have tilvendt ſig et paa Bæggen
i et Kammer hængende til 13 Rd. vurderet Sølv-Cylinder-Lommeubr, ber tilhorte en af Teglværkseierne.
Arreſtanteu er ifølge ovennævnte Mets Dom af
18de December 1862 i Henhold til Frdn. 11te April 1840 $ 1 og ifsolge
ſamme Rets Dom af 2den Januar 1864 i Henhold til bemeldte Frdu.s $ 13
tidligere ſtraffet, henholdsviis med Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5
Dage og med Forbedringshuusarbeide 1 2 Aar, men efter Beſkaffenheden af det
Forhold, for hvilket han ſaavel ved den forſte ſom den anden af de anførte
Domme er bleven anfeet med Straf, findes ingen af disſe t nærværende Til-

fælde at funne tillægges Iterationsvirtning.

Straffen

vil derfor for Arre-

ftanten være at faftjætte i Henhold til Straffelovens $ 228, og findes pasſende
at burde beftemmes til Fængfel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Overeensftemmelje hermed vil Underretsdommen, ved hvilken han efter bemeldte
Lovs $ 231 er anſeet med 2 Aars Forbedringshuusarbeide, vœære at forandre,
hvorimod den i Henſeeunde til Actionens Omkoſtninger vil vœære at ſtadfœſte.“

Den

6te Mai.

Onsdagen

Nr. 61.

89

den 6te Mai.

Advocat Hindenburg
contra

Kjobmand F. I. eller J. F. Dorge, Bodker U. B. Moller (Defenſor Levinſen) og Lxam. jur. E. N. Brandt
(Defenſor Bro),
der tiltales, Forſtnœvnte for bedrageligt Forhold og de to Sidſtnœvnte for Meddeelagtighed heri.
Slagelſe Kjobſtads Extraretsdom af 1ſte Juli 1867: „De
Tiltalte, Kjobmand Ferdinaud Johan Dorge, Bodkermeſter Ulrik
Bagge Møller og Exam. juris Edvard Reinholdt Brandt bør at
henſœttes, Førftnævnte og Sidftnævnte i Fængfel paa Vand og
Brød i to Gange fem Dage og bemeldte Moller i ſimpelt Fœngfel i een Maaned.
Saa bor de alle Tre in solidnm at udrede
de med denne Sag forbundne Omkoſtninger, derunder i Salair
til Actor, Proveprocurator Deichmann femten og til Defenſor,
Proveprocurator Drechſel; tolvy Rigsdaler Rigsmont.
At eſterkommes inden femten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe
under Adfærd efter Loven.”
Landsover= famt Hof- og Stadsrettens Dom af 7be Januar
1868: ,,De Tiltalte, Kjøbmand 3. F. Dørge, Bøbdfer U. B.
Møller og Exam. juris €, R. Brandt, Alle af Slagelſe, bor for
Actors Tiltale i denne Sag fri at være. I Henfeende til Actioneng Omfoftninger bør Bytingsbommen ved Wagt at ftande. I
Salarium

og Mundt,

til Procurator

betale

10 Rd. til hver.

Delbanco

de Tiltalte,

Een

og Prøveprocuratorerne Cagfe

for Alle

og Alle for Een,

At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

Det af be Tiltalte Dørge og Møller den 1fte Marts 1867
indgaaede og i den indankede Dom omhandlede Forlig og ben af
Sidſtnœvnte Dagen efter ivœrkſatte Execution omfatte vel et Bee
løb af 1,000 Rd., jom Dørge endnu ikke ſkyldte Moller og for
hvilfet der iffe dengang med Rette kunde gjores Execution, naar
en anden Creditor derved ſkulde forhindres i at kaffe ſig Fyldeſtgjorelſe, men efter ſamtlige foreliggende Oplysninger findes der
bog ille tilftræffelig Anledning til at antage, at de Tiltalte have
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6te Mai,

havt en retsſtridig Henſigt med de nœvnte Retshandlinger.

Med

denne Bemærfning og iøvrigt væfentligt i Henhold til de i
Dommen anførte Grunde vil denne være at ftadfæfte, idet de
Høiefteret forelagte nye Oplysninger iffe funne føre til et forandret Reſultat.
Thi fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof: og Stadgrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Hindenburg, Levinſen og Bro> for Hgieſteret betale de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een,
20 RD. til hver.
J den indankede Doms

Præmtisfer hedder det:

,, Under nærværende

fra

Slagelſe Kjobſtads Extraret hertil indankede Sag actioneres Tiltalte Kjobmaud
I. F. Dørge for bedrageligt Forhold og be tvende andre Tiltalte Bodker
Uu. 8. Møller og Exam. juris €. R. Brandt for Deelagtighed deri.
Med Henfyn til de af førftnævnte Tiltalte foretagne Transaationer,

der

ﬀulle indeholde Misligheder, bemærkes forelobigen, at han, der er en Svigerſon af Tiltalte Moller, under 20de November 1866 til Sidſtnœvnte udſtedte
et Skadeslosbrev til Sikkerhed for 1,000 Rd. med Pant i Dorges ſamtlige
Eiendele, ſamt ſenere under 22de Februar f. A. ligeledes til Moller udſtedte et
Skadeslosbrev til Sikkerhed for den Gjæld, han maatte vœre Moller ſyldig
indtil et Beløb af indtil 2,000 Rd. med 2den Prioritets Panteret neœſtefter
1,000 Rd., ialt altſaa for 3,000 Rd. i ſamtlige Losporeeffecter, Varelager m. v.;

at Tiltalte Dorge derefter under 1ſte Marts f. A. for Forligelſescommisſionen
indgik Forlig med

fin Svigerfader

om

at betale

bring, hvilfet Forlig blev exeqveret Dagen efter.

ham

2,300 Rd.

Derpaa

paa Anfor-

forſogte Tiltalte at

opnaae en Accord med ſine pvrige Creditorer ved at tilbyde at betale 25 pCt.,
men da dette kle lykledes, og han derefter under en af en anden Hovedcreditor
ankyndiget Arreſtforretning havde indgaaet Forlig med denne om Betaling af
benneg Fordring, flor talt 1,200 RDd., opgav han under 17de Marts f. A. fit
Bo til Sfifterettens Behandling fom fallit.
Hvad forſt angaaer Skadeslosbrevet af 20de November 1866, da ev det
vel ſaa, at den Gjæld, ſom dette omfatter og for hvilken Tiltalte Moller var
Cautionift og Selvffyldbner, et endnu var forfalden, da Skadeslosbrevet blev
udſtedt; men ligeſom det i og for fig 1kke kan anſees ulovligt at udſtede et
Skadesloshrev for en eventuel Gjældsfordring, ſaaledes maa det ogſaa bemærleg, at der Intet i Sagen foreligger, fom tyder paa, at Tiltalte Dørge, ber
felv hav begjært fit Forhold gjort til Gjenftand for Underføgelfe, fiulde, enten
med Henſyn til dette Skadeslos8brev eller med Henſyn til Skadeslosbrevet af
22de Februar, have handlet i ſvigagtig Henuſig:. Betræffende dette fidfte Docu-

Den
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ment, da maa det bemærkes, at af de Forſtrækuiuger fra Svigerfaderen, ſom
dette Document omfatter, var den ſtorſte Deel allerede modtagen og forfalden
Gjæld, og at der var givet Tiltalte Dorge Lofte om yderligere Forſtrækninger,
hvis han kunde opuaae Accord med ſine Creditorer.
Naar dertil kommer, at
det af ſelve Documentets Indhold fremgaaer, at der i ſamme tildeels ſigtes til
eventuel Gjæld, ſaa at det ikke fan ſiges at have nogen falk eller ult Characteer, ſamt at der, ſom ovenfor bemærket, ikle kan antages at have veœret
forbundet nogen bedrageriſk Henſigt med ſammes Oprettelſe, ſkionnes det ikke at
indeholde noget ifølge Lovgivningen ſtrafbart Proform«værk.
Det den 1fte Marts f. A. mellem Dorge og Moller indgaaede Forlig
og den Dagen efter effectuerede Execution kunde felvfølgelig fun være ftrafbare,
forſaavidt det ved disſe Transactioner var tilſigtet at forurette Trediemand,

navnlig derved at begunſtige en Creditor paa de ovrige Creditorers Bekoſtning
under en uœærforeſtaaende Fallit.
Men foruden at det ikke med Sikkerhed kan
antages, at Tiltalte Dorge ſtod i den Formening, at hans Fallit var paatrœngende og nærforeftaaende, efterſom han endnu ved Svigerfaderens Hjælp havde
Haab om Accord med ſine Creditorer, ſaaledes foreligger der 1 Sagen Jutet,
ſom tyder paa, at det har vœæret Heuſigten, at Tiltalte Moller under en eventuel Opgivelſe af Dorges Bo }ﬀulde nyde Begunſtigelſe fremfor de andre Creditorer, hvorimod det efter de fremkomne Oplysninger ikke er uantageligt, at
det ved de ommeldte den 1ſte og 2den Marts foretagne Handlinger har været
tilſigtet at forhindre en enkelt Creditor t til Skade for andre at ffaffe ſig Fyldeftgjørelfe.
Da uu derhos Tiltaltes Dorges Virkſomhed med Henſnn til at opnaac

Accord med ſine ovrige Creditorer ikke indeholder noget Criminelt, idet det jo
ſtod til disſe at gaae ind paa Forſlaget eller ikke, findes Tiltalte Dorge ikke
at være overbeviift noget Forhold, der enten objectivt eller ſubjectiot indeholder noget Lovftridigt, og han vil derfor blive at tillægge Frifindelfe for Actors Tiltale.
Heraf er det da en Folge, at det ſamme Reſultat maa blive at ſtatuere
med Henfyn til Tiltalte Moller, der har deeltaget i de forſkjellige Transactioner, og med Henſyn til Tiltalte Brandt, der [har raadet de andre Tiltalte
til nogle af disſe.
'
I Overeensſtemmelſe hermed vil den indankede Dom, hvorved de Tiltalte ere anſete, Dorge og Brandt med Straf af Fængſel paa Gand og Brød
i 2 Gange 5 Dage hver og Moller med 1 Maaneds ſimpelt Feængſel, blive at
forandre, medens deu med Henſyn til Actionens Omkoſtninger, ſom de Tiltalte
eſter Omſtændighederne findes at maatte udrede, vil være at ſtadfœſte.
Actor og Defenſorerne for Overretten blive at tillægge i Salarium hver
10 Rd., der udredes af de Tiltalte in solidum.
Forſaavidt Forhørsbommeren har paaſtaaet Brøveprocurator, Auditeur
Mundt, ſom Defenſor for Tiltalte Brandt, anſeet med Mulct for utilbørlig
Skrivemaade paa Grund af forſkiellige i Defenſors Indlæg for Overretten
brugte Udladelſer om Forhorsdommerens Forhold under Underſogelſen mod
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Brandt, findes ber iffe, navnlig uaar heuſees til det Kald, Procurator Mundt
havde at varetage ſom Defeuſor, tilſtrækkelig Auleduiug til at tage denne Paaſtand tilfolge.“
==

Mandagen

Nv. 59.

CT

den 11te Mai.

Advocat Hindenburg
contra

Dle Sorenfen

(Defenfor Klubien),

der tiltales for overlagt eller forſætligt Drab og for Tyveri.
Criminal- og Politirettens Dom af 14de Januar 1868:
„Arvreſtanten Dle Sorenſen bor for Actors Tiltale i denne Sag
fri at være, dog at han udreder Actionens Omkoſtninger, derunder
Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne Ronge og H. H.
Nyegaard, 15 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd
efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
ved hvilket intet Væſentligt findes at erindre, og med Bemcrxkning,
at de efter Dommens Afſigelſe fremlomne nye Oplysuinger, navnCu

lig

angaaeude

Uſandſyuligheden

af,

at Drabet

kan

vœre forgvet

med det af Tiltalte omforflarede Redſkab, yderligere \ſvækle Paalideligheden af hans Tilſtaaelſe, vil Dommen være at ſtadfœſte.
Thi kjendes for Ret:

Criminal:

og

Politiretteng

Dom

bør

at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne
burg og Klubien for Hgieſteret betaler
30 RD. til hver.
J
tiltales

ven

Magt

Hinden:
Tiltalte

den indankede Doms Præmisſer hedder det: „JI nærværende Sag
Arreftanten Dle Sørenfen for overlagt eller forfætligt Drab og

Tyvert.
Løverdagen ben 2dben Marts f. AX. blev der om Cjtermiddagen til Kjøbenhavns Politi gjort Aumeldelſe om, at Smedeſvend Rathjes Huſtru, Emilie
Dorthea Kirſtine Bruun, var af bemeldte hendes Mand ved dennes Hjemkonſt
fra ſit Arbeide paa Kjobenhavns Bauegaard Klokken omtreut 6, fundet dræbt

og liggende paa Gulvet i deres Leilighed 1 Louiſegaden Nr. 11 i Stuen,
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Den

11te

Mai.

93

beſtod af 2 Bæreljer og Kjøffen, nemlig en Stue til Gaden med Udgang til
Forſtuen og et Soveveærelſe til Gaarden paa et Fag med 2 Dore, en til fornævnte Bærelje og en til Kjokkenet.
Eſter Mandens Forklaring begav han ſig
ved fin Hjemfomft ad en Laage til Kjølfendøren, men da han, eſterat have
banket, ikfe blev Inlet op, gif han tilbage igjennem Gadedøren, IulÉede fig ſelv

ind og gif ind 1 Sovekammeret,

hvor han fandt Liget af fin Huftru liggende

paa Nyggen med Hovedet mellem en Stol ved Vinduet og et ſammeſteds henſtaaeude Bord, den hoire Kind ned mod Gulvet og Benene mod Doren ud til
Kiokkenet, og flød Blodet endnu af eu Deel friſe Saar i Hovedet, medens
hendes Klædedragt iffe røbede anden Uorden, end at Trøien var knappet op
foran og at Haaret, ſom hun ellers bar i Met, var faldet ned. Bed at efterfee
ſine Gjemmer ſavnede Rathje et Solvuhr, ſom hang paa Væggen i Sovekammeret, ſamt af en uaflaaſet Chiffoniere 1 det forreſte Vœærelſe 3 Femdalerſedler,
10 Spolvdalere, c. 10 Rd. i forſkjellige udenlandﬀe Msnter, 3 Solvſpiſeſkeer,
en Solvuhrkfjæde, en Guldbroſche, en Ring, endvidere et Emblem for den broderlige Arbeidsklasſes Forening, en Tegnebog, hvori nogle Lotteriſedler m. 9v.,
hvorhos af den Dræbtes Lommer var udtaget en Portemonnaie med Penge,
ſom Rathje foreløbig anflog til 1
bd. 3 Mk, men ſenere til 4 à 5 Rd., og
2 med en Mesſingring ſammenfoiede Nogler.
Ved den over Liget afholdte
Obbuctionsforretning fandtes paa Hovedet 13 Saar af forffjellig Størrelje, 8
paa den venftre Side af Hovedet fra Cindingen opad, 2 lige paa Isſen og 3
paa Hovebets høtre Side, foruden 2 mindre Saar og Niſter. Saarenes Rande
viſte ſig ſtumpt afſkaarne og deres Længde fra noget over en ‘Tomme til 1
Tomme, ſamt Breden mellem 2 og 3 Linier, hvorhos af Saarene paa den
venſtre Side, af hvilke de flefte trængte ind til Genet, tvende havde en characteriſtiſt Form , idet Saarets Continuitet blev afbrudt af en Hudbro af 1 à 2
Liniers Brede, hvorved de fik Udſeende af at være frembragte med et Ülpovet

Juſtrument.

Hele højre Tindingebeen føltes knuſt og bevægeligt, ligeſom denne

Side af Hovedet tydeligt viſte ſig at være indfalden. Paa Halſen lige nedens
for Luſtrorshovedet fandtes en rodlig hudlos Plet af en Comme i Qvabrat,
pergamentagtig indtorret, men uden Blodudtrædning, og en lignende Stribe
paa hpoîre Side af Halſen ſfraat op imod Dret. Obducenterne ſluttede herefter,
at den Baagjældende med venftre Haand havde grebet og forføgt at qvæle den
Afdøde, medens han famtidig med Den bhøire Haand havde ført de dræbende
Slag, hvorhos bemærledes, at famtlige Læfioner i Hovedet tybede paa, at Slagene vare udførte med en overordentlig Voldſomhed og Styrke, og at den djaracteriſtiſke Form af enkelte af Saarene tillige fyntes at antyde, at Morbinftruz
mentet maatte have været af en kløftet Beſkaffenhed, enten en Hammer med
tvedeelt Eg eller et lignende Inſtrument med Üeovet Eg.
Medens der af Kjobenhavns Politi anſtilledes Underſogelſer om Gjerningsmanden til det Jaaledes forøvede Drab og Tyveri, uden at det endnu var
lyffedes8 at opdage denne, meldte Arreſtanten ſig ſelo den 6te Marts nœæſtefter
hos Politimeſteren i Hillerosd ſom undvegen Transportant, idet han, der ifølge
Laudsover- ſamt Hof- og Stadsretsdom af 26de Anguſt 1863 havde været an-
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ſeet eſter Forordningen af 11te April 1840 $ 15 med Forbedringshuusarbeide
i 4 Aar, af hvilken Straf den fra 1ſtee Marts f. A. tilbageſtaaende Deel var
eſtergivet ham ved allerhpoieſte Neſolution af 4de Januar \. A., var den 1ſte
Marts af Kjobenhavns Politi hjemſendt tll Stro Sogn i Frederiksborg Birk,
efter til Brotocollen over mistœnkelige Perſoner at have faaet det ſœdvanlige
Tilhold om ikke uden Anmeldelſe at indfinde fig i Kjøbenhavn, og derpaa
havde forladt ſine Bevogtere i Lyngby.
Under et over Arreſtanten, der ike fandtes i Beſiddelſe af Penge eller
andet Mistænteligt, optaget Forhør, oplyftes det, at bang Angivende om, hvor
han, efterat have unddraget ſig Transporten i Lyngby, havde opholdt fig i de
mellemliggende Dage, var urigtigt, idet han navnlig iffe havde været i Slangerup om Løverdagen, og paa gjentaget Forehold af Birkedommeren i Frederiksborg Birk, at han var ſeet i Kjobenhavn Loverdagen den 2den Marts, vedgik han, hvad han hidtil havde ﬀfjult, at han ogſaa havde været ſammeſteds

bemeldte Dag og den foregaaende Nat, idet han fra Lyngby var gaaet tilbage
til Hovedſtaden,' tilbragt Natten der og forſt den 2den Marts begivet ſig til
Soborghuus

Kro,

hvorfra han var kommeu

til at kiore videre med

en Bonde.

Arreſtanten indrommede endvidere i Forhør af 18de Marts at have gjort fig
fyldig i Tyveri i Kjøbenhavn, hvorved han ftjal baade Sølv, Sedler og fremmebe Mønter,

uden

bog

at funne

forklare

noget

nærmere

herom,

idet ban,

efter yderligere Formaning til Sandhed, vttrede, at han i Grunden havde ſagt
formeget.
JI Forhsoret den folgende Dag vedgik han, efter blandt Andet at
være foreholdt af Dommeren, at Omftændighederne ilfe efterlode nogen Tvivl
om, at han havde gjort fig flyldig 1 det Tyveri m. v., ber var forøvet paa

Kjøbenhavns Nørrebro Løverbagen den 2den Marts, under vaklende Forklaringer
og gjentagen Nægten, at han endvidere bavde ſtjaalet 3 Spolvſpiſeſkeer, men
derimod ikke noget Uhr

eller nogen Ssolvokjæde,

og

forklarede,

ſtjaalne Venge laae paa Bordet eller en Kommode i et Værelje,

at de af ham

hvis Vindue

vendte ud til Gaden, og i et følgende Forhør famme Dag angav han, efter
udenfor Retten at have yttret til Arreſtſorvareren, at Jungen ſkulde faae ham
til at tilftaae, hvor de ſtjaalne Koſter vare, at Tyveriet var forovet i en Hovedgabe paa Nørrebro, efterat han var pasferet over Søen, at det var i en Stueetage 3 Trappetrin op og at Dørene vare uaflaafede.
Efter at en Meddelelſe om det i Forhoret Pasſerede, der lod formode,
at Arreftanten var ffyldig i Drabet paa Rathjes Huſtru, var afgaaet til Kjsobanhavns Politi, og ſaavel Politidirecteuren i Kjøbenhavn ſom Politiinſpecteur
Hertz vare afreifte til Frederiksborg, lykkedes det Sidſtnævote at faae Arreſtanten
til at afgive en Tilſtaaelſe udenfor Retten om at være ffyldig i det ham paaſigtede Drab og Tyveri, hvorfor han ſtrax blev transporteret til Hovedſtaden,
og afgav Arreſtanten i Forhør her i Retten den 20de Marts f. A. en Tilſtaaelſe, der i det Veæſentlige gik ud paa Folgende:
Da Arreſtanten havde unddraget ſig Transporten i Lyngby ben 1fte
Marts f. A., gik han lige tilbage til Kiobenhavn og tilbragte Natten og nœæſte
Formiddag hog et offentligt Fruentimmer i Peder Madſens Gang, 0g da han
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forlod hende, gik han, der 1 Overarbeidspenge ved ſin Losladelſe fra Strafſeanſtalten havde faaet udleveret den foregaaende Dag 15 Rd. 13 ß, meu havde

forbrugt endeel til Fortæring

og til Indkjob

en Nattroie og et rodt Lommetorklæde, i den
ved at begaae Tyveri, ned til en Jerntræmmer
8 ß eu Nogle, fom han antog kunde benyttes
med, og forføiede ſig derpaa ud paa Nsorrebro,
til at ftjæle beqvem, da han var kommen til

af en Kaſkjet,

en Portemonnaie,

Henfigt at flaffe fig flere Penge
heri Staden og kjobte for1 Mk.
til at lukke forſkjellige Laaſe op
hvor han forſt fandt Leilighedeu
et i en ham ubekjendt Gade be-

liggende Huus, hvor han kiggede ind ad Vinduerne 1 Stue-Etagen, og da han
Ingen ſaae derinde,

den kjobte Nogle.

gik han

ind

i Forſtuen

og flygtede derfor ind i en anden Deel

lunde angive,

og

aabnede Doren

tilhsire med

Cfterat være fommen ind i Stuen hørte han Nogen komme

hvor han fljulte fig.

af Leiligheden,

ſaa han

iffe nærmere

Da Rathjeg Huftru ved at gaae længere

ind i Bærelfet, opdagede ham og efter hang Forklaring udbrød: ,,Hvabd, er her
Tyve”, og i bet Samme vilde gribe ham i Haaret, hvorved hun kom til at
kradſe ham i Banden, greb han hende øieblikfelig med den venftre Haand i
Struben, ſaa at hun gabede, og optog af ſin Buxelomme en Foldekniv, hvormed han, uden at aabne den, gav ſig til at flaae hende med Knivens jernbeſatte og kfloftede Eude i Hovedet i den beſtemte Henſigt at dræbe hende, for at
han ife paany fﬀulde blive anholdt og inddomt i Straffeanſtalten, hvorfra han
lige var løsladt, og vedblev ſaa at qværke og ſlaae hende med Kniven i Hovedet, indtil hun, der ikke havde fireget, men fun gjort frampagtige Bevægelfer,

ikke mere gav noget Livstegn fra fig, hvorfor han antog hende for død.

Han

gif derpaa ind i Værelfet til Gaden, hvor han tilvendte ſig de ſavnede Gjenftande og Penge, deriblandt et Uhr og en Ssolvkiæde, og tog derhos af den
Sræbteg Lomme en Portcmonnaie med 4 à 5 Nd. og to ſammenhœængende
Nøgler. Han forlod derpaa Leiligheden ad ſamme Vei, han var kommen, uden
at kunne erindre, om han aflaaſede Doren, og begav ſig ad Parcelveien nd ad
Nørrebro til Soborghuus Kro, hvor han vil have byttet en af de ſtjaalne Femdalerſedler, hvad der dog ikke er oplyſt, og kom til at kiore med Gaardmand
Mathias Larſen fra Badſtrup og derpaa med Ungkarl Jens Simonſen til
Uggeløfe og tilbragte Natten hos en Skovlober Johanſen i Uggeloſe Hegn, hvor
han 1 Skoven ffjulte famtlige de ſtjaalne Koſter indſvobte i et blaat Lommetørllæde, og brev derpaa omlring de følgende Dage, indtil han meldte ſig ſelv
ben 6te Marts.
|

Den

af Arreſtanten ſaaledes afgivne Tilſtaaelſe vedblev han i det føl-

gende Forhør den 22de Marts under nærmere Forklaring om Enkeltheder, ſaavelſom under en Udfolgning paafolgende Dag til Paaviisning af Localiteterne
m. v., idet det i den derom indgivne Rapport blandt Andet hedder, at han ved
Ankomſten til Blaagaards8gade erklœrede, at han kjendte denne derfra, at der
henlaae endeel glacerede Drainrør, at han førte Betjentene om ad Korsgade,
hvor han paavifte et Værtshung, hvor han havde været inde for at nyde Noget.
forbi Slotsgade og Steengade, over en Mark til Parcelveien og om ad Louiſegaden, idet han ankommen til Stedet Nr. 11 erklærede: „Her er det Sted,
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hvor jeg |log Konen ihjel”, at han berefter paaviſte med ſtor Notagtighed, hvorledes han var kommen ind i Stuen ved Hjœælp af den ene Nøgle, da Smæflaaſen ikfe var for, hvorledes han havde ffjult fig og fenere grebet Fruentimmeret, fom han angav at være omtrent ligefan høt fom han felv, uden at kunne
beſkrive hendes Paaklœædning, og at der paa Sengen laa et ftribet Sengetæppe,
hvis Farver hau ikke eriudrede. Nigtigheden af denne Rapport faſtholdt Arreftanten i Forhør af 30te Marts og erfjendte navnlig, at han uden Veiledning
havde paaviift Gjerningsftedet og de nærmere Omftænbdigheder, og da en den
98de \. M. foretagen Udfolgning til Uggeløje for at paavife, hvor Kofterne vare

ffjulte,

ikfe havde fort til noget Reſultat,

angav han at have fkjult dem i et

cenfomt beliggende Huus paa Udeſundby Mark.
Under en fornyet Ubfølgning
den 1ſte April til dette Sted, hvilfen foretogeg 1 Forhørsbommerens Overværelſe, viſte det fig imidlertid, at ogfaa dette Foregivende var urigtigt, idet Intet
fandtes ved den anftillede Underſogelſe, og efterat Arreſtanten derpaa den 4de
April for Retten havde nœgtet ſig ſkvldig i den af ham vedgaaede Forbrydelſe
og angivet at have beſogt en Perſon, boende paa Utterslev Mark, ſom han
fjendte fra Straffeanſtalten, og derfra begivet ſig lige til Soborghuus Kro, men
dog paany, efter Formaning til Sandhed, vebgaaet fig ffyldig, under Angivende af, at han fra Utterslev var vendt tilbage til Nørrebro, men uden at
funne fige, hvor Kofterne vare, faftholdt han i et Forhør den følgende Dag,
under en nærmere detailleret Forllaring om, hvorledes han havde tilbragt Tiden den 2den Marts og fjenere indtil fin Anholdelfe, fin engang afgivne Til:
ſtaaelſe, idet han blandt Andet forklarede, at Sengetæppet var firibet eller tærnet
meb røde Farver, at han fra Sengen ftjal et eensfarvet, bfaat, fiirkantet Bomuldstorklæde, ſom han tidligere havde glemt at omtale, hvori han indjvøbte &oſterne, efterat have aftørret noget Blod, der fra den Dræbte var fprøitet paa
hans Beenklœæder, ſamt endvidere, at den Kniv, han havde benyttet under Øjerningen, havde han fjøbt hog en Jernfræmmer tilligemed Nøglen; men forøvrigt
vare hang Forklaringer i bette Forhør vaklende og han fremkom med forſkjellige
Antyduinger af, at han ikke var fyldig, uden dog beftemt at faſtholde dette.
(Sluttes i næſte Nr.).

Denne

Tidende indeholder alle af Hgieſteret afſagte Domme

med ved-

foiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Bræmigjer, forfaavidt det anfees nødvendigt at meddele bdisfe, og vil ved hver
Wars Udgang blive ledſaget af det
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig
Udenbyes, der ønffe Bladet med
Subferiptionen er bindende for een
paa de kgl. Poſtcontoirer.

fornodne Regiſter. — Saalœnge Rettens
1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Aargang og modtages i alle Boglader og
pa

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtryfkkeri.

Hoieſferelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeeretairer.
M 7.

Den 22de Mai.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Mandagen

Nr. 59.

den 11te Mai.

Advocat Hindenburg
contra

Ole Sgrenſen (ſee forrige Nr.).
J det paafolgende Forhor den 9de April nœægtede Arreſtanten derimod
at være flyldig i den ham paaſigtede Forbrydelſe, idet han paaſtod, at han,
eſterat have forladt den ovenmeldte Bekjendt paa Utterslev Marl, hvis Navn
var Chriſtoffer Sorenſen, hvilket efter hvad der er oplyſt maa antages at vœære
}ﬀect Klokken 21 à 3 om Løverdagen den 2ben Marts, ille vendte tilbage til
Hovebftadben, men derimod gif lige til Søborghuus Kro, og medens han ikke
funde angive nogen Grund, hvorfor han under Forhøret i Frederilgborg havde
lagt SÉjul paa, at han om Løverdagen havde været i Kjøbenhavn, paaberaabte
han fig derimod, at han var blcvet foranlediget til at tilftaane Tyveriet under
Forhøret i Frederilsborg derved, at han var blevet presjet faa ftærit og holdt
faalænge i Forhør, at han tilfibdft flet ikke vidſte, hvad han ſagde, og, ſom han
udtrykte ſig, det ene Ord tog det andet, og at han af Arreſtforvareren havde
faaet at vide, at det Tyveri, han figtedes for, {kulde være forøvet paa Ngorrebro, ligeſom Birkedommeren i Frederik8borg Birk gjentagne Gange oplæfte for
ham af en trykt Seddel de ſtjaalne Koſter. Med Henſyn til det ham paaſigtede
Drab paaſtod han ligeledes at vœære bleven ſtærkt presſet af Politiinſpecteur
Hertz, der foreholdt ham, at alle Menneſker vidſte, at han var Gjerninggmanden,
ſaa at det ife kunde nytte ham at nægte det, og at Straffen ifle vilde blive
jaa haard, da han formeentlig havde gjort det i berujet Tilftand, faa at hans
Tilſtaaelſe for denne kun beſtod i, at han ſagde Ja, medens Hertz foreholdt
ham alle Enkeltheder ved Drabet, og i det forſte Forhor for Retten, under
hvillet Her var tilftede, vilde han derfor iffe fragaáe, hvad han for denne
havde vedgaaet, og ſenere antog han, at det ilfe kunde nytte ham noget.
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Under Paaviisningen vil han af Betjentene vœære fort hen i Nærheden af Gjernings8ftedet, og det var efter hang Forklaring let at paaviſe dette, da en Deel
Mennefſker vare forſamlede udenfor Stedet , ligeſom han ogſaa med Henſyn til
Paaviisningen inde i Leiligheden paaſtaaer at vœære blevet veiledet og at have
gjættet fig til hvad han ſagde. Denne Forklaring om at være uſkyldig i Drabet og Tyveriet har Arreſtanteu fenere vedblivende faftholdt i Retten, idet han
iffun under en Samtale med Forhorsdommeren den 7de Mai udenfor Retten
under megen Vaklen paany erkjendte fig fyldig, Hvortil han ſenere angav ſom
Grund, at han havde været fortumlet i Hovedet, og har han navnlig ogſaa
nægtet at have havt Blodpletter paa fine Beenflæder, og baaftanet, at Riſterne
i Banden hidrørte fra, at han 1 Arreſten i Frederiksborg kom til at fløde fig
mod et Kakkelovnsrpor.
Med Henſyn til Tiden, paa hvilken den under Sagen omhandlede Forbrydelſe maa antages forpvet, er det af forſkjellige Vidner forklaret, at de have
ſeet Nathjes Huſtru Kl. 5 eller 55 den paagjældende Eftermiddag, idet hun,
efter hvad der er oplyſt, maa autages paa den Tid at have gjort nogle Indkfisb hos en Urtekrœmmer paa Norrebrogade, og ſelv under Henſyn til disſe
Tidsangivelſers mulige mindre Paalidelighed, kan det dog ikke antages, at hun
er hjemkommen forinden Kl, 5, paa hvilken Tid en i Huſet boende Perſon,
ved at pasſere op ad Trappen til ſin Leilighed pan førfte Sal, vil have bemeœærket, at Doren til Rathjes Leilighed fra Forſtuen til Veærelſet til Gaden

ſtod paa Klem og blev ſagte lukket i, uden at det hax funnet oplyſes, ved hvem
dette ſete.
Paa den anden Side er det med Henſyn til Tiden for Arreſtantens Ankomſt til Soborghuus Kro af de afhorte Vidner forklaret, at denne fandt Sted
Kl. 5 eller endog tidligere og af et enkelt Bidne taltfald før 51, idet de flutte
fra, at det endnu var lyſt, da han kom, at han opholdt ſig omtrent en Timestid, medens der blev ſpillet Kort uden Lys, og at det forſt begyudte at blive
mørkt, da han fjørte med ØGaarbmand M. Larfen fra Badftrup, ſaa at Arreſtanten, ſelv uden Henfyn til, at han efter to Vidners Forklaring var meget
forpuſtet og ſvedt ved ſin Ankomſt, ikke efter Tiden for Solens Nedgang den
paagjældende Dag, nemlig KI. 51, og Afſtanden mellem Øjerningsftebet og
Søborghuus Kro, ber i rafi Gang neppe fan tilbagelægges i mindre end 45
Minuter, funbde, efterat have forøvet den ham paafigtede Forbrydelje, være naaet
til fornævnte Kro til den af Bidncrne angivne Tid, naar bisfes Forklaringer
ſammenholdes med hvad der er oplyſt om Ankomſten til Uggeloſe.
Om nu
end digfe Forklaringer, fom nærmeft indeholde et tildeels uſikkert Skjon over
Dagslyſet og Klokkeſlettet, tabe noget af deres Betydning derved, at de ere afs
givne omtrent en Maaned efter Drabet og for flere af be Baagjældendes Vedfommende efterat de have læft et udførligt Referat i Aviſerne om de nærmere
Omftændigheder, hvorunder Forbrydeljen formodes udført, og indbyrdes talt
om, at Arreſtanten ikke kunde være Gjerningsmanden, maa de dog bidrage til
at vælle Tvivl om hvorvidt dette er Tilfældet.

Ligeſom

derhos ikke en eneſte af de ved- Tyveriet bortſtjaalne Koſter er
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kommen tilſtede under Sagen eller engang nogen Oplysning har kunnet tilveiebringes om, at Arreſtanten har vœæret i Beſiddelſe af ſaadaune eller forbrugt
flere Penge, end han havde med fra Straffeanſtalten, medens han dog efter
haus Tilſtaaelſer ikke ſtrax ſkiulte Koſterne, men havde dem hos ſig paa Veien
til Uggeloſe, uden at han, ſom forklaret, kunde have dem ffjulte i Lommen i
Beenklœderne, da denne, efter hvad der er oplyſt, ikle var ſtor nof til at ſfiule

ialtfald Spiſeſkeerne, og det heller ikke ſynes rimeligt, at han ſkulde have nedgravet de rede Penge, der, forſaavidt de ille vare
kunde robe ham, medens det ikke er oplyſt, at han
Sgoborghuus Kro har byttet nogen Femdalerſeddel,
Redfkab, hvormed Forbrydelſen fulde være forovet,
om det efter den af Stadslægen afgivne Forklaring

fremmede Mønter, neppe
paa Beien eller navnlig i
ſaaledes er heller ikke det
nemlig en Foldekniv, felv
maa antages, at Læfionerne

funne være frembragte ved en ſaadan, naar den var tilſtrækkelig ſtor og kantet
og kloftet, kommen tilſtede, og det har iffe engang kunnet oplyſes, at han har
været i Befiddelfe af em ſaadan Foldekniv, ſom han efter ſin Forklaring vil
have kigbt hos en Jernkræmmevr, ligeſaalidt ſom det er lykkedes at faae oplyſt,
hvor han har fjøbt den Nøgle, han vil have benyttet til at ffaffe fig Indgang
med og font Gan vil have betalt med 1 Mk. 8 ß, fljøndt den almindelige Priig

for gamle Nøgler efter det Oplyſte iffun maa antages at være 8 B.
væreljen

af

Blodpletter

paa

Arreſtantens

Beenklæder

har

heller

Tilſtedeikke

kunnet

efterviſes veb den anftillede demiffe Underføgelje, ffjøndt en Udftraalen af Blod
fra den Dræbtes Legeme maa anfees for iffe ufandfynlig, og et Mærke, der er
forefundet paa en i Stuen tæt ved den Dræbtes Legeme henftaaende Stol af
et Slag, fom formeentlig feilagtig havde rammet Stolen, ſynes ikke at kunne
hidrøre fra en Kniv.
Foruden at Arreftantens Tilſtaaelſe 1 flere Henſeender er uſandſynlig,

navnlig forſaavidt han fra Uttersleo ſkulde vœære vendt tilbage til Staden for
at begaae Tyveri, ffjøndt han endnu iffe havde forbrugt ſine Penge, og den af
ham indkjobte gamle Nogle ﬀfulde have pasſet i det førfte Sted, han forføgte
den, ſkiondt dertil udfordredes en Pibenogle med Kam, ſom man vanffelig

kunde fiobe hos en Jernkræmmer,

og at Smeklaaſen, ſom han paaſtaaer, ikke

fiulde have været for, ffjøndt dette, efter hvad der er oplhſt, altid pleiede at
vœre Tilfœældet, og at han ſﬀulde have medtaget det blodige Lommetsrklæde, er
den i andre Puncter, med Henſyn til hvilke han, ſaafremt han var Gjerningsmanden, ife let kunde tage feil, ligefrem urigtig og ſynes at tyde paa en
Gjætning, faafom naar han beffriver Ubret paa en Maade, der ikke pasſer,

angiver den ftjaalne Ring

at være en glat Guldring

iftedetfor en Bladering

med rød Steen, og at Uhret hængte i en Sølvljæde til at tage om Halſen,
medens det hængte i en Lidfe og Sølvijæden, der var en Vefteljæde, laae i
Chiffonieren.
Forſaavidt Tilſtaaelſen kunde ſynes beſtyrket ved enkelte Omftændigheder, faajom Arreſtantens Opgivende i Forhør af 5te April, at han
tillige ftjal fra Sengen et ſammeſteds henliggende, ſom han beſkriver det, eensfarvet blaat Lommetorklæde, medens det forſt ſenere er af Smedeſvend Rathje
forklaret, at han havde ſavnet et ſaadant, maa det bemærkes, at dette af Rathje
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er angivet at vœære blaat og graat ſmaatærnet,

og at han ilfe erindrer,

hvor

det laae, og iffe engang er vis paa, om det ikke er bortkommen ved en anden
Leilighed, og naar Arreſtanten har opgivet, at et Sengetæppe, der laane paa
Sengen, var firibet eller tærnet med rode Farver, pasſer dette heller ikfe paa
det i Retten tilſtedebragte Sengetæppe, der er befundet at være hvidt med
røbdgule Striber.
At Arreftanten under Forhøret i Frederiksborg lagde Skjul
paa, at han havde været i Kjøbenhavn Løverdagen den 2den Marts, kan have
fin Grund i, at han havde handlet mod det ham af Kjobenhavns Politi givne
Tilhold, og forſaavidt det af et Vidne er forklaret, at han ſamme Dags Aſten
under et Ophold i Uggeloſe havde flere ſtore Solomsonter i ſin Portemonnaie
og omtalte, at han havde flere fremmede Penge, og viſte et beſynderligt Forhold
ved iffe at turde gaae alene gjennem Skoven, er Intet nærmere oplyſt om, at
han virkelig har havt fremmede Penge, da ingen ſaadanne eve ſete i hans Bes
ſiddelſe og Solopengene kunde være Reſten af hans ſra Straffeanſtalteu medbragte Penge.
Naar bet herefter, da Arreſtantens Tilſtaaelſe ikle bloti alt Væfentligt
er ubeſtyrket, men endog ligefrem fvællet ved hvad der iøvrigt er oplyft, maa
fynes uforklarligt, hvad der fan have bevæget Arreftanten, der end ilfe har
paaberaabt fig at have været nogen ulovlig Tvang undergiven under fin Xrrez
ftation, til at afgive og gjennem flere Forhører og under en Udfolgning at
faftholde en Tilftaaelje om at være ffyldig i en jaa betydelig Forbrydelſe, ſom
den ham baafigtede, naar han virlelig var uffyldig, maa det bemærkes, at efter
den af Retsvidnerne ved Frederiksborg Birk afgivne Forlaring maa det ans
tages, at Arreſtantens Forklaringer, hvorunder Tilftaaelfen efterhaanden frem-

kom,

ere afgivne under nogen Veiledning fra Dommerens Side og Forehold

af de enkelte Koſter, der ſkulle være ftjaalne, uden at nogen ſammenhœængende
og ſelvſtændig Forklaring', hvad der ogſaa fremgaaer af ſelve Protocollationen,
fremkom fra Arreſtanten, ligeſom det er oplyſt, at Forhoret den 18de Marts
fortſattes fra Kl. 2 til 10! Eftermiddag, med 2 Afbrydelſer mellem Kl.4 og 5

og 7 og 8 paa henimod en Timestid hver,

og den folgende Dag fra 8—10;

Formiddag, derefter fra 1—4 og 8—10 Eſtermiddag, og at Arreſtforvareren i
Mellemtiden om Formiddageun den ſidſtnœvnte Dag efter Dommerens Ordre
havde Arreftanten for og føgte at indvirke pan ham, i hvilfen Henſeende han
iffe har funnet benægte, at han muligen har omtalt, at det Arreftanten paa-z
figtede Tyveri var beganet paa Norrebro og at naar han havde begaaet Tyveriet, havde han naturligviis ogſaa ſlaaet Konen ihjel.
Under Examinationen
er det blandt Andet af Dommeren gjentagne Gange foreholdt Arreſtanten, at
han var feet i Kjøbenhavn om Loverdagen den 2den Parts, ſfjondt iffe Andet
laa til Grund for dette Forehold, end at der funde. være Sandſynlighed for,
at han var vendt tilbage hertil Staden den 1fte Marts, ſamt at en Antydning
om, at Arvreftanten fulde være feet heri Staden, uden nærmere Angivelfe af
naar dette fulde være, fandtes i en Fapport af 13be Marts fra tvende af
Kjøbenhavns Politieg Betjente, der havde været jendte til Frederilsborg for
at indhente nærmere Oplysning o Arreſtantens Ophold, ſiden han unddrog
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ſig Transporten.
Medens ſaaledes den i Frederiksborg Birks Politiret afgivne Tilſtaaelſe eſter den hele Maade, hvorpaa den er fremkommen, ikke kan
anſees for paalidelig, ligeſom den efter ſit Indhold er ikke blot ufuldſtændig,
men i flere Puncter ligefrem urigtig, gjælder dette i ſamme Grad om den for
Politiinfpecteur Herk udenfor Netten afgivue Tilſtaaelſe om Drabet, idet denne

er fremkommen, ſom det udtrykkelig er erfjendt, under Forehold af alle Enkeltheder med Henſyn til hvorledes Gjerningen, efter hvad der var oplyſt, maatte
autages at vœære forgvet efter det Billede, der var udkaſtet i en efter Drabet
indgivet og af vedtlommende Politiasſiſtent forfattet Rapport, og navnlig under
Forehold af, at det af Andre vax ſeet, hvad Arreſtanten havde gjort, og da han
endnu vebblev at nægte ſin Skyld, under Forehold af at nogle Pletter paa
Arreſtantens Beenklœæder, ſom Heri antog funde hidrøre fra Blod, vare Blod
af den Dræbte, der raabte om Hævn, og at han formodentlig havde handlet i en
Nuug, hvorfor Straffen vilde blive mildere. Derefter fal Arreſtanten vel have
ſagt, at han havde dræbt Konen og at Blodet fra hende var firaalet op paa
hant, og at nogle Rifter, han havde i Banden, vare fremfomne derved, at hun
greb ham efter Haaret, ſamt hulket og ſagt, at han ikke havde kunnet ſove i 5
Netter, fordi han havde feet Konen tor ſig, men nu haabede at faae Ko, men
ligeſom Arreſtanten, der forovrigt ſildres ſom værevde af en dor Natur, ikke,
eſter hvad der er oplyſt, har ſenere enten 1 eller udenfor Retten viiſt nogen
Anger over den af ham vedgaaede Forbrydelſe, men tvertimod omtalt den med
Ligegyldighed, ſaaledes har bemeldte Politiinſpecteur Hertz forklaret, at han ved
Udfsolguingen til Uggeloſe den 28de Marts fik nogen Tvivl, om Arreſtanten
var Gjerningsmanden, da han den Dag kunde faae ham til at ſige, hvad det
ſkulde vœre.
Hvad ſelve Udfolgningen til Gjerningsſtedet angaaer, er det vel
af de tilftedbeværende Politiofficianter benœægtet, at Arreſtanten under ſamme
ffulde være bleven veiledet, og til Beviis for, at han havde paaviiſt ſelvſtændigt, er der fremhœævet nogle Enkeltheder, ſaaſom at Arreſtanten angav, at der
ſtod et Klœdeſkab og at den Dræbte havde noget paa Hovedet, ſom Arreſtanten
ilke vidfte hvad var, hvillet fulde figte til et Net, men affeet fra at Paavtisningen af de Øader, ad hvilfe han var pasferet til Gjerningsftedet, vel ftemmer
med haus forſte Forkflaring, men ikke pasſer, forſaavidt det ſenere er oplyſt, at
han har været 1 Utterslev og derfra maattet vœære vendt tilbage til Staden for
at forove Forbrydelſen, er det ogſaa oplyſt, at foruden den Arreſtanten ledſagende Politiinſpecteur Her med 2 Overbetjente, vare endvidere Politiinſpecteur
Clauſen, Asſiſtenterne Rantzau cg Thortſen og endnu en Overbetjent tilſtede
ved denue Leilighed, ſom det hedder uden egentlig Nodvendighed, men af Jnteresſe for Sagen 0g for at blive bekjendte med Localiteterne, at navnlig begge
Asſiſtenterne, der vare i Uniform, ankom til Louiſegaden forend Arreſtanten, og
at Inſpecteur Clauſen og den ham ledſagende Overbetjent, der forsvrigt vare
civil flæbte, gif noget foran fra Korsgaden til Parcelveien, at der paa Marken
over til Parcelveien var Fodſpor i Sneen og at der i ſelve Louiſegaden opholdt
ſig en 10 à 12 Menneſker foruden, og nogle af dem muligen endog udenfor
ſelve Stedets Gadedsor.
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I Henhold til det faaledes Anførte finder Retten, uanſeet Beſtemmelferne i D. £2 1—15—1, Betænkelighed ved at lægge den af Arreftanten afgivne og fenere tilbagekaldte Tilftaaelfe til Grund for en Domfældelje, hvorfor
han vil blive at frifinde for Actors Tiltale, dog at han udreder Actionens

Omkoſtninger.“

Nr. 107.

Advocat Hindenburg
contra

Peder

Anderſen

og Huſtru Chriſtiane Jenſen

(Defenſor Hanſen),
ber tiltales, Forſtnœvnte for fal Forklaring for Retten og Sidſtnœvnte for Thyveri.

Hasſing- Refs Herreders Extravretsdom af 4de Februar 1868:
„Tiltalte Chriſtiane Jenſen, Indſidder Peder Anderſens Huſtru,
bor for Actors videre Tiltale i denne Sag fri at være, Tiltalte
Indſidder Peder Anderſen af Thygſtrup bor henſœættes i ſimpelt
gængfel i 2 Maaneder og in solidum med Tiltalte Chriftiane
Jenſen udrede alle af Actionen lovligt flydende Omkoſtninger og
deriblandt Salair til Actor, Kammerraad, Procurator Lykke 5 Rd.
og til Defenſor, Procurator Bech 4 Rd.
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Biborg Landsoverrets Dom af 23be Marts 1868: , Tiltalte
Peder Anderſen bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at være,
Tiltalte Chriſtiane Jenſen bor henſœttes i Fængſel paa Vand og
Brod i 5 Dage, ſamt udrede Actionens Omkoſtninger, derunder
de ved Underretsdommen faſtſatte Salairer, ſamt i Salair til
Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Faber og Faſting, 5 Rd. til hver. Det Idomte at efterklommes under Adfœrd
efter Loven.”
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anførte

Grunde

fjendes for Ret:

Landsoverrettens

Dom

bor

ved

Magt

at ſtande.

J Salarium til Advocaterne Hindenburg og Hanſen for Hgoieſteret betaler Chriſtiane Jenſen 10 Rd.
til hver.

Den
I

den

indaukede

Doms

11te Mai.
Præmisſer

103

hedder

det:

„Under

denne Sag

tiltales Indfidder Peder Anderſen for falſt Forklaring for Retten og hans
Huſtru Chriſtiane Jenſen for Tyveri.
Handelsbetjent Holſt har edeligen forklaret, at Tiltalte Chriſtiane Jenſen,

da hun — ſom

det maa

antages

den 12te October f. A. — var tilſtede i

Kjobmand Fuglſangs Boutik i Krik, gik hen til en af Reolerne ſammeſteds og
ſpurgte om Priſen paa et Stykke Bomuldstoi der, uden at hun dog kiobte det,
hvorimod hun blev ſtaaende i Boutiken, medens Holſt handlede med en Anden
og derfor ikke lagde Mærke til hvad hun foretog fig; lidt efter, da Tiltalte
ſtod udenfor Diffen, bemærkede han imidlertid, at et Hjørne af Bomulbdstøtet
med Merke paa ſtak frem under hendes Kaabe, ſom hun havde om ſig, hvorfor han tog fat 1 Toiet, idet han yttrede: „Der er et Stykke Bomuldstsoi, ſom
tilhører og”, og trab det ud under hendes Kaabe, uden at Tiltalte, der blev

ftaaende i Boutifen, fjagde Noget dertil.

To andre Vidner,

af hvilke det ene

ligeledes vil have Jeet, at der hang noget Bomuldstsi med en Seddel ved
under Tiltaltes Kaabe, have derhos edeligen udſagt, at Handelsbetjent Holſt
ved den ommeldte Leilighed gik hen til Tiltalte og trak et Stykke Bomuldstsi,
der aldeles lignede det, ſom Holſt efter ſin Forklaring fratog hende, frem under
hendes Kaabe, idet han beſkyldte hende for at have ſtjaalet det. Tiltalte Chriſtiane Jenſen har nu vel erkjendt, at hun af Handelsbetjent Holſt fik Priſen at
vide paa et Stykke Bomuldstoi, der laa i Reolen, ſamt at Holſt ſagde, at hun
havde ſtjaalet et Stykke Bomuldstoi, hvortil hun vil have ſvaret, at det ikke

var ſandt,

men hun har derimod vedholdende benœgtet at have tilvendt fig

Bomulfdstøtet

eller bave

været

i Beſiddelſe

af og havt dette under ſin Kaabe,

ligeſom hun har nægtet at vide eller at have mærket, at Holſt trak Toiet frem
under hendes Kaabe.
Ved de foranforte edelige Vidneforklaringer maa det
imidlertid imod denne Tiltaltes Benægtelfe anſees tiiſtræk=kelig godtgjort, at hun
ved den ommeldte Leilighed har havt et Stykke Bomuldstsi ſom det af Handelsbetjent Holſt baavifte, der er vurderet til 3 MÉ., ffjult under fin Kaabe,
og at Tøitet derefter blev hende frataget af Holſt, og da der ikke under Sagen
er oplyſt uogen Omſtændighed, der kunde gjore det antageligt, at Toiet kunde
være fommet ind under Tiltaltes Kaabe uden hendes Vidende, ligeſom hun
end ikke felv har paaberaabt fig, at Saabdant fulde være Tilfældet eller at hun
paa lovlig Maade var kommen i Beſiddelſe deraf, maa der anſees tilveiebragt
et efter Omſtændighederne og navnlig Beſkaffenheden af Tiltaltes egen Forflaring tilſtrækfeligt Beviis for, at huu fra Bontiken har tilvendt ſig Totet, og
for dette hendes Forhold vil hun, der er født 1 Aaret 1824 og ikke tidligere
har været tiltalt eller firaffet, være at anfee efter Straffelovens $ 228 med en
Straf, der findes pasſende at kunne beſtemmes til Fæœngſel paa Vand og Brod

i 5 Dage.
Tiltalte

Huſtru

den

Judſidder

ommeldte

Daz

udenfor med Heſte og Vogn,

Noget,

Peder

var

Anderſen

inde

—

der,

i Kjobmand

medens

hans

medtiltalte

Fuglſangs Boutik,

holdt

men imidlertid, efter hans Forklaring for at hente

kom ind i Boutiken, ‘efterat Toiet var blevet frataget hans Huſtru —
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forklarede,

da han

Fuglſang,

der efter Sgens Oplysninger var faldt tilftede af Handelsbetjenten,

ftilledbeg for Forhør
Konens

i bemeldte

Mand“,

og

Anledning,

at

Kjøbmand

ſtrax yttrede:

„Der kommer

ſpurgte „hvad
ſagde, at han
han hos flere
dog iffe kunde

der var ved det“, hvortil Fuglſang ikke ſvarede Noget, men blot
ikfe vilde have Noget med det at gjøre, ſamt at Tiltalte, uagtet
af de Tilſtedevœærende vilde have at vide, hvad der var paafærde,
faae nogen Beſked derom, og forſt paa Hjemveien ved Fore-

at han ſelv i den Anledning

ſporgſel til ſin Kone erfarede, at man i Boutiken havde beſkyldt hende for at
have taget noget Tøi, og ved derefter at foreholdes den Forklaring, fom Han-

delsbetjent Holft allerede iforveten havde afgivet om, at Kjøbmand Fugljang
havde faldt ham ind i Boutiken og ſagt til ham, at hans Kone havde ſtjaalet,
benægtede han denne Forklarings Rigtighed.

Fuglſang

Kjobmand

har nu vel

derefter afgivet en i faa Henſeende med Holſts overeensſtemmende Forklaring,
efterat Fuglſang

at Tiltalte,

hvorhos be begge endvidere have udſagt,

havde

ſagt til ham, at hans Kone havde ſtjaalet, yttrede til hende: „Hvad er det for
Noget“, eller: „hvad er dette her“, ligeſom de 2 andre ovenommeldte Vidner
have forklaret,

at Fugljang

gjorde Tiltalte bekjendt med,

ſtjaalet et Stykke Tøt og vifte Tiltalte dette,

at hang Kone havde

men ffjøndt det — uagtet Til-

talte derefter har faftholdt fin tidligere Forklaring, fom han endog har erklæret
fig villig til at beedige — herefter maa anfeeg godtgjort, at Kjøbmand Fugl

fang navnlig har yttret fig til Tiltalte ſom forommeldt og viiſt ham det paagjældende Stykke Toi, findes det dog betœnkeligt at forkaſte Tiltaltes Forklaring

om,

at han under ſin Nærværelſe i Boutiken ikke har opfattet hvad der i det

Hele var paafærde, ligefom det ialtfald ifølge den af Underbommeren afgivne
Erilæring, hvorefter denne havde fundet det antageligt, at Tiltalte muligen var
Medvider i Tyveriet, og paa Grund heraf i Henhold til £. 1—13—17 ikfe ved

Tiltaltes Afhorelſe havde affordret ham Forklaring under Eos Tilbud, nærvrmeft
maa antages, at Tiltalte er bleven afhørt fom mistænkt for Deelagtighed i
Tyveriet

og derimod ikke ſom Vidne.

Der

findes

herefter ikke at være

til-

ſirækkelig Foie til at anſee Tiltalte Peder Anderſen med noget Strafauſvar, og
han vil fom Følge heraf være at frifinde for Actors Tiltale.
Actionens Omkoſtninger, derunder de ved Underretsdommen faſtſatte
Salairer, ſamt i Salair til Actor og Defenſor for Overretten 5 Nd. til hver,

ville være at udvede af Tiltalte Chriſtiane Jenſen,“

Tirsdagen

Nr. 92.

den 12te Mai.

Advocat Henrichſen
contra

Jorgen Larſen (Defenſor Hanſen) og Peder Hanſen
(Defenſor Bro),
der tiltales, Førftnævnte for Meened og Sidſtnœvnte for at have

Den

12te Mai.
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aflagt falff Forklaring for Retten ſamt forledet forſtnæœvnte Tiltalte til den af ham begaaede Meened.
Love Herreds Extraretsdom af Z5te December 1867: „De
Tiltalte Huugmand Jørgen Larfen og Detailhandler Peder Hanſen bor henſœttes,

Forſtnævnte

til Forbedringshuusarbeide

i 2 Aar

og Sidftnævnte i Fængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage.
Saa bgr de og in solidum udrede alle af denne Sag lovlig {lYÿdende Omfkoſtninger,

deriblandt

Salair

til Actor,

conſt. Brand-

directeur Fog 8 Rd. og til hver af Defenſorerne, Procuratorerne
Rangel og Smith, 4 Rd.
At efterkommes under Adſœrd efter
Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 25de Februar

1868:

„Tiltalte

Detailhandler

Peder

Hanſen

af

Gjorlov

bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at være.
I Henfeende
til den Tiltalte Huusmand Jørgen Larſen af Gjørløv idømte
Straf og Actionens Omkoſtninger bor Hervredstingsdommen ved
Magt at ftande. I Salair til Procuratorerne Raasløff, Heckſcher
og Winther for Qverretten betale de Tiltalte, Een for Begge og
Begge for Cen, 5 Ro. til hver,
At efterfommes under Adfærd
efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof: og Stadgrettens Dom bør

ved Magt at ſtande.

I Salarium

Henridfen, Hanſen og Brod for
de Tiltalte, Cen for Begge og
20 Ro. til hver.

til Advocaterne
Høiefteret betale
Begge for Een,

J den indankede Doms Præmigjer hedder det: ,, Under et Forhør, der
optoges ved Løve Herreds Politiret til Oplysning om, hvorvidt Tiltalte Detailhandler Peder Hanſen af Gjørløv havde gjort fig ffyldig i uberettiget
Brændeviinsghandel, forklarede Tiltalte Huuusmand Jørgen Larfen af Gjørlov, der under nærværende Sag actionereg for at have gjårt fig fyldig i
Meened, den 19de September f. AX. efterat være forberedt til Eds Aſlœæggelſe,
at han hos Peder Hanjen havde Ejøbt en Flaffe Ertract og 2 Flaffer Kirfebærviin og derfor havde betalt 7 MI. 12 $, og tilfoiede, at Hanſens Pige
famme Dag kom til ham, tilbageleverede ham Pengene og bad ham at ſorge
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for, at Hanſen ſnareſt muligt fik Vinen og Extracten tilbage; han havde derfor,
da hau iffe funde tilbagelevere det Kjobte, ſom han havde indkjobt for og le-

veret til en Aftægtskone,

den uœſte Dag

hentet 2 Flaſker Viin og en Flaſke

Extract i Augerup Kro og leveret dem til Peder Hanſen.
Efſterat Tiltalte
Hanfen, der paahørte Forklaringen, havde anført, at det var hang Pige, ber
folgte Driffevarerne til Larfen, og at hun, forinden hun udleverede dem, havde
ſpurgt Larſen, om de vare forudbeſtilte af Aſtægtskonen , og at Tiltalte Larfeit
dertil havde ſvaret Ja, erklærede Tiltalte Larſen, at han ikke kunde erindre, at
Pigen ſpurgte ham, om Drikkevarerne vare forudbeſtilte, og at han ikke beſtemt

turde erklære, at dette ikke har været Tilſældet.
bekræſtede han derpaa med ſin Ed.
Men

efterat der var opſtaaet Mistanke

Denne Forklarings Rigtighed
om, at han havde gjort fig ffyl-

dig 1 Meened og han i den Auledning var bleven arreſteret, vedgik han i Forhor den 28de September f. A., at ſaa godt ſom hele hans tidligere Forklaring
var urigtig; det var alene fandt, at han den 15de f. M. havde fjøbt hos Peder
Hanſen til en Aftægtskone de nævnte Driflevarer, men det er ufandt, at Han«
ſens Pige var kommen til ham for at opfordre ham til at tilbagelevere Drikkevarerne og havde tilbageleveret ham Pengene, ſaavelſom at han havde kjobt
Viin og Extract i Augerup Kro og leveret den hos Peder Hanſen. Om
Grunden til, at han har aflagt falti Ed, har han forklaret, at han efter Budſendelſe fra Peder Hanfen havde indfundet fig hos denne om Morgenen ſamme

Dag,

da han var tilſagt til Mode 1 Retten,

og at Peder Hanſen

der havde

forekaſtet ham i Vrede, at han havde været Spion imod ham, ſamt havde yttret, at hvis han, Hanſen, kom til at udrede Mulkt, kunde det let hændes, at
Tiltalte Larſen kom til at udrede det Meſte deraf, hvilken Yttring Larſen havde
opfattet ſom en Truſel om, at Hanſen vilde angive ham ſom ſkyldig i ulovligt
Neringsbrug; endvidere havde Hauſen ved Tinghuſet for Modet i Retten opfordret ham til t Høng Kro at hente to Flaſker Kirſebærviin og en Flaſke Extract, hvortil Hanſen leverede Pengene, for at Hanſen kunde ſige, at han havde
faaet Extract og Viin tilbageleveret, ſaavelſom til at forklare ſaaledes, at de
kunde flippe begge To.
Tiltalte Detailhandler Peder Hanſen, der actioneres for at have aflagt
falft Forklaring for Retten famt for at have forledet Medtiltalte til den af ham
begaaede Meened, har forklaret, at han, der ſtod t den Formening, at en Kjøbmand Johnſen havde foraulediget, at Medtiltalte for Politiasfiftenten angav, at
Hanſen havde folgt ham Spirituofa, havde den 18de September ſendt Bud til
Larſen, da han vilde bebreide ham denne hans Opfsrſel.
Da Larſen kom til
ham den nœſte Morgen, bebreidede han ham, at han havde ageret Spion, og
yttrede ogſaa i Vrede eller med Heſtighed, at hvis han kom til at betale
Mulkt, fulde Larſen ikke lippe, hvormed han vil have meent, at han i ſaa
Tilfælde med Strenghed vilde inddrive et Tilgodehavende af ca. 10 Rd. hos
Larſen.
Han vedgaaer ligeledes ved Tinghuſet at have ſendt Larſen til Hong
Kro efter de 3 Flaſker Spirituoſa, og var det hans Henſigt, ſom han dog ikke
udtalte for Larſen, at denne ſﬀkulde have fremlagt i Retten den Qvittering, ſom
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han fif 1 Kroen, for derved at gobdtgjøre, at de Drikkevarer, han havde kjøbt
hos Tiltalte, vare tilbageleverede, og han har fremdeles forklaret, at han ilfe
kan huſke at have opfordret Larſen til at forklare ſaaledes, at de kunde flippe
begge To, men at han ikke beftemt tør benægte at have udtalt fig ſaaledes.
Fremdeles har Tiltalte under Forhor, der den 26de September optoges
til Oplysning om, hvorvidt Larſen havde gjort fig fyldig i Meened, efter at
Formaningstalen var ham forelæft og han var gjort opmærkſom paa, at For-

klaringen ikke afœæſkedes ham til Brug i den mod ham anlagte Sag for uberettiget Brœndeviinsudſalg, men til Brug under Sag mod JI. Larſen, ratihaberet
ſin i hiin Sag afgivne Forklaring og gjentaget, at han ſamme Dag, Larſen
havde kiobt Drikkevarerne hos ham, havde ſendt fin Pige til Larſen med de betalte Penge, og at Larſen euten ſamme Dag eller den folgeude havde leveret
de 3 Flaſker med Extract og Viin tilbage baa hang Bopæl; men under ſenere
Forhør har han vebgaaet, at denne Forklaring var urigtig, ligeſaavelſom at
det var uſandt, naar han under Underſogelſen angaaende Brœændeviinsudſalg
havde forflaret, at hans Pige havde ſagt ham, at hun forinden hun udleverede

Vinen og Extracten havde ſpurgt Jørgen Larfen, om de vare forudbeftilte.

I

Forbindelfe hermeb har han forklaret, at han nuder Forhøret 26de September
tæukte fig Muligheden af, at hans Pige, med hvem han indrømmer iffe at
have talt derom, funde af egen Drift have opfordret Jørgen Larjen til at til-

bagelevere Drikkevarerne og virkelig troede, at Jørgen Larfeng Forflaring om
at have tilbageleveret Driffevarerne var rigtig; endvidere havde han den
Grund til iffe at tilbagekalde fin tidligere Forllaring, at han frygtede for, at
hang Udtalelfer fulde blive benyttede mod ham i Sagen angaaende Brændeviinsfalg.
Tiltalte Hunusmand Jørgen Larfen, der er født 1821 og ſom Militair
ftraffet med 10 Dages Fængfel paa Band og Brøb for forfømmelig Bevogtning
af nogle under hang Opfyn ftilede Slaver, men fom iøvrigt ikke findes tiltalt
eller ftraffet, er ved den indanfede inden Løve Herreds Ertraret den dte December f. AX. affagte Dom for den af ham begaaede Meened rettelig anſeet med
Straf efter Straffelovens $ 145, og billiges det, at Straffen derefter er beſtemt

til 2 Aars Forbedringshuusarbeide.
Hvad dernæſt angaaer Tiltalte Detailhandler Peter Hanſen, der er fodt
1824 og ilfe findes tidligere at have været tiltalt eler ftraffet,, da følger det af
Straffelovens $ 147, at han ilfe fan være at anfee med Straf for at have afgivet urigtig Forklaring i Retten, da hans Udſagn om, at han formeeute, at
den Forklaring, han vilde afgive, kunde blive benyttet mod ham î den mod ham
for uberettiget Brœudeviinsudſalg anlagte Sag, uanſeet det ham givne ovenfor
nœævnte Forehold, ikke kan forkaſtes.
Hvad dernœæſt Sigtelſen for at have forledet Jorgen Larſen til Meened
angaaer, da er det ikke oplyft, at han har foretaget PMoget for at bevirke, at
Jørgen Larfen med Eb befræftebe en urvigtig Forklaring, og om end Anledningen
til, at Jørgen Larfen afgav en uvrigtig Forklaring, maa føges i bet imellem ham
og Tiltalte Hanſen Pasſerede, foreligger der dog itfe tiltrælfelig Oplysning
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om noget forfætligt Forhold fra Hanfeng Side, der ſigtede til at opnaae ſaadant Ziemeb.
Tiltalte Hanſen vil derfor blive at frifinde for Actors Tiltale
i Sagen, og Underretsdommeu, hvorved han for at have afgivet urigtig For-

flaring efter Straffelovens

$ 146 er anfeet med 4 Gange 5 Dages Fængfel

paa Vaud og Brod, men iøvrigt er frifunden for videre Tiltale, maa faaledes
blive at forandre.
J Henſende til Actionens Omkoſtninger vil den indanfede Dom være
at ftabfæfte.”

Nr. 102.

Advocat Brod
contra

Ferdinand

Chriſtian Gottlieb

Weeſch

(Def. Klubien),

der tiltales for Losgeœngeri og Betleri.
Leire Herreds Erxtrareisdom af 26de Februar 1868: „Arreſtanten Ferdinand Chriſtian Gottlieb Weeſh bor henfættes til
Arbeide 1 Roeskilde Amts Tvangsarbeidsanftalt i 120 Dage.
Saa udreder han og de af Sagen lovlig flydende Omkoſtninger.
At eſterkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 7de April
1868:

„Politiretsdommen

bor ved Magt at ſtande,

tiden beſtemmes til 90 Dage.
ved Overretten,

Procurator

I Salair

Moller

dog at Straffe-

til Actor

og Defenſor

og Proveprocurator,

Auditeur

Mundt, betaler Arreſtanten Ferdinand Chriſtian Gottlieb Weeſch
9 Ro. til hver. At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Bro> og Klubien for Hgieſteret betaler Tiltalte
10 Rd. til hver.
J den indankede Doms Preœæmisſer hedder det: „Ved egen Tilſtaaelſe
og isovrigt tilveiebragte Oplysninger er det under nœærvœærende fra Leire Herreds
Politiret hertil indankede Sag tilſtrækkeligt beviiſt, at Arreſtanten Ferdinand
Chriſtian Gottlieb Weeſch, ber oftere har været ftraffet for Løsgængeri
og Betleri, feneft ifølge Frederiksborg Birks Politiretsdom af 3die Auguſt f. A.
med Fængfel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage, efterat han havde lidt
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denne ſidſte Straf og derefter til Langelands Herreds Politiprotocol paany
havde faaet Tilhold under Truſel med Straf efter Lov af 3die Marts 1860
om ikke uden Tilladelſe at forlade Tranekjær Sogn, har ftreifet arbeidslos om
paa Lolland, Falſter og Sjœælland og ogſaa paa denne ſin Vaundring har betlet.
For dette ſit Forhold vil han være at anſee efter Lov af 3die Marts 1860 $$
1, 3 og 5, og findes Straffen pasfende at burde beftemme8 til 90 Dages Arbeide i Roeskilde Amts Tvangsarbeidsanſtalt.
Politiretsdommen, ved hvilken
Straffen efter bemeldte Lov er beſtemt til Arbeide i fornævnte Anſtalt i 120
Dage, vil i Overeensſtemmelſe hermed være at modificere, hvorimod ben vil
være at ftadfæfte, forjaavidt bet er paalagt ham at udrere Sagens Omkoſtninger.“

Nr. 96.

Advocat Levinſen
contra

Peder Jenſen (Defenſor Bro),
der tiltales for Tyveri eller ialtfald Hæleri.
Nykjobing Herreds Extraretsdom af 2den December 1867:
„Tiltalte Huusmand Peder Jenſen bør ftraffeg med Fængjel paa
Band og Brød i 3 Dage, famt udrede alle af denne Sag lovligt
flydende Omfoftninger, hvoriblandt Salarium til Procuratorerne
Cancelliraad Miller og Blæsberg, 5 Ko. til hver. At efterfoms
mes under. Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 20de Marts
1868: „Herredstingsdommen bor ved Magt at ſtande. I Salair
til Procuratorerne ved Ovexrretten Herforth og Lehmann betaler
Tiltalte Huusmand Peder Jenſen af Ideſtrup 5 Rd. til hover. At
efterfommes under Abfærd efter Loven.”

I

Henhold

Høiefterets Dom.
til de i den indankede Dom anførte Grunde

fjendes for Ret:
Landsover= famt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Levinſen og Brod for Høiefteret betaler Tiltalte 10 RD. til hver.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Tiltalte, Huusmand
Peder Jenſen af Ideftrup, der i nærværende fra Nykijobing Herreds Extraret hertil indankede Sag er fat under Juftitiens Tiltale for Tyveri eller i alt
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Fald Hæleri, er funden t Befiddelfe af endeel Egepœæle, der tilſammen ere vurderede til 3 Mk. 8 ß, og fom tilligemed andre Træmaterialier, efter at være
bleone brugte ved en til Fordeel for Syge- og Alderdomsforſorgelſesforeningen
i Ideſtrup Sogn i Peder Madſen Krogs Skov i afvigte Sommer afholdt Feſt,

bleve liggende opſtablede 1 Skoven.
Der er fra fornævute Forenings Side fort Beviis for dens Eieudomsret til de ommeldte Egepæle, ligeſom dens Beſtyrer har aflagt Tilhjemlingsed,
og da Tiltaltes mala fides tilſtræ…felig fremgaacer af de i Sagen fremkonne
Oplysninger, uden at der dog ere aldeles tilſtrækkelige Data tilſtede, hvorefter
ban fan fœldes ſom Tyv, er han, der er fodt den 8de Februar 1814 og ifke
tidligere tiltalt eller ſtrafſet, vetteligen ved Underretsdommen auſeet efter Straſſelovens $ 238, og da den valgte Straf af 3 Dages Fængjel pan Vand og Brød
efter Omſiœændighederne ffjønnes pagfende, ligejom Dommens Beftemmelfer ans
gaaende Actioneng Omfoftninger, deriblandt de Actor og Defenſor ved Underxetten tilkjendte Salairer, ligeledes billiges, vil bemeldte Dom ti det Hele være
at ftadfæfte.”
————

Nr. 93.

SL

Advocat Levinſen
contra

Niels Chriſtian Rasmusfen (Defenſor Klubien),
der tiltales for Tyveri og Forvanſkning af Gjenſtande, der af
vedkommende Fattigvœſen vare betroede ham til Brug.
Kjøbenhavns Amts nordre Birfg Erxtraretsdom af 25de Januar 1868: „Arreſtanten Niels Chriſtian Rasmusſen bor ftraffeg
med Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage ſamt udrede aue af Actionen flydende Omfkoſtninger, hvorunder i Salair
til Actor,

Procurator Plockroſs

5 Nd.

og til Defenſor,

Procurator

Diehmann 4 Rd. At efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 20de Marts
1868: „Forſaavidt Arreſtanten Niels Chriſtian Rasmusſen actioneres for Forvanſkning af Gienſtande, der af Kjobenhavns Fattigvœſen vare leverede ham til Brug, afviſes Sagen fra Underretten.
Jovrigt bor Underrettens Dom ved Magt at ſtande.
I Salarium til Actor og Defenſor fra Overretten, Procuratorerne Maag
og Nellemann, betaler Arreſtanten 5 Rd. til hver.
At eſterkommes under Adſœærd efter Loven.“
Hgieſterets

I Henhold
fjendes for Ret;

Dom.

til de i den indankede Dom

anførte Grunde

Den

12te Mai.

Lands over- ſamt Hofved Magt at ſtande.

terne

Levinſen

Tiltalte

111

og Stadsrettens Dom bgsr
I Salarium til Advoca-

og Klubien

for Hgieſteret

betaler

10 Rd. til hver.

I den indankede Doms

Præmigfer

hedder det:

,,Det

er under nærvæ-

rende fra Kjobenhavns Amts nordre Birks Extraret hertil indankede Sag ved
egen med bet iøvrigt Oplyfte ftemmende Tilftaaelfe beviiſt, at Arreſtanten
Niels Chriſtian Rasmusſen, der er fodt i Aaret 1846 og ved denne
Rets Dom af 2den October 1866 i Henhold til Straffelovens $$ 228, 229
Nr. 4 og 247 ſamt Lov 3die Marts 1860 $ 3 er anſeet med 8 Maaneders
Forbedrings8huusarbeide, og ved Leire Herreds Extraretsdom af 10de Juli f. A.
i Mebfør af Straffelovens & 230 1fte Led er ftraffet med Fængjel paa Band
og Brød i 6 Gange 5 Dage, har i Mai Maaned 1866, forinden den førftnævnte Dom overgil ham, forøvet et ifle tidligere oplyft Tyveri ban et Teglværk ved Lynghy, der blev udført paa den Maade, at han, fomt han angiver,
forſt gif ind i en Stald for at føge Arbeide, men da han Ingen traf der,
fattede han bet Forfæt at ftjæle og begav fig igjennem en aabentftanende Dør
ind i Karlekammeret, hvor han fra en uaflaaſet Kiſte tilegnede fig et til 12 Rd.
ourderet Uhr ſamt en Femrigsdalerſeddel, tilhorende Tjeneſtekarl Johan Peter
Nielſen. Arreſtanteun findes derfor ved Underrettens Dom 1 Medfor af Straffelovens $ 64 rettelig anſeet med en Tillægsſtraf, ligeſom den valgte Straffegrad,
2 Gange 5 Dages Fæugſel paa Band og Brod, maa anſees pasſende.
Naar Arreſtanten endvidere er tiltalt for Forvanſkning af et Par Træffo, der af Kjøbenhavns Fattigvæfen, medens han henhorte under dettes Forſorg, vare leverede ham til Brug, bemærkes, at Arreſtanten ifslge den efter
Overrettens Foranſtaltning indhentede Oplysning ikke tidligere er af bemeldte
Fattigvæſen bleven anſeet med Straf for nogen af de i Pl. 1ſte Juli 1799
8 157 cfr. Pl, 19de December 1832 og Yde October 1833 $ 2 omhandlede
Forſeelſer, og det maa i Henhold til de citerede Lovbud derfor billiges, at det
ommeldte Forhold, ſom i Underretsdommen antaget, ikke er anfeet hørende
under juſtitiel Paatale, idet det dog anfeeg fornødent, at der i Conclufionen
optages en Bemærkning om, at Sagen forfaavidt maa afvifes fra UnderrettenMed benne Forandring vil Underretsdommen, hvis Beftemmelſer om Actionens Omkoſtninger billiges, være at ftabfæfte.”
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Advocat Levinſen
contra

Hans

Anderſen

(Defenſor Henrichſen),

der tiltales fox Tyveri.
Antvorſkov Birks Extraretsdom af 28de Januar 1868: „De
Tiltalte, Indſidderne Jens Hanſen, Jens Larſen, Hans Anderſen
og Thomas Henrikſen, Alle af Halkevad, ſamt bemeldte Jens
Hanſens Huſtru, Dorthe Marie Pedersdatter, bor henſættes i
Jeœngſel paa Band og Brød, Jens Hanſen og Jens Larſen hver

i 5 Gange 5 Dage, Hans Anderſen i 2 Gange 5 Dage, Thomas
Henritſen i 2 Gange 4 Dage og Dorthe Marie Pedersdatter i 5
Dage.
Denne Sags Omfoftninger, derunder i Salair til Actor,
Proveprocurator Drechſel, 8 Rd. og til Defenſor, Proveprocurator
Deichmann 6 Rd., udredes af Tiltalte Thomas Henrikſen med
1/3 Deel og af de Tiltalte Jens Hanſen og Jens Larſen, Een
for Begge og Begge for Een, med 7/g Deel, dog at Tiltalte
Hans Anderſen in solidum med dem betaler heraf 1/5, og at
Tiltalte Dorthe Marie Pedersdatter ligeledes in solidum med
dem deeltager i Udredelſen af Omkoſtningerne for ſit Vedkommende og derunder i Betalingen af Actors og Defenfors Salairer
med 1/5. At efterkommes under Adfærd efter Lover.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 24de Marts
1868: „Birketingsdommmen bsr, forſaavidt den paaanket er, ved
Magt at ſtande. IJ Salair til Actor og Defenſor ved Overretten,
Brocuratorerne Smith og Cancelliraad Peterſen, betaler Tiltalte
Hans Anderſen 5 Rd. til hoer.
At eſterkommes under Adfærd
efter

Loven.“

Denne

(Sluttes i næfte Nr.).

Tidende indeholder alle af Høtefteret afjagte Domme

med ved-

følede Conclufioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer, forſaavidt det auſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalænge Rettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Nd. 20 ß. om Aaret —
Subferiptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.
TTR

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtrykkeri,

Hoiteſlerelsfidende,
udgiven

af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

JE 8.

Den 29de Mai.

DO

ST

Tr

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Tirsdagen den 12te Mai.

Nr. 106.

Advocat Levinſen
contra

Hans

Anderſen (ſee forrige Nr.).
Hgieſterets

JI Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anfgrte Grunde

fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgsr
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Levinſen og Henrichſen for Høiefteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.

I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under. nœrvœærende i
1ſﬅte Juſtauts ved Antvorſkovs Birks Extraret mod Tiltalte Hans Anderſen
med Flere — fox hvis Vedkommende Sagen ikke er appelleret — for Tyveri
anlagte Sag, er det ved bemeldte Tiltaltes egen med de oplyſte Omſtændigheder ſtemmende Tilſtaaelſe beviiſt, at han for en Betaling af 1 Rd. 8 ß, der
gaves ham af en Medtiltalt, har været benne behiælpelig med 3 Gange i fors
fljellige Nœtter fra Markhegnene at aſſkjære en Deel til bemeldte Medtiltalte
hjembragte Vidier af Værdi ca. 6 Rd.
For ſit ſaaledes udviſte Forhold er Tiltalte, der er fodt i 1835 og ikke
tidligere har været tiltalt eller ftraffet, ved Underretsbommen rettelig anfeet efter
Straffelovens $ 228 cfr. $ 234 og 8 47, og da Straffen findes pasſende beſtemt til 2 Gange 5 Dages Feœængſel paa Band og Brod og Dommens Be-
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Den

ſtemmelſer

12te Mai.

i Henſeende til Actionens

Underretsdommen

Omkoſtninger

ogſaa maa bifaldes,

vil

ſaaledes, forſaavidt den er paaauket, være at ftadfæfte.”
map

Fredagen

Nr. 4.

den låde Mai.

General F. C. Stſernholm (Advocat Henrichſen)
contra

Proprietair Y. D. Schmidt (Advocat Hindenburg),
angaaende Citantens Proteſt mod Indſtævntes Begjæring om Udmeldelſe af Meœænd til at beſkrive og til Auctionsforretning taxere
en Enkemadame Eiberg tilhorende Eiendom m. m.
Kijobenhavns Amts nordre Birks Kiendelſe af 22de Auguſt
1866: „Den af Indſtœvnte, Oberſtlieutenant Stjernholm, nedlagte Proteſt imod, at der i Henhold til Citantens, Proprietair

IJ, D, Schmidts Begjæring udmeldes Mænd for til Auctionsefterretning at beſkrive og taxere Eiendommen Matr. -Nx. 17 b og 80
i Lyngby med ſammes Bygninger, muur- og nagelfaſte Appertinentier, Zilliggende og Tilhørende, fan ifle tages til Følge,”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 28de Januar 1867: „Den indankede Kjendelſe bor ved Magt at ſtande.
Sageng Omfoftninger for Overretten ophæves,”

Hgieſterets Dom.
Ved de Hgieſteret forelagte, tildeels forſt efter den indankede
Doms Afﬀfigelſe tilveiebragte Oplysninger maa det anſees godtgjort, at den under Form af Salg af Obligationer ffete Forſtrækning med Pengemidler, for hvilken den i Dommen omhandlede,
den 8de Juli 1863 tinglœſte Obligation paa 1,600 Rd. blev udſtedt til Citanten, af Debitrix blev ſogt og af Citanten tilſtaaet,
for at hun ved Hiælp deraf kunde indfrie forffjellige, tidligere end
Indſtœvntes Forlig af 18de April 1863 tinglæjte, forfaldne Pantebreve, hvis famlede Paalydende udgjorde over 1,600 Rd. foruden
Renter m. m., og i hvis Plads i Prioritetgordenen Citantens
Obligation ffulde indtræde, Eſter denne deres Beſtemmelſe ere de
af Citanten forſtrakte Pengemidler ogſaa virkelig paa et lidet
Beløb nær blevne anvendte, og navnlig ere 3 Pantebreve, af hvis
ſamlede Paalydende paa 1,530 Rd, endnu ſkyldtes 1495 Rd, for-

Den

15de

Mai.
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uden Renter og Omkoſtninger, ved Hjælp af dem blevne indfriede
og derpaa læfte til Udſlettelſe af Pantebogen den 8de Juli 1863,
ſamtidigt med at Citantens Obligation tinglæfteg, hvorhos en
anden Pantefordring paa 218 Rd. den 6te f. M. var gqvitteret
til Udſlettelſe af Pantebogen, hvilken Udſlettelſe dog forſt foregik
efter den 8de.
Vel ſete de nœvnte 4 Pantebreves Indſrielſe tildeels ſaaledes, at vedfommende Creditor, imod iovrigt ved Hjælp
af Citantens Forſtræœkning at faae contant Betaling, enten eftergav
noget af Gjælden eller for en Deel af den lod ſig give en ny Forſkrioning med Panteret efter Citantens 1,600 Rd. ; men efter Udsfaldet af den over den pantſatte Eiendom, Matr.-Nr. 17 b og 80
i Lyngby, den 13de October 1864 afholdte Auction bliver der ikke
Tale om nogen Colliſion mellem disſe nye Forſkrivninger og Indftævntes Fordring, og naar dette er Tilfældet, maa det blive Indftævnte uvedlommende, hvorledes endeel af be forud prioriterede
Vordringer ere blevne berigtigede, da deres Indfrielſe og Udſlettelſe
dog ligefuldt alene kan anſees opnaaet ved Hjælp af Citantens
Vorſtræœkning med Pengemidler, hvilke forovrigt ikke funde ftræffe
til contant Betaling af den hele Kapitalgjæœld med Renter og Omfoftninger.
Imod hvad der ſaaledes er oplyſt om de af Citanten forſtrakte Pengemidlers Beſtemmelſe og Anvendelfe fan det iffe komme
i Betragtning, at der ſom Skyldaarſag i Obligationen anfsgres
Kjob af Obligationer, og det fan iffe med Føie fordres, at
Citantens Panteobligation udtryffelig ffulde indeholde, at Gjælden
var ſtiftet i det Øiemed

at faae indfriet de Pantefordringer,

hvis

Plads it Prioritetgordenen den tilbeelg ffulde indtage, ligefom det
endvidere maa blive uden Indflydelſe paa Forholdets Bedommelſe, at Citantens Obligation lyder paa en Rente af 6
pCt., medens Renten af de indfriede Pantefordringer kun var 4
pCt., efterfom den ſkete Ombytning desuagtet langtfra fan antages
at have udøvet nogen for Indſtævnte ſkadelig Virkning paa Auctionens Udfald, og der ikke er Sporgsmaal om at tillægge Citanter Deækning af Auctionsudbyttet for Renter.
Betingelſerne
for, at Citantens Fordring kunde indtræde i de indfriede Pantefordringers Plads, findes derfor efter det Anforte i hvert Fald at
være tilftede, forfaavidt anganer det ovennævnte Belob af 1,495 Rd.,
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15de Mai.

ver fyldtes efter de — ſamtidigt med Citantens Obligations Tinglœæsning — til Udflettelfe læfte 3 Pantebreve; Indſtævntes Fordring maa
følgelig i hvert Fald ftaae tilbage for 1,495 Rd. af Citantens
Tilgodehavende, men for faa ftort et Beløb opnaaer Citanten
langtfra Dæfning ved Hjælp af Auctionstfjøbejummen 8,000 Rb.,
idet bedre prioriterede Fordringer paa 6,700 Rd. med refterende
Renter ifølge Auctionsconditionerne deraf forlods ffulle fyldeſtgjøres; og da der faaledes — felv afjeet fra Indfrielſen af Pante-

fordringen paa 218 Rd,

—

intet af Auctionsfjøbejummen

fan

blive tilovers til Dækning af nogen Deel af Indftævntes Forbring, maa hans Ret til for denne at ſoge Fyldeftgjørelfe i den
paagjældende Eiendom anſees borifalden,
Han vil derfor efter
Citantens Paaftand være at fjende uberettiget til at fane Mænd
udmeldte til at beffrive og vurdere Ciendommen til ny Auction8forretning.
Brocesfeng Omkoſtninger for Overretten og Høiejfteret blive
efter Omftændighederne at ophæve,
Thi kjendes for Ret:
Indſtœvnte bor vœre uberettiget til at erholde
Mænd udmeldte for til ny Auctionsforretning at
beffrive og vurdere den under Sagen omhandlede
Eiendom.
Procesſens Omkoſtninger for Landsover- ſamt Hof og Stadsretten. ſamt Hgieſteret
ophæves.
Til Juſtitskasſen betaler Indſtœvnte
5 Rd.
I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Eſterat Citanten, Oberft
F. C. Stjernholm, der ved en den 13de October 1864 efter forſte Panthavers
Reqvifition afholdt Auction fik Hammerſlag paa Slagtermeſter I. N. Eibergs
Enkes Eiendom, Matr.-Nr. 17b og 80 i Lyngby, for 8,000 Rd., 1 hoilken

Eiendom Citanten ved en den 8de Juli 1863 tinglæft Panteobligation var givet
aſcenderende Panteret for 1,600 Ib. næftefter 6,500 Rd., havde nægtet at betale Indſtævnte, Proprietair J. D. Schmidt, dennes Tilgodehavende efter et
den 18de April 1863 med ,Enlen indgaaet Forlig ſtort 300 Rd. med Renter
og Omkeſtuinger, hvilket Forlig Indſtævnte den 6te Mai fj. A. havde ladet

tinglæſe paa Eiendommen,

og derefter den 8de Marts 1864 ved Fogden ladet

ſig give Udlæg i Eiendommen, idet nemlig Citanten antog, at Indſtævnte, da
Eitantens Fordring paa 1,600 Rd. end iffe funde fuldt dæktes af Kjøbefummen

Den 15de Mai.
efter Auctionen

den 13de October 1864,

og
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Indſtœvntes Fordring

efter For-

liget formeentlig maatte vige fox Citantens ovennœvnte Fordring, maatte vœre
uberettiget til for fin Fordring efter Forliget at erholde Dæfning af Kjøbefummen, og at Forbdringen derfor maatte være Citanten ſom Kijober af Eienbommen uvedfommenbde, udtog Indftævnte den 24de December 1864 Stævning
til Kjøbenhavns Amts nordre Birfeting mod Citanten og Gartner JI. Nielſen,
Sidſte ſom Transporthaver paa den ved Auctionsbudet erhvervede Ret, forz
ſaavidt Matr.-Nr. 17 b angik, men bvilfen Transport iøvrigt fenere ev bleven
hævet, til at hore Mœænd udmeldte til Eiendommens Taxation til ny Auctionsforretning og til at overvære Mændenes Forretning og dennes Afhjemling.
Mod denne Udmeldelſe lod Citanten imidlertid nedlægge Broteft, ftøttet
paa, at Indftævnte formeentlig var uberettiget til at; forauctionere Eiendommen,

da der ikke kunde tillomme

ham nogen Dælning

af Kjobeſummen efter Auc-

tionen den 13de October 1864.
Ved Underdommerens Kjendelſe af 1ſte November 1865 blev Proteſten
forkaſtet, uden at Underdommeren dog, hvad efter den ſtedfundne Procedure
maatte anſees nodvendigt, til Begrundelſen af Kjendelſens Reſultat havde afgjort Spørgsmaalet om Indſtœvontes Berettigelſe til at erholde Dækning af
Kjobeſummen, men derimod henviiſt Spørgsmaalet om Indſtævntes Ret i denne
Henſeende og hans deraf igjen afhœængige Ret til at forauctionere Eiendommen

til Afgjørelje ved Auctionsretten.
Efterat derpaa Citanten havde paaanket denne Kjendelſe og den efter
ſamme foretagne Udmeldelfe af Mænd [og Afhjemling af Taxationsforretning
her til Retten, blev ved dennes Dom af 28de Mai f. A. Kjendelſen og de efter
famme foretagne Retshandlinger annullerede og Sagen hjemoiiſt til ny Paakiendelſe af Underdommeren, ſaaledes at denne i Realiteten paakjendte Sporgs8maalet om Jndſtœvntes Ret til at erholde Dækning af Kjobeſummen efter Auctionen den 13de October 1864.
J Overeensſtemmelſe hermed er der af Underdommeren den 22de Auguſt
f. A. afſagt en ny Kjendelſe med ſamme Reſultat ſom Kijendelſen af 1ſte November 1865, hvilket Reſultat er ſtottet paa, at Citantens Fordring paa
1,600 Rd. efter den den 8de Juli 1863 tiuglæſte Panteobligation maatte med

Henſyn

til Dœækning

af Kijobeſummen

eſter Auctionen

den

13de

October

1864 ſtaae tilbage for Jndſtœvntes Fordring efter det den 6te Mai 1863 tinglæfte Forlig.
Denne Kjendelfe er derefter af Citanten indanket her til Retten, hvor
han har paaſtaaet Kjendelſen forandret derhen, at hans Proteſt mod Mœændenes Udmeldelſe tages til Følge, hvorimod Indſiœvnte procederer til Kjendelſens Stadſæſtelſe, og have derhos begge Parter paaſtaaet ſig Appellens Omkoſtninger tilkjendte.
Der ffjønnes nu ikke rettere, end at den paaanfede Kjendelſes Reſultat
maa billiges.
Bel maa bet nemlig ved det af Citanten optagne Tingsvibdne
og hvad der tøvrigt er oplyft anfees gobtgjort, at flere tidligere end Forliget
af 18de April 1863 paa Ciendbommen læfte Behæftelfer idetmindſte tildeels ere

118
bleone

Den
infriede

ved

Hjælp

15de

Mai.

af det Laan,

for hoilket

den

den

8de

Juli

1863

tinglæſte Obligation udſtedtes; men ligeſom det dog ikke er aldeles nøiagtigt
oplyſt, om netop det hele Laan hertil er anvendt, ſaaledes indeholder Obligationen fjelv Intet om,
Styldaarfjag anføres
derhos ilfe alle læſte
ligeſom endelig ogſaa

at Gjælden er ftijtet i
Salg af Obligationer,
til Udſlettelſe ſamtidig
Obligationen lyder paa

dette Diemed, idet toertimod ſom
og be indfriede Behœæſtelſer ere
med Obligationens Tinglœæsning,
en aarlig Rente af 6 pCt., medens

der af de indfriede Behæftelfer Tun fvaredes 4 pCt. aarlig.

Men

under disſe

Omſtændigheder findes det ikke, at der er conſtateret en ſaadan Forbindelſe mellem
Behæftelfernes Indfrielfe og Obligationens Udſtedelſe, at der, ſom af Citanten
formeent, alene kunde ſiges at have fundet en Ombytning af Prioriteter Sted,
hvorimod den ved Obligationen ſete Pantſœætning faaer en ſaadan felvftændig
Characteer, at dens retlige Betydning ligeoverfor Indſtævntes tinglæſte Forlig
bør bedommes alene efter Obligationens eget Indhold, og den fremtræder da
ſom en af Debitrix, efterat hun ved Forligets Tinglœæsning var ſat i Uraadighedstilſtand over ſin Formue, for den ved Obligationen ftiftede Gjæld foretagen

jeloftændig Pantfætning af Ciendommen. Da det nu under Sagen er givet, at
Indſtœævnte ikke kan fyldeſtgjores for fin Forbring efter Forliget, hvis Bantfætningen ffal ſtaae ved Magt, er det en Folge af Beſtemmelſen i L. 5-—3—18
og Frdn. 18de Januar 1788, at Pantſœtningen ingen Gyldighed kan tillægges

ligeoverfor Indſtævnte, hvorimod denne maa være berettiget til for fin Forbring
efter Forliget og Udlœget af 8de Marts 1864 at ſtille Eiendommen til ny
Auction til Fyldeſtgiorelſe for ſit fremfor Citantens Fordring efter Panteobli-

gationen berettigede Krav.
Ydet Kjendelfen faaledes vil være at ftabfæfte,
ninger for Overretten være at ophæve,”

Nr, 99,

ville Sagens

Omfoft-

Advocat Klubien
contra

Ane

Marie Jenfen, Chriſten Hanfen og Sidfel
Cathrine Nielſen (Defenſor Bunten),

ber tiltales, Førftnævnte for Forſog paa Foſterfordrivelſe
tvende Sidftnævnte for Deelagtighed i denne Forbrydelſe.

og de

Skads Herreds Extraretsdom af 1ſte October 1867: „Tiltalte Ane Marie Jenſen, Chriſten Hanſen og Sidſel Cathrine
Nielſen bør henfættes til Fængfel paa Vand og Brod, de to

Førftnævnte i 6 Gange 5 Dage,

den Sidftnævnte i 4 Gange 5

Dage.
Saa udrede famtlige de Tiltalte, Een for Alle og Alle
for Een, alle af deres Arreſt, denne Action og Strafſens Crecution lovlig flydende Omfoftninger, derunder Salair til Actor,

Den
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Proveprocurator Poulſen 8 Rd. og til Defenfor, Proveprocurator
Smith 6 Rd.
Det Idomte at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterkommes under Adſœærd efter Loven,“
Viborg Landsoverrets Dom af 13de Januar 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair til Actor og
Defenſor for Overretten, Juſtitsraad Ne>elmann og Procurator
Faber, betale de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een, 8 Rd.
til hver. At efterlommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

De Tiltalte ville for deres i den indankede Dom omhandlede
Forhold, paa huis Strafbarhed det ikke findes at kunne have
nogen væfentlig Indflydelfe, hvab ber for Høiefteret ev fremfommet
angaaende Tvivlſomheden af de anvendte Widlers fofterfordrivende
Kraft, vœre at anſee, Ane Marie Jenfen efter Straffelovens $
193 fammenholdt med $ 46, Sidſel Cathrine Nielſen efter $ 193
fammenholdt med $8 48 og 49, og Chriſten Hanſen efter de
Jamme 88'er og endvidere $ 52, og Straffen for alle de Tiltalte
findes at funne faftfættes ſom ſkeet ved Dommen, hvorfor denne,
hvis Beftemmelfer om Actionens Omkoſtninger ligeledes billiges,
vil være at ſtadfœæſte.
Thi kjendes for Ret:
Lands8overrettens

J Salarium

til

Dom

Advocat

bor

ved

Klubien

Magt

at

ſtande.

og Juſtitsraad

Bunten for Hgieſteret betale de Tiltalte, Een for
Alle og Alle for Een, 20 Rd. til hver,

I den 1indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nœærværende Sag
tiltales Ane Marie Jenſen for Forſog paa Foſterfordrivelſe og Maler
Chriſten Hanſen ſamt Sidſel Cathrine Nielſen for Deelagtighed i
denne Forbrydelſe.
Ved de Tiltaltes egne meb Sagens øvrige Oplysninger ſtemmende
Tilftaaeljer er bet tilftræfleligen godtgjort, at Tiltalte Chr. Hanfen, efterat han
— ber havde havt legemlig Omgang med Tiltalte Ane Marie Jenſen, medens

hun t November og December 1866 tjente ham — engang i Foraaret 1867
af en Gamtale med hende havde faaet Formodning om, at hun var frugtfom-
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har henvendt fig til Tiltalte Sidſel Cathrine Nielſen om Raad,

kunde fordrive Foſtre,

idet han herfor lovede hende Betaling;

Cathrine Nielſen raadede da til at bruge

der

Tiltalte Sidſel

en Blanding af Aloe for 8 ß og 1

Kande Kornbrændeviin, idet hun tillige ſagde, at for 4 ß Qvikſolv, efter hvad
hun havde hort, ogſaa kunde hjælpe. Nogle Dage ſenere, da Tiltalte Ane

Marie Jenſen meddeelte ham,

at hun var bange for at være frugtfommelig,

erllærede Tiltalte Hanfen, at
fteret, hvorpaa han gav hende
paa Apotheket for 4 ß, hoilket
tillige havde fortalt hende, at

der fun var cen Ubdvei, nemlig at fordrive Fonoget Ovitjølv, fom han iforveien havde kiobt
hun tog ind, og efterat Tiltalte Chr. Hanfen
han havde faaet Raad hos Tiltalte Sidſel Ca-

thrine Nielſen, bleve de enige om, at han ſfulde kijobe og en ſenere Dag bringe
hende Brœndeviin og Aloe, hvilket han ogſaa gjorde, efterat have kiobt for 8 $
Aloe og ſat dette paa en Pot Brændeviün.
Heraf braf Tiltalte Ane Marie
Jenſen en Slurk, og fik i Henhold til Tiltalte Sidſel Cathrine Nielſens Anviisning af Tiltalte Hanſen den Beſked, at hun }ulde tage et Snapſeglas deraf
Morgen og Aften.
Tiltalte Ane Marie Jenſen har derhos vedgaaet, at hun
endvidere [elv paa Apotheket har kiobt for 4 ß Qoikſolo, ſom hun tog ind paa
Stedet, ſamt forſkaffet ſig en anden Flaſke Aloebrændeviin, ligeſom hun af Til=-

talte Sidſel Cathrine

Nielſen

har

erholdt

en Flaffe ØL med

Tilfætning af

ſaakaldet Meſterrod, hvorfor hun betalte 2 MÉ., men hvilket hun dog ikke nod,
da det ſmagte hende for flemt. Tiltalte Ane Marie Jenfen har tillige erkjendt,
at hun brugte be nævnte Midler i den Henfigt at fordrive ſit Foſter, idet hun,
der iforveien havde et uœægte Barn, œngſtedes ved Tanken om at ſkulle forførge
et til, og derfor lod ſig overtale af Chr. Hanſen, ligeſom denne har erkjendt,

at det var hans Henſigt ved de Ane Marie Jenſen leverede Midler at fordrive
hendes Foſter, hvortil hang Bevæggrund efter hang Forklaring var den, at han
følte fig overbeviift om, at han ife var Fader til hendes Barn, hvorhos han
vil have taget Henſyn til, at Svangerſkabet var ſaa lidet fremrykket.
Tiltalte Sidſel Cathrine Nielſen har forklaret, at hun deels af en Bog,
der tilhorte en ſaakaldet klog Dreng, der gav ſig af med at curere Folk, og
deels af denne Dreng ſelv har lært, at de af hende tilraadede eller leverede
Midler, og navnlig Qovikſolv, Afocbrændeviin og Mefterrob ſat paa Dl, vare
foſterfordrivende, men hun vil iøvrigt ille have anvendt dem oftere end i nærs
værende Tilfælde.
Med Henfyn til de anvendte Midler har Diftrictslægen erklæret, at den
ſaakaldte Meſterrod ikke har nogen fofterfordrivende Virkning, ligeſaalidt ſom
Ovikſolo i de Qvantiteter, hoori Ane Marie Jenſen har taget det, men at ders
imod Aloen
i de nydte Qvantiteter let kunde have foranlediget Abortering, medens
det ikke var rimeligt, at Foſteret paa anden Maade kunde udſœættes for Fare,
end ved den Svekkelſe, ſom en fortſat Brug af Aloen i lœngere Tid muligen
funde have medfort for Moderen.
Yøvrigt maa de ommeldte Forſog antages ille at have havt nogen
Virkning, idet Tiltalte Ane Marie Senfen efter Gagens Oplysninger ben Ilte
September f. A. har fodt et fuldbaaret og levende Barn.

Den

15de

Mai.
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For det ovenanførte Forhold ville de Tiltale, af hvilke Ane Marie Jenſen er født i 1842, Chr. Hanſen i 1834 og Sidſel Cathrine Nielſen i 1836, og
fom ille tidligere have været tiltalte eller ſtraffede, være at anfee efter Straffeloveus $ 193 og $ 46, og da Straffen ved Underretsbommen findes pasſende
beſtemt for Chr. Hanſen og Ane Varie Jenſen til Fængſel paa Vand og Brod
1 6 Gange 5 Dage for hver og for Tiltalte Sidſel Cathrine Nielſen til ſamme
Art Feængſel i 4 Gange 5 Dage, vil bemeldte Dom, hvis Beftemmelfer om
Actionens Omfkoſtninger ligeledes billiges, væœre at ſtadfœſte.“

Mandagen

Nr.

18.

den 18e

Mai.

Gaardfœæſter Niels Olſens Enke, Karen

Olsdatter

(Advocat Bro),
contra

Gaardeier Lars Hanfen,

Ungkarl Hans

Nielſen m. Fl.

(Advocat Hindenburg),
angaaende Citantindens Paaſtand om af ſin afdode Mands
at erholde udbetalt 800 Rd. med Renter.
Holſteinborg

Birks

Skifterets

Deciſion

af

29de

Bo

October

1866: „De af Gaardeier Hans Hanſen af Haarslev, Gaardfœſter
Chriſten Nielſen af Bensløv,

Vœrtshuusholder

Morten Hanſen af

Korsor, Gaarèfœæſter Niels Sorenſen i Tjæreby, Gaardeier Niels
Hanſen i Oreby og Karen Olsdatter
funne iffe tages til Folge.“

Landsover- ſamt Hof-

i Boet

og Stadsrettens

nedlagte

Dom

Paaſtande

af 11te No-

vember 1867: „Den indankede Deciſion og Repartition bor, forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande. Procesfens Omkoſtninger
for Overretten ophæves.”

Hgieſterets Dom.
IJ Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
og med Bemerkning, at de Høiefteret forelagte nye Oplysninger befræfte, at Citantinden ved hendes Mands Død i Wiedfør af hans Fæftebrev tiltraadte den under Gagen omhandlede
næjtegaard,

vil Dommen

være at ftadfæfte.

ninger for Høiefteret findeg Citantinden
ſtœvnte med 100 Rd.

Procesfens

at maatte

Omkoſt-

tilfvare Ind-
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Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Hgieſteret betaler Citantinden til Indſtœævnte
med 100 Rd.; faa betaler hun og til Juſtitskasfen

5 Rd.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det:
i Juni Maaned 1865 afdode Gaardfæſter Niels Olſen

„Paa Skifte efter den
af Hove havde hans

fraſeparerede Huſtru,

principaliter paaſtaaet

Citantinden Karen Olsdatter,

ſig udlagt det halve Bo og ſubſidialiter fordret 800 Rd. i Henhold til Separationsvilkaarene.
Begge disſe Paaſtande bleve ved Deciſion af 29de October

f. A. forkaſtede, og overeensſtemmende med denne affattedes den den 19de November nœſtefter afſagte Repartition.
Denne Deciſion og Repartition har Citantinden, efter at have erhvervet
Opreisningsbevilling, ved Stævnng af 4de April d. A. hertil indanket, og har
hun paaſtaaet Deciſionen ſaaledes forandret, at dex tillægges hende 800 Rd.
med Rente ſra Anmeldelſesdagen, og Repartitionen omgjort i Overeensſtemmelſe dermed, ligeſom hun og har reſerveret ſin Ret mod Arvingerne efter
Manden, ſaafremt der. ſidſte Deel af Paaſtanden ikke maatte blive taget tilfølge.
Afdodes Arvinger, nemlig Gaardeier Lars Hanſen paa ſin Huſtru Ane

Kirſtine Nielsdatters Vegne, Ungkarl Hans Nielſen og Ungkarl Peder
Nielſen med deres Curator, Gaardeier Niels Hanſen, og Sidſtnœvnte tillige ſom Værge for de umyndige Arvinger Karen Mielsdatter og Ane
Margrethe Nielsdatter, Alle af Caarnmark, have derimod paaftaaet Deci«
ſionen og Repartitionen ſtadſœæſtede og ſig tilljendte Appellens Omkoſtninger.
|
Det fremgaaer af Sagen, at der under 5te November 1855 er bleven
meddeelt afdode Niels Olſen og hans Huſtru, Citantinden, Bevilling til at leve
ſeparerede i Henſeende til Bord og Seng paa de mellem dem inden Holſteinborg Birks Forligelſescommisſion den 10de October \. A. vedtagne Vilkaar, der
gif ud paa, at Citantinden ﬀulde have en Capital af 2,000 Rd., at hun maatte
udtage endeel Effecter af Boet, og at hun desuden for Livstid fulde have fri
Bolig ſamt visſe nærmere beſtemte Naturalydelſer.
Derefier indeholder $ 6,
efter at have beſtemt hvilken Sikkerhed Citantinden ffulde have for Naturalpræftationerne, at ſfulde Niels Olſen, der er Fæſtegaardmand, ved Doden afgaae
uden at have tilkjobt fig ſin Fœæſtegaard, og Underholdningens Udredelſe m. v.
ſaaledes ilke kan overgaae paa en efterfolgende Beſidder af Gaarden, da udredes
for disſe Præftationers Ophør en Sum af 800 Rd. af Niels Olſens Bo til
Karen Olsdatter; hvis hau derimod havde tilkiobt ſig Gaarden, }kulde Unders
holdningen hœæfte paa denne.
Afdode Niels Olſen tilkiobte ſig ikke Gaarden, heller ikke var hans
Ægteſkab med Citantinden, ſom de 1 Separationsvilkaarenes ſidſte Poſt havde

Den

18de

Mai.
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erllæret bem enige i at ſoge endelig ophævet, ſaaſnart dertil kunde erholdes
Bevilling, endelig ophævet veb hang Død, og efter denne har Citantindeni
Mebfør af Fæftebrevet tiltraadt Gaarden, fom hun ſtrax efter tilkjobte fig og
igjen har jolgt.
|
Spsorgsmaalet i Sagen er nu, om den Omſtændighed, at Ægteſkabet
ſaaledes iffe var hævet ved Mandens Dod, og at Citantinden ſom hans Enke
har funnet vedblive Fæftet og derved ſaavelſom ved ſine ſenere Dispoſitioner
over Saarden har kunnet ſikfre ſig Underhold af denne, maa medføre, at hun
bliver uberettiget til de i Separationsvilkaarenes Poſt 6 nœvnte 800 Rd.
Vel findes nu bemeldte Poſt ſaaledes affattet, at den kunde fynes at
hjemle Citantinden Ret til i ethvert Tilſælde at erholde Noget af Boet, enten
Naturalpræftationerne, hvis Gaarden var kiobt af Afdode, eller Vederlaget, de
800 Rd., hvois Gaarden ikke tilhorte Boet, men da det ikke alene er gjort til
Betingelſe for Citantindens Ret til de 800 Nd., at Manden er dod uden at

have tilkjobt fig Gaarden,

men det tillige er anført,

at de fulde udbredes for

Naturalpræftationernes Ophør, og forudfat, at Citantinden ikfe af en efterfølgende Beſidder af Gaarden kunde erholde dem udredede, bliver det klart, at
Separationsvilkaarene ille have havt for Die Muligheden af det nu indtrufne
Tilfœlde, at Citantinden ſom Enke kunde fortſœtte Fæſtet, og at de ikle indeholde nogen Hjemmel til for dette Tilfælde at paalægge Boet noget Vederlag
for bisje Bræftationer, ſom Citantinden har kunnet ſikkre fig ved at overtage
Gaarden.
Da Overretten ſaaledes med Skiſteforvalteren maa antage, at Udredelſen af de 800 Rd. har været betinget af, at Ægteſkabet mellem Afdode og Citantinden var fuldkommen hœævet ved Forſtnævntes Dod, og at Gaarden maatte
gane over til Fremmede, maa det Reſultat, hvortil Deciſionen forſaavidt er
kommet, bifaldes, og den ſaavelſom Repartitionen ville ſaaledes, forſaavidt paaanket er, vœære at ſtadſœæſte. Appellens Omkoſtninger findes at maatte ophæves.”

Ons dagen

Nx. 41.

den 20de Mai.

Enkemadame Ane Marie Seiberg
(Advocat Henrichſen efter Ordre)
contra

Huusmand Mads
(Advocat

Chriſtian Chriſtenſen

Hindenburg

efter Ordre),

angaaende Sporgsmaalet om Indſtœvntes Forpligtelſe til at overdrage Citantinden det af ham beboede Huus i Ranum m. m.
Aars og Slet Herredstingsdom af 15de November 1865:
„Naar Indſtæœvnte, Huusmand Mads Chriſtian Chriſtenſen af
Ranum, efter foregaaende lovlig Omgang inden Retten ved fit
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Verneting med ſin corporlige Ed bekræfter, at det ved den af
ham med Citantinden, Jordemoder A, M. Seiberg af Vildſted,
under 13de October 1861 indgaaede Overeensfomft iffe har været
hans Henſigt at forpligte ſig til at overdrage Citantinden Eiendomsretten til Huſet Matr.-Nr. 20 i Ranum med tilliggende Andeel i Nr. 34, med Befætning, Ind- og Udbo, naar Contracten
ei blev fornyet til 1ſte November 1862, bor han for hendes Til-

tale i dertne Sag fri at være, og blive Sagens Omkoſtninger at
hæve; men trøfter han fig ifle til denne Ed at aflægge, bør han
under en Mulct til Aalborg Amts Fattiglasſe af fire Mark for
hver Dag, han ſidder Dommen overhgrig, inden fire Uger efter
denne Doms lovlige Forkyndelſe fraflytte bemeldte Eiendom og
overlevere hende famme med Befætning, Ind- og Udbo, ſamt
meddele hende retsgyldigt Skjode paa Eiendommen med Beſcœtning,
uden yderligere Behœfielſe end der paahvilede ſamme til 1ſte November 1862, eller ogſaa betale Citantinden Et Tuſinde Sex
Hundrede Rigsdaler med Renter ſire pro cento pro anno fra lfte
November 1863 til Betaling ſkeer, dog i begge Tilfælde imod at
Citantinden giver ham et Vederlag af Fire Hundrede Rigsdaler.
Saa bor han og i ſaa Fald betale Citantinden Sagens Omkoſtninger med Tyve og Fem Rigsdaler.
At efterkommes inden 15
Dage efter Dommens lovlige Forkyndelſe under Adfœrd efter
Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 1ſte April 1867: „Indſtœvnte,
Huusmand Mads Chriſtian Chriſtenſen af Ranum, bor, imod af
Citantinden, Gjordemoder A. M. Seiberg af Vildſted, at erholde
udbetalt 400 Rd. efter Fradrag af 46 Rd. aarligt fra den Ifte
November 1863 indtil Indſtœvnte har efterkommet nedennævnte
Forpligtelſe, under en Mulct af 4 Mk. til Aalborg Amtsfattigkasſe for hver Dag, han i ſaa Henſeende ſidder denne Dom overhgrig, fraflytte Eiendommen Matr.-Nr. 20 i Ranum af Hartkorn
2 Skpr.

3 Fdkr.

11/, Alb.

og Gammelſkat

1 Rd.

68 ß med

til-

hørende Andeel i Fæœlleslodden Matr.-Nr. 34 ſammeſteds af Hartkorn 1 Fdfr. og overlevere Citantinden bemeldte Eiendom med tile
horende Beſcetning ſamt Ud- og Indbo til Afbenyttelſe og Brug,
men iøvrigt bør Indſtæœvnte for Citantindens Tiltale i denne Sag
fri at være. Procesſens Omfoftninger for begge Retter ophæves.

Den 20be

Mai
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Statsfasfens Ret forbeholdes med Henſyn til, at det ille af det
for Underretten den Tode Juni 1865 ſremlagte Tingsvidne af 10de
Mai \. A. kan ſees, at det under dette fremlagte af Citantinden
oprettede Teſtament af Zdie Februar 1859 ſamt den ſammeſteds
fremlagte mellem Citantinden og Indſtœvnte oprettede ffriftlige
Overeenskomſt af 13de QVctober 1861 have været ffrevne paa
ftemplet Papir.
Det Jdømte at efterfommes inden 8 Uger efter
denne Doms lovlige Forfyndelfe under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

For Hgieſteret er der efter Proceduren vœæſentlig kun Spgorgsmaal

om,

hvorvidt Indſtœvnte,

foruden at efterklomme

de ham

ved

den indankede Dom paalagte Forpligtelſer, endvidere ſal meddele
Citantinden Skjode paa den under Sagen omhandlede Eiendom.
Eſter det i Dommen Anfgorte findeg der imidlertid iffe at være
tilftræffelig Føie til at paalægge ham nogen Forpligtelfe hertil, og
den Omſtændighed, at Overeenskomſten af 13de October 1861,
ffjøndt den maa antages at have ſﬀullet ordne Parternes hele
Retsforhold med Henſyn til Ciendommen, Intet indeholder om,
at Indſtœvnte ſkulde meddele Citantinden Skjode paa ſamme, taler
endog imod, at det har været Meningen, at Saadant ffulde kunne
fordres.

Som Bølge

heraf,

og da der efter Proceduren

ikke findes

Anledning til at foretage nøgen Forandring i Formuleringen af
Overretgébommens Conclufion, vil denne være at ftabfæfte, hvorved
iøvrigt bemærkes, at det for Høitefteret er oplhyſt, at der efter
Dommens Affigelfe af Indftævnte er foranftaltet en Overleveringsforretning til dens Opfyldelfe.
Procesſens Omkoſtninger for Høtejfteret blive at ophæve, og
det Indftævntes befalede Sagfører tillommende Salarium at
udrede af det Offentlige.
Thi kjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom bør ven Magt at ſtande.
Procesfens Omfoftninger for Høiefjteret ophæves.
Til Juftitskasfen betaler Citantinden 1 Nd,
Advocat Hindenburg tillægges i Salarium for Høie[teret 60 Nd., ber udbredes af det Offentlige,
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J den indankede Doms Prœæmisfer hedder det: „Under nœrværende
Sag har Citantinden, Gjordemoder A. M. Seiberg af Vildſted, i 1ſte Inſtants ſagſogt Judſtævute, Huusmand Mads Chriſtian Chriſtenſen af Ranum, deels til at fraflytte det af ham beboede Huus, Matr.-Nr. 20 i Ranum,
af Hartkorn 2 Sfpr. 3 Fdkr. 14 Alb. og Gammelſkat 1 Rd 68 ß, tilligemed
den til famme hørende Andeel i Feœlleslodden Matr.-Nr. 34 ſammeſteds, af

Hartkorn 1 Fdkr., og at overlevere hende den vœævnte Eiendom

med tilhorende

Befætning ſamt Ud- og Indbo, deels til at betale hende 46 Rd. 1 Godtgjorelſe
for Eiendommens Benyttelſe i Aaret fra 1fte November 1863 til 1ſte November
1864, deels endelig til under Dagmulct enten paa Citantindeus egen Bekoſtning at meddele heude retsgylbig ubehæftet Adkomſt paa bemeldte Eiendom
eller at tilſvare hende den af hende for ſamme med Tilbebor betalte Kiobeſum
1600 Rd. med 4 pCt. aarlig Rente heraf fra 1fte Movember 1863 indtil Betaling ffeer, hvorhos Citantinden in subsidium har faftholdt disſe Paaſtande,
imod at hun betaler Inbftævnte 400 Fd. og faaledeg, at der heri aflortes
46 Rd. aarligt fra 1fte Movember 1863 indtil Indftævnte har overgivet hende

den ommeldte Eiendom til fri Raadighed.

Ved Underretsdommen er Sagens

Udfald gjort afhængigt af Indſtævuntes Ed, ſaaledes at naar han med Ed bekræœfter, at det ikke ved en af ham med Citantinden den 13de October 1861
indgaaet Overeenskomſt har været hang Senfigt at forpligte fig til at overdrage

Citantinden Eiendomsretten

til det ommeldte Sted med tilhørende Befætning

ſamt Ud- og Indbo, derſom Contracten ei blev fornyet til 1ſte November 1862,
er han frifunden for Citantindens Tiltale, hvorimod han, derſom Eden ikke
aflægges, er under en daglig Mulct af 4 Mk. til Aalborg Amts Fattigkasſe
tilpligtet at fraflytte den ommeldte Eiendom og overlevere ſamme tilligemed Beſœtning og Ud- og Indbo til Citantinden, ſamt enten meddele hende retsgyldig
Skjode paa Eiendommen med Beſætning uden yderligere Behæftelfe, end der
paahvilede ſamme til 1fte November 1862, eller betale Citantinden 1600 Rd.

med 4 pCt. aarlig Rente fra 1ſte November 1863 indtil Betaling }eer, dog i
begge Tilfælde imob, gt Citantinden giver ham et Vederlag af 400 Rd.
Denne Dom har nu Citantinden indanket her for Netten, hvor hun har
gjentaget ſine for Underretten nedlagte Paaſtande, hvorhos hun in subsidium
har paaſtaaet ſig tillagt Godtgjsrelſe eſter uvillige Mœæœnds Skjon for Indftævntes
Afbenyttelſe af Eiendommen fra 1ſte November 1863. Indſtœvute har derimod
procederet til Underretsdommens Stadfœſtelſe.
Det er under Sagen in confesso, at der i 1857 blev mellem den davævende Cier af den ovennævnte Ciendom og Citantinden oprettet en Kjobecontract, hvorved hun kiobte Eiendommen for 1100 Nd., ſamt at der dereſter under
11te Auguſt \. A. af Seœlgeren blevy udſtedt Skjode paa Eiendommen til Citantindens Datter Bodil Marie Jensdatter Seiberg, der da var ca. 21 Aar

gammel og levede i ugift Stand hos fin Moder,

hvilfet SHjøbe blev tinglæft

den 9de Septemner 1857, idet der ved denne Leilighed foreviſtes Atteſt for, at
ber iffe i Anledning af Handelen havde været oprettet nogen }rciftlig Kjobecontract.
Det er derhos oplyſt, at Citantindens nygnævnte Datter den hte
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Mat 1858 blev gift med Indftævnte, ber fenere den 18de April 1860 lod tinglæſe en Vielſesatteſt ſom Adkomſt paa det ommeldte Huus, ſamt at Indſtævnte,
efter at være bleven gift, flyttede ind 1 det ommeldte Huus, hvor han boede
tilligemed Citantinden, indtil hun — ſom det maa antages efter et Par Aars
Forlob — flyttede bort. Der er derhos under Sagen fremlagt en mellem Citantinden og Indftævnte den 13de October 1861 oprettet og af dem begge underſkreven Overeensfomft, ifolge hoilken Indſtævnte ﬀulde vedblive at beboe
det ommeldte Huus indtil 1ſte November 1862 imod, foruden at tilſvare alle
Skatter og andre Udgifter, derunder indbefattet Tiende og Communeafgifter,
ai betale Citantinden i aarlig Afgift 46 Rd., der ſﬀkulde udredes med det Halve
til 11te Juni 1862 og Neſten inden 1ſte November ﬅ. A., og eſterat der derhos i bemeldte Document er beſtemt, at Citantinden, derſom der ikke ffulde

træffes nogen ny Accord til det næjfte Aar eller den nu affluttede Accord tffe
fulde blive beftaaende, forpligtede fig til at betale Indſtævnte 400 Rd. til 11te
Juni 1863, hedder det dernœæſt: „Saaledes er denne Accord mellem 08 af\luttet, hvorved jeg giver bemeldte min Svigerſon fri Raadighed over Huus og
Eiendom og Beſœætning, imod at han til bemeldte 1fte November 1862 afleverer
til mig baade Huus og Eiendom og Beſœtning, beſtaaende af Kreaturer ſamt
Ud- og Indbo, i den ſamme Stilling, ſom det nu foreſindes“. Det er derhos
in confesso, at der iffe ſenere er mellem Parterne truffet nogen ny Overeenskomſt med Henſyn| til den ommeldte Eiendom, men at Indſtævnute factiſk er
forbleven i Beſiddelſe af ſamme, ſamt at han har betalt Citantinden ikke blot
de i Contracten ommeldte 46 Rd. for Aaret fra 1fte November 1861 til 1ſte
November 1862, men ogfaa et lignende Beløb for bet næfte Aar, hvorimod han
iffe har betalt hende Noget for den derefter følgende Tid.
Med Henſyn til det ovennævnte Sfjøde af 1lte Auguſt 1857 har Citantinden, efter førft at have erklærret, at det iffun var paa Grund af en Miss
forftaaelje, at det blev udftedt til hendes Datter iftedetfor til hende felv, vel
ſenere erkjendt, at det var med velberaad Hu, at hun, efterat have kiobt Eienbommen til fig felv, lod under en Sygdom Sælgeren udftede Sfjøde til hendes
Datter, men hun har derho8g villet gjøre gjældende, at hun ved at lade Skjobet udftede til Datteren iffun tilfigtede at opnaae Sikkerhed for, at denne, der
var Det enefte af hendes Børn, der da endnu var uforførget, efter hendes Død
kunde beholde hele Ciendbommen ubeffaaren, hvorimod det iffe var Meningen
at overdrage Datteren Ciendommen, |aalænge Citantinden levede, 1 hvilken
Henſeende GCitantinden nærmere har erklæret, at hun anfaae fin Ciendomgret
tilftvælfelig fiffret derved, at hun ſelv og ifle hendes Datter erholdt Stjøbdet
udleveret, beſorgede det tinglæſt og berefter opbevarede det, men at Sfjøbdet
ſenere, da Indftævnte var bleven gift med Datteren, mod hendes Billie og Vidende er kommen i Indſtœvntes Beſiddelſe.
Citantinden har derhos anbragt,
at hun, da hendes Datter indgik LÆgteſkab med Indſtævnte, gjorde denne bekiendt med, at Hufet, fljøndt det var tilffjødet Datteren, dog alene tilhorte Citantinden, der felv havde betalt Kjøbejummen for famme faaveljom for Beſct-

ningen og Jnventariet m. v.,

ſamt at Jndſtævute da erkjendte Rigtigheden
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heraf, ligeſom han ogſaa ſenere ffriftlig havde erkjendt Citantindens Eiendomsret til Hufet med Tilbehør, deels ved en Paateguing paa et af hende den Z3die
Februar 1859 oprettet Tejtament, der efter hendes Udfagn var ffrevet paa et
heelt Ark, hvoraf den førfte Halvdeel, der er fremlagt under Sagen, indeholder
en teftamentarifi Dispofitton over det ommeldte Huus og hendeg øvrige Ciendele til Fordeel for Indftævnte og Huftru, medens den anden Halvdeel, der
efter Citantindens Udſagn mod hendes Villie og Bidende er bortkommet, ffal
have indeholdt en Anerkjendelſe fra Judſtœæontes Side af Citantindens Eiendomsret ſamt en Fortegnelſe over forſkjellige Prœæſtationer, ſom JIndſtævnte paatog ſig at yde Citantinden til Gjengjæld for, at hun i levende Live overdrog
ham Brugen og Nytten af Huſet m. m., deels ved den ovennævnte Overeensfomft, med Henſyn til hvilten Citantinden iøvrigt har anført, at de i jamme
ommeldte 400 Nd. vare en Gave, [om hun for det Tilfælde, at Indftævnte fom
til at forlade Huſet, erklærede fig villig til at yde ham fom en Hjælp for ham
til at bofætte ſig andetſteds.
Efter Sagens Oplygninger i det Hele og idet Indftævnte, der har erz
kjendt, at Citantinden perſonlig har berigtiget Kjobeſummen for Hujet, navnlig
ikfe har oplyſt Noget, der kunde tale for, at hun dertil ﬀulde have benyttet
Penge, der tilhorte hans Huſtru, maa det nu vel antages, at Huſet med tilhørende Befætning og Inveutarium er kjobt og betalt af Citantinden, og at
Skjodet ex bleven udſtedt til Jndſtævntes Huſtru, fordi Citan'inden har villet

ſiffre hende den ommeldte Eiendom.
Derimod er der ikke imod Indftævntes
Bencœgtelſe tilveiebragt noget Beviis for, at Citantinden forinden hendes Datters WEgteffab med Indftævute har tilfjendegivet denne, at hun, uanfeet at
Skjodet var udſtedt til hendes Datter, bog felv havde Eiendomsretten over
Huſet, ſaaledes at Indftævnte eller hang Huſtru forſt efter Citantindevs Dod
}ﬀulde vœære berettiget til at udove nogen Raadighed over ſamme, og ligeſom det
efter Forholdets Natur maa have Formodnivgen for ſig, at Citantinden, ved
at lade Skjodet udſtede til Datteren, har, om hun end nærmeft har havt Forholdene efter fin Død for Øie, i levende Live villet overdrage Datteren Ciendomsretten til Huſet for paa denne Maade at tilveiebringe den af hende attraaede Sikkerhed for, at Datteren efter hendes Dod funde beholde Ciendommen
ubeſkaaren, ſaaledes er det ogſaa oplyſt, at den ommeldte Eiendom ikke, da
Citantinden, der efter fin Mands Dod var forbleven henſiddende i uſkiftet Bo,
1 Februar 1858 lod afholde Slifte, blev inddraget under Stiftebehandlingen.
(Sluttes i næfte Nr.).

Forlagt af Den Gyldendaljfe Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtrykkeri.

Hoieſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeeretairer.
a

M

TT

2

9.

DST

DTT

SST

Den 5te Juni.

Forſte ordinaire Sesſion.
Onsdagen

Nr. 41.

den 20de Mai.

Enkemadame Ane Marie Seiberg
contra

Huusmand
Da der
ſiyrkelſe af, at
i Beſiddelſe af
ftæonte jenere

til Huſet,

Mads

Chriſtian Chriſtenſen (fee forrige Nr.).

nu derhos ikke fra Citantindens
Indftævnte mod hendes Billie og
Skjodet, eller at det finlde være
lod en Vielſesatteſt tinglæſe ſom

Side er oplyſt Noget til BeVidende ſﬀulde være kommen
mod hendes Billie, at IndHjemmel for ſin Eiendomsret

vil der ikke kunne tages noget Henſyn til Citantindens Anbringelſe

om ikke i levende Live at have villet overdrage fin Datter Eiendomsretten over
Huſet, og Sagens Udfald vil derfor være afhængigt af, hvorvidt Indftævnte
fan antages jenere at have forpligtet fig til at overdrage Citantinden Cien-z
domsretten til ſamme eller indrommet hende nogen Raabdighed over fjamme.
Forſaavidt Citantinden i ſaa Henſeeude har paaberaabt fig Indholdet af
det ovennævnte Teftament, maa det vel nærmeft antages, at Citantinden ved at
teſtamentere Indſtævnte det ommeldie Huus, er gaaet ud fra, at hun endnu
var Eier af ſamme, men da der mangler Beviis for, at Indſtævnte har været
enig med hende i denne Opfattelſe af Forholdet, kan bemeldte teſtamentariſke
Dispoſition ille komme i videre Betragtning, og forfaavidt Citantinden har
paaberaabt ſig den Paategning, der efter hendes Udfagn ffal have været paa den
bortkomne Halvdeel af det Ark, hvorpaa Leftamentet var ffrevet, mangler der
ikke blot nøiagtig Oplysning om Baategningens Indhold, men ogfjan Beviig
for, at Indftævnte har underffrevet Paategningen eller paa anden Maade erkfiendt ſamme for bindende for fig.

Derimod maa Jndftævnte ved den ovenommeldte ſriftlige Overeenskomſt
af 13de October 1861 anſees at have villet indromme Citantinden for hendes
Livstid Berettigelſe til at have Nytten og Brugen af Huſet med Tilbehor, og
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navnlig

Den
at have

forpligtet

fig til,

20de

Mai.

derſom ingen anden Overeenskomſt blev

truffet, den 1ſte November 1862 at overlevere Citantinden Huſet tilligemed
Beſcetningen ſamt Ud- og Indboet, og naar Judftævnte har villet gjøre gjælbende, at bemeldte Overcenskomft fulde være ugyldig, fordi Citantinden ile

ſ]trax den 1ſte November 1862,

men

forſt under nærværende Sag har føgt at

gjøre fin formeentlige Ret til at komme i Beſiddelſe af Eiendommen gjældende,
[an der faameget mindre heri gives ham Medhold, ſom det efter Sagens Oplysninger, og idet det navnlig er in confesso, at Indftævnte for Aaret fra 1ſte
November 1862 til 1ſte November 1863 har betalt Citantinden famme Afgift,
ſom i Contracten var betinget for Aaret fra 1ſte November 1861 til 1ſte November 1862, maa antages, at det ved Overeenskonuſten for det ſidſtnœvnte Aar
ftiftede Netsforhold ſtiltiende er blevet fornyet forſt for Aaret fra 1fte November
1862 til 1fte November 1863 og derefter indtil videre, og forfaavidt Indftævnte
endvidere til Støtte for, at Overeensfomften af 13be October 1861 fulde være

ugyldig, har paaberaabt fig, at Citantinden ikke til den i ſamme faſtſatte Tid,
nemlig den 11te Juni 1863, har betalt de ſammeſteds ommeldte 400 Nd., vil
der heller iffe hertil funne tages noget Henſyn, idet disſe 400 Ro. forſt ſﬀulde
betales til en fenere Tid end den, hvortil Indftævnte efter Overeenskomſten

jiulde overlevere Sujet med Tilbehør til Citantinden, og Betingelſen for Citantindens Forpligtelfe til at betale Indftævnte dette Beløb, nemlig at Overeenstomſten ikke længere var beſtaaende, i ethvert Tilfælde endnu ikke var indtrandt, faalænge Barterne, ved ſtiltiende at fornye Overeenskomſten, udſatte Tiden for Eiendommens Overleverelſe til Citantinden.
Medens nu Judftævnte efter det Anførte i Henhold til Overeenskomſten
af 13de October 1861 vil under den i Underretsdommen faſtſatte Dagmulct
være at tilpligte at fraflytte den ovenommeldte Eiendom og overlevere ſamme
med tilhorende Beſcætning ſamt Ud- og Indbo til Citantinden til Afbenyttelſe
og Brug, imod at hun betaler ham 400 %b., hvori der dog overeensſtemmende

med

hendes derom nedlagte Baaftand bør fomme

fra 1fte November

til Afdrag 46 Rd. aarligt

1863 indtil JIndftævnte har efterlommet fin nysnævnte For-

pligtelje, findes det derimod ikke med tilſtrækfelig Beſtemthed at kunne udledes
af den ommeldte Overeensfomſt, at det har været Parternes Mening, at det til
Indſtævntes Huſtru udſtedte Skjode paa Eiendommen ſtulde annulleres, eller
at Indſtœævnte ſﬀulde meddele Citantinden Skjode paa ſamme, og Indftævnte
vil derfor forſaavidt- være at ſrifinde.
Proces\ſens Omkoſtninger for begge Retter findes at burde ophæves,”
wp

Nr.

111.

Advocat Liebe
contra

Martin

Knudſen

ber tiltales for Løsgængeri

(Defenſor Klubien),

og Betleri.

Dſterflakkebjerg Herreds Politiretsdom

af 6te Marts

1868:

Den

20de

Mai.

131

„Arxeſtanten Martin Knudſen bliver at henſœtte i Fængfel paa
Band og Brod i 6 Gange 5 Dage.
Saa bør han ogſaa udrede
alle af denne Sag lovlig flydende Omkoſtninger.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven,”
Landsover= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 14de April
1868: „Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
J Salair
til Procuratorerne Simonſen og Lasſen for Overretten betaler

Arreſtanten

Martin

Knudſen

5 Rod, til hver,

At efterkommes

under Adfærd efter Loven,”

Hgieſterets Dom.
J Henhold

til de i den

indankede Dom

anforte Grunde

fjendes for Ret:
Lands$Sover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne

Liebe og Klubien
10 Rod. til hver.

for Høiefteret

betaler

Tiltalte

Y den indanfede Doms Præmisfer hedder det: ,,Da bet i nærværende
fra Dſter-Flakkebjerg Herreds Bolitiret hertil indankede Sag, under hvilken
Arreſtanten Martin Knudſen tiltales for Losgængeri og Betleri, ved egen
Tilſtaaelſe og det ipvrigt Oplyſte er beviiſt, at han heri har gjort fig ſyldig,
idet han fra 3die Januar til 21de Februar d. A., da han anholdtes, har drevet
omkring i Sors, Preœſto og Holbæë Amter og ernœæret ſig ved Betleri, vil
Arreftanten, der er langt over criminel Lavalder og tidligere er ſtraffet mange

Gange, deels for Tyveri, bedrageligt Forhold og ulovlig Omgang med Hittegods, deels for Overtrædelfe af Fron. 10de December 1828, Losgœngeri og
Betleri, vœre at
da Straffen ved
Band og Brød i
lagte Arreſtanten,

anſee efter Lov af 3die Marts 1860 $ 1 cfr. $$ 3 og 5, og
den indanfebe Dom ſindes pasſende beſtemt til Fængſel paa
6 Gange 5 Dage og Sagens Omkoſtninger rettelig ere paavil Dommen blive at ftadfæfte.”

Nr. 103.

Advocat Liebe

Peder

Nielſen eller Thomſen

contra

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for at have havt Samleie med et Fruentimmer, der
ilfe var ved fuld Bevidſthed, og for uteerligt Forhold.
Nakſkov Kjobſtads Extraretsdom af 24de Mai 1867: „De
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Den

20de

Mat.

Tiltalte 1) Gjæftgiver Nicolai Hendrik Hammer, 2) Peder Nielſen eller Thomſen m. Fl. bor henſœttes, Nr. 1 til Forbedringshuusarbeide i 5 Aar, Nr. 2 til Tugthuusarbeide paa Livstid ofv.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 26de November 1867:
„De Tiltalte Ida Georgine Ludovica Weikop
m. Fk. bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Tiltalte
Peder Nielſen eller Thomſen bor behandles efter den kongelige
Reſolution af 6te October 1863.
Iøvrigt bør Bytingsdommen,
forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande ofv.“
Hgieſterets

Dom.

IJ Henhold til de i den indankede Dom for Peder Nielſens Vedkommende anforte Grunde og med Bemærkning, at den
i Dommen anfgrte kongelige Reſolution feilagtigen er dateret den
Gte iftedetfor den Ste October 1863, fjendes for Ret:
Peder Nielſen eller Zhomfjen bør behandles efter
ben fongelige Reſolution af 5te October 1863.

I

Henſeende

Lands8over-

til

Actionens

ſamt Hof-

og

ſaavidt paaanket er, ved

Omfkoſtninger

Stadsrettens

Magt

bor

Dom,

at ſtande.

for-

I Sag-

larium til Advocaterne
Liebe og Levinſen
Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Ro. til hver.

for

I den indankede Doms Præmisjer hedder det: „Om Tiltalte Beder
Nielſen eller Thomſen, der ved Høiefteretsdom af 26be Marts 1839 for
voldeligt Forhold, Blodffam og Tyveri er dømt til at mifte fit Liv, hvilken
Straf ved Reſolution af 22de Januar 1840 formildedes til Kagftrygning og
Fæftningsarbeide han Livstid, men hvoraf Reſten eftergaves ham ved Reſolution af 6te October 1863 paa Betingelſe, at hau uden videre Dom vilde blive
gjenindſat til liv8varigt Tugthuusarbeide, ſaafremt han paany gjorde fig ffyldig
i nogen Forbrydelſe, dog ikke Betleri eller Losgængeri, ſom ikke medforte ſtorre
Straf, eller gjentagende overtraadte Bolitiets Forffrifter, er det under nærværende Sag tilftrækfeligt oplyft, at han har forffaffet fig Samlete, fom blev gjentaget trende Gange, med et Fruentimmer, medens hun ved Beruſelſe var bragt
i en Tilftand, hvori Brugen af hendes frie Billie var hende betagen, ſamt at
han ved en Leilighed, da der var mange Menneffer af begge Kjøn forfamlede
i Svingelſkoven, har ladet fig i aldeles nøgen Tilftand bære omfring mellem
ben forjamlede Mængde.
Han er herfor ved Natffoo Bytingsbom af 24de
Marts db. MX. rettelig anfeet efter Straffelovens $$ 170 og 185, men med Hen-

Den 20de

Mai.
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ſyn til Straffen, der er faſtſat til Tugthuusarbeide paa Livstid, bliver det at
beftemme, at han bør behandles eftev den Tongelige Reſolution af 6te October 1863,“
—

Mandagen

Nr. 11.

den 25de Mai.

Godsforvalter Herſkind

(Advocat Liebe)

contra

Skomager Frederik Chriſtian Anderſen
(Advocat

Klubien

efter Ordre),

angaaende Indſtœvntes Paaſtand om at erholde meddeelt Leiecontract for hang og Huftrues Livstid paa det af ham beboede
Huus m. m.
Veſterflatkebjerg Herredstingsdom af 16de Auguſt 1866: „Den
af Indftævnte, Godsforvalter Herffind paa Basnæs, Citanten,
Skomager Frederik Chriſtian Anderfen af Liærebi), meddeelte Opfigelfe til Fraflytning af det af ham hidtil beboede Huus med
Have ſammeſteds bor vævre ughldig; ſaa bor Indſtævnte paa Eieren
af Basnæs Gods, hang Vegne, under en Mulct af 1 Rd. til
Soro Amts Fattigkasſe for hver Dag, han ſidder denne Dom
overhgrig, foranſtalte Citanten meddeelt Fæſte paa hans og Kones
Livstid paa det nævnte Huus for aarlig Afgift af 5 Rd.
Procesfens Omkoſtninger ophæves.
Dommen i det Hele at efterfommes inden 15 Dage efter dens lovlige Forkyndelſe under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 8de Juli
1867: „Herredstingsdommen bor ved Magt at ſtande.
Procesfens Omkoſtninger for Overretten ophæves. At efterkommes inden
8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adfœrd
efter; Loven.
Proveprocurator Leviſon tillægges 10 Rd. i Salair af det Offentlige.”
Hgieſterets

Dom.

Ligeſom Citanten ikke for Hgieſteret har faſtholdt de af ham
tidligere fremſatte,

i den

indankede

Dom

nœvnte

Formalitetsind-

ſigelſer, ſaaledes findes der ei heller Fgie til ex officio at annullere Underretsdommen eller den foregaaende Netsbehandling.
IJ Sagens Realitet har Citanten alene gjort gjældende, at
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Den

25de

Mai.

bet i Dommen omhandlede Huus iffun fan anfees Indſtœvnte
overdraget til Brug paa Opſigelſe.
Det Reſultat, hvortil Overretsdommen med Henſyn til dette Sporgsmaal er kommen, maa
Høiefteret imidlertid billige i Henhold til de derfor i Dommen

anførte Grunde, og idet der iffe fan tillægges be Hgieſteret forelagte nye Oplysninger nogen afgjørende Indflydelſe, i hoilken
Henſeende navnlig bemærkes, at Kammerherre Scavenius, der ſom
Verge for vedkommende Godseier er den, med hvem Indſtœvute
har contraheret, ifølge 2, 1—13—17 maa betragtes fom villigt
Vidne i Sagen. I Henhold hertil og da Citanten ligeſaalidt for
Hgieſteret ſom for Overretten har paaſtaaet Dommen formuleret
faaledes, at „Leie“ ſœttes iſtedetfor „Fœæſte“, vil den indankede
Dom efter Indſtævntes Paaſtand vœre at ſtadfœſte, ſaaledes at
Executionsfriſten beſtemmes til 4 Uger efter nærværende Høieftevetsdoms Forkyndelſe.
Procesſens Omkoſtninger for Hgieſteret blive efter Omſtœnbighederne at ophæve, og det Indftævntes befalede Sagfører tilfommende Salair at udrede af det Offentlige,
Thi fjendes for Ret:
Landgover= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, ſaaledes at Executionsfriſten
beſtemmes til 4 Uger efter denne HÖgieſteretsdoms
Forkyndelſe.
Procesfſens Omkoſtninger for Høieſteret ophœves.
Til Juſtitskasſen betaler Citanten

5 Rd.
Advocat Klubien tillægges i Salarium for
Hgieſteret 60 Rd., der udbredes af det Offentlige.
Y ben indanfebe Doms Præmisjer hedder det: „J en imod Citanten,
Godsforvalter Hevrſkind paa Basnæs, af Indſtævnte, Skomager Fuederik
Chriſtian Anderſen af Tjœreby, ved Veſterflakkebjerg Herredsting anlagt
Sag, betræffende Gyldigheden af en den Sidſtnœvnte meddeelt Opſigelſe til at
fraflytte det af ham hidtil beboede Huus med Have i Tjæreby m. m., ex ved
Herredstingets Dom af 16de Auguſt f. A. den ommeldte Opſigelſe kjendt ugyldig at være, og Citanten paa Basnœæs Godſes Eiers Vegne tilpligtet under en
Mulct af 1 Rd. til Soro Amts Fattigkasſe for hver Dag han ſidder Dommen
overhørig, at foranftalte Jndſtævnte meddeelt Sljode paa hans og Huſtrues
Livstid paa det nævnte Huus for aarlig Aſgift af 5 Nd., hvorhos Brocesjens

Omkoſtuinger ere ophævede.

Den

indanket

25de

Mai.
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Denne Sag har Citanten ved Stævning af låde September næftefter
her for Retten, hvor hans principale Paaſtand gaaer ud paa, at Sa-

gen afviſes fra Underretten og at Underdommerens Behandling

og Dom kjen-

des ueſterrettelig og ugyldig, ſamt at der tillægges ham en klækfelig Koſt og
Teœring hos Judſtævnte, medeus han ſubſidiairt har paaſtaaet Underretsdommen
ſaaledes forandret, at der i denne Sag tillægges ham Frifindelſe for Indſtævntes

Tiltale, at den ſete Opſigelſe fjendes gyldig og at Procesſeus Omkoſtuinger
paalægges Iudftœævute.
Derimod har Indſtœvnte, hvem der er meddeelt fri Proces for Overretten, paaſtaaet principaliter, at Underretsdommen ſtadſœæſtes, in subsidium og
ex tuto, at den Indſtævnte .forkyndte Opſigelſe til Fraflytning af det af ham
beboede Huns med Have it Tjæreby fjendes at være ugyldig, famt at Citanten

paa Basnæs

Godſes

Eiers Vegne

tilpligtes under en daglig Mulct,

ſom i

Underretsdommen nærmere beftemt, at foranſtalte Jndſtævute meddeelt Leicontract paa hans og Huſtrues Livstid paa bet nævnte Huus med Have for aarlig Afgift af 5 Rd., hvorhos under alle Omſtændigheder Citanten paaſtaaes
tilpligtet at udbrede alle af Sagen flydende Omfoftninger efter Meglerne i bes
neficerede Sager, deriblandt Salair til hans beſfikkede Sagforer, Proveprocurator Leviſon, hvilket Salair ſubſidiairt er paaftaaet tillagt denne hos det
Offentlige.
Den nedlagte Annullationspaaſtand er for det Forſte ftøttet derpaa
o.f.%. 0. f. 0.
Hvad Sagens factiffe Omftændigheder angaaer, er det givet, at Indſlæœvnte i Begyndelſen af Mai 1863 med rette Vedkommendes Tilladelſe flyttede
ind i det her i Sagen omhandlede Huus paa Basnæs Gods, at Huſet blev
ham overleveret ven Syngforretning af 22de October f. AX. og at han har betalt i aarlig Leie 5 Rd., Hvorimod ingen Contract paa Hufet er underffrevet
af ham, ligeſom han har nægtet nogenfinde at være opfordret til at underffrive
nogen Contract eller noget Skriftligt angaaende Hujet.
Rigtigheden af denne
Benægtelje er iffe modfagt af Citanten, fom derimod har villet gjøre gjældende, at en Leiecontract, hvori er betinget, at den fan hæves til hvert Aars
ifte Mat efter } Aars foregaaeude Opſigelſe fra en af Siderne, er udftedt og
underffreven af Adminiftrator for Basnæs Gods den 23de September 1863, af
hvilken Contract Inbdftævnte imisSlertid har nægtet, uagtet gjentagne Opforbringer, at ville modtage Afffrift, hvorom da en af ham underſkreven Paateg=
ning fulde have været givet Originalcontracten. Sagens Afgjørelfe vil derfor
være afhængig af, om Frdn. 27de Mai 1848 & 11 — hvad Indftævnte har

formeent,

men

Citanten benægtet —

er anvendelig paa det her foreliggende

Tilfælde, hvor Indbftævntes Anbringende gaaer ud paa, at der er givet ham,
ille et Fæfteløfte paa Huſet, men et Tilſagn om Leie paa hans og Huftrues
Livstid, og hvis Sporgsmaalet herom beſvares bekræftende, og det ſaaledes
maa efter forommeldte Lovbeſtemmelſe paahvile Citanten at fore fuldt Beviis
for, at Huſet er udletet til Indftævnte paa Opſigelſe, om et ſaadant Beviis er
tilvetebragt,
Anvendeligheden af den anforte Lovbeſtemmelſe finder Retten at
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maatte være en Følge af, at den taler 1 Almindelighed om QOverbragelfer af
Huug og Bolig til Huusmænb, enten i Fæjte eller i Leie, og ved at gjøre det
til Pligt for Cieren at førge for at oprette føriftlig Contract om Overdragelſen,
kun jætter Fæjte paa Brugerens og Enleg Livstid imod Leie paa visſe Aar
eller paa Opſigelſe, ſaaledes at, i Mangel af ffriftlig Contract, fuldt Beviis er
Betingelſen for, at bet fidfte Alternativ antages at have været Indholdet af
Parternes Overeenskomſt. Hvad dernœſt det heri Sagen af Citanten førte

Beviis angaaer,

da har et Vidne forklaret,

at der ved den mundtlige Over-

eensfomſt iffe var Tale om Fæfte, men fun om fædvanligt Leiemaal paa ſamme
Betingelſer ſom for andre Leiere paa Gobfet, deriblandt 1 Mars Opfigelfe fra
een af Siderne, og Rigtigheden af dette Vidnesbyrd beftyrles ved flere Om-

ftændigheder, navnlig Erpeditionen af Letecontract af et faadant Indhold den
23de September 1863, paa hoilken Tid Indſtævute endnu ikke havde beſiddet
Huſet i 6 Maaneder, i Forbindelſe med at det af et andet Vidne er forklaret,
at Indftævnte under eller ſtrax efter Synsforretningen af 22de October 1863
af Citanten blev underrettet om, at han kunde afhente Leiecontracten; men der
ſkiounes dog ikke fra Citantens Side at være ført et fuldſtændigt Beviis for,
at det paagjældende Huus er udleiet til Indſtævnte paa Opſigelſe.
Da nu den paaanfebe Dom heller ikfe kan forandres ſaaledes, at Leie
fættes i Stedet for Fæjte, allerede af den formelle Grund, at der ikke fra Appellanteus Side herom ex nedlagt nogen Baaftaud, vil den af Indftævnte neds
lagte principale Paaſtand vœære at tage til Folge, dog ſaaledes, at Procesfens
Omkoſtniuger ogſaa ophæves for Overretten, og bliver det Proveprocurator Leviſon, hvis Sagfsrelſe har vœret lovlig, tillommende Salair, der faſtſœttes til

10 Rd., at udrede af det Offentlige,”

Nv. 98.

Advocat Brod
contra

Eſke eller Eſfild Pederſen

Skaarup

(Defenſor Liebe),

ner tiltales for begaact Stempelbeſvigelſe.
Bolling Norre Herreders Extraretsdom af 23de November
1867: „Tiltalte, Aftægtsmand og Huusmand Eſke Pederſen Skaagrup af Lyne bor henſœttes i Fængfel paa ſœdvanlig Fangekoſt i
20 Dage.
Saa bor han og at udrede ſamtlige af Actionen lovligt flydende Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Sokrigscommisſair, Procurator Bagge 6 Rd. og til Defenſor, Kammerraad, Procurator Krarup 5 Rd. faavelſom Dieter efter Dverovrighedens Reſolution. Statskasſens Ret efter Lov 19de Februar
1861 forbeholdes. At efterfommes under Adfærd efter Loven,”
Viborg Landsoverrets Dom af 2den Marts 1868: „Tiltalte

Den

25de

Mai.
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Huusmand Eſkild Pederſen Skaarup bor for Actors Tiltale 1
denne Sag fri at vœre, dog ſaaledes, at han udreder Actionens
Omfkoſtninger, derunder i Salair til Actor for Underretten 5 Rd.,
til Defenſor ſammeſteds 4 Rd., ſamt til Actor og Defenſor for
Overretten, Procuratorerne ÎIſaacſen og Moller, 5 Rd. til hver.
Det Idomte at efterklommes under Adfœrd efter Lvven.“
Hgieſterets Dom.
Efter de fremkomne Oplysninger maa det anſees beviiſt, at
Tiltalte har forſynet den i den indankede Dom omhandlede Ops
ſigelſe med et Stempelmeœrke, der allerede tidligere var kasſeret
ſom brugt til et andet Document.
For dette Forhold findes han
at maatte anſees efter Straffelovens $ 257, og Straffen vil efter
Omſtændighederne være at faftfætte til ſimpelt Fængfel i 8 Dage.

I Henſeende til Actionens Omkoſtninger bliver Landsoverrettens
Dom

at ſtadfœſte.
Thi kjendes fox Ret:
Eſktild Pederſen Skaarup bor henſœættes i ſimpelt
Fœngſel i 8 Dage.
I Henſeende til Actionens Omkoſtninger bor Landsoverrettens Dom ved Magt
at ſtande. I Salarium til Advocaterne Brod og
Liebe
for Hgieſteret
betaler Tiltalte
10 Rd.
til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærvœærende Sag

tiltales Huusmaud Eſkild Pederſen Skaarup for begaaet Stempelbeſvigelſe, og gaaer Sigtelfen navnlig ud paa, at hun til en Opfigelfe af en Capital
af 70 Rd., ſom Sognefoged Th. Chr. Nielſen af Lyne fyldte ham efter en
den 30te December 1865 udſtedt Obligation, har benyttet et tidligere brugt og
casſeret Stempelmærke.

Tiltaltes Forklaring gaaer ud paa, at det ommeldte Stempelmærke har
veœret paategnet af Tiltalte felv med dennes Navn, men ved de under Sagen
afgivue edelige Forklaringer maa det anſees godtgjort, at Stempelmærket har
vœæret paategnet fornœvnte Sognefoged Th. Chr. Nielſens Navn, paa hoilken
Omſtœudighed Nielſen, der gjentagne Gange har casferet Stempelmærker for
Tiltalte og har formeent, at Stempelmærfet har været et faadant til et andet
Document henhørende af Nielſen tidligere casſeret Stempelmærke, ſtrax ved
Forlyndelfen blev opmærffom, og berefter forbød vedfommende Stævnevibdner

at udlevere Opfigeljen til Tiltalte inden Sagen blev underføgt, hvorefter Til
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talte imidlertrd desuagtet erholdt Opſigelſen udleveret, og ſenere, ſom hau har
erkjendt, har afpillet og tilintetgiort Stempelmærket,
Endvidere bemeœæukes, at
de af Jielfen og den ene af de Mænd, ber forkyndte Opfigelfen, afgivne edelige Forklaringer gaae ud paa, at der var ffect en Forandring i den Stempel=
mærlet tidligere baategnede Dato og Aarstal, ligeſom ogfaa et Vidne, der dog
ifle er edfæftet, har udfagt, at Forbogftaverne af Nieljens Navn paa Stempel
mærlet vare tilfrattede.
Da Faftfætteljen af det Anfvar, Tiltalte er ifalden for ben af ham begaaecde Overtrœdelſe af Stempellovgivningen, henhporer under adminiſtrativ Afgjorelſe, cfr. Lov 19de Februar 1861 $ 82, vil han under nærværende Sag
alene kunne dommes, forſaavidt der med Stempelbeſvoigelſen maatte anſees at
være forbundet et jaadant Forhold, der fan betragtes ſom en ſœregen Forbrybelfe. I denne Henjeende bemærkes, at der iffe findes tilftræffelig Føie til at
autage, at den ommeldte Benyttelſe af et til et andet Document henhørende
og fom faabdant tidligere cagjeret Stempelmærke i og for fig ffulde være at
anfee fom en faadan felvftændig Forbrydelje, og heller iffe findes der at kunue
ibømmes Tiltalte jærlig Straf for at have ladet fig Opfigelfen udlevere og
tilintetgjort Stempelmærfet.
Derimod er der vel efter det Anforte fremkommen

nogen Formobning for, at den Stempelmærtlet tidligere meddeelte Casfationsbaateguing er bleven forfalffet, men ſelo om Sigtelſen for ſaadan Forfalſkuing
ikfe efter Actions8ordrens Udtryk kunde anſees udelukket fra at komme under
Paakjendelſe, vil der imidlertid ikke blive Spørgsmaal om her for Retten at
at paadomme Tiltaltes Forhold i denne Henſeende, efterſom hau ikke forſaavidt
er ved Underretsdommen anſeet med Straf og Sagen kun kan anſees indanket
for Overretten efter Tiltaltes Begjæring, men iffe tillige paa det Offentliges
Vegne.
I Henhold hertil vil Tiltalte være at frifinde for Actors Tiltale i
denne Sag, dog ſaaledes, at han vil have at udrede Actionens Omkoſtuinger.“

Nr. 109.

Advocat Bro
contra

Chriſtian Nielſen Sadferup og Soren Peter Jenſen
(Defenſor Hanſen),
der tiltales for Misbrug af deres Myndigheder ſom Politibetjenie
ved W. P. Richardſons Anholdelſe ſamt for Misbrug af deres
Myndighed ved og under Anholdelſen af J. A. de Chabert og
Edward

St.
„Tiltalte
Tiltale i
Chriſtian

Fletcher.

Thomœæ Bytings Extraretsdom af 25de November 1867:
Hoker William Pennyſton Richardſon bor for Actors
nærværende Sag fri at vœre. De tiltalte Politibetjente
Nielſen Sadſerup og Sporen Peter Jenſen bor hver iſœr

Den 25de Mai.

henfætteg til Fœngſel paa Vand
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og Brod i 5 Gange 48 Timer.

Den tiltalte Politibetjent Jens Peter Hanſen bor for videre Tiltale it nærværende Sag fri at være. Actionens Omkoſtninger udredes for Richardſons Vedkommende af det Offentlige, for de tiltalte
Betjentes Vedkommende af hver iſœr for ſit Vedkommende.
Det
Idomte at udredes inden Zde Solemcœrker efter denne Doms lovlige Forkfyndelſe og Dommen i det Hele at efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Den veſtindiſke Landsoverrets Dom af 22de Januar 1868:
„Bytings8dommen bor ved Magt at ſtande.“
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom for Chriſtian Nielſen Sadſerups og Sgren Peter Jenſens Vedkommende anfgrte
Grunde vil den med Henſyn til disje Tiltalte være at ftadfæfte,
dog at Straffetiden for enhver af dem findes at kunne nedſœættes

til 3 Gange 48 Timer.
Thi kjendes for Ret:
Landdoverretteng Dom bør,
ex, ved Magt at ſtande, dog

ſtemmes

til 3 Gange

forfaavidt paaanlet
at Straffetiden be-

48 Timer.

I Salarium

til

Advocaterne Brok og Hanſen for Hgieſteret betale de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een,
8 veftindifle Daler til hver.

J den indaukede Doms Prœmisſer hedder det: ,, Under nærværende i
Ifte Inftants inden St. Thoma Bytingsret behandlede Sag tiltales Høler W.
P. Richardſon for at have fat fig til Modværge mod Politiet og Bolitibetjentene
Chriftian Nielfjen Sadferup, Søren Peter Jenſen og Jens Peter
Hanſen, de to Førftnævnte for Misbrug af deres Myndighed jom Politibetjente
ved W. P. Richardſons Auholdelſe og ſamtlige Tre for Misbrug af bereg
Myndighed ved og under Anholdelſen af J. A. de Chabert og Edward
Fletcher.
Sagens Anledning, ſaaledes ſom tilſtrækkeligen godtgjort under de optagne Forhør, er den, at da Tiltalte W. P. Nichardſon om Eftermiddagen Kl.6
revſede ſit 12-aarige Pigebarn for en begaaet Forſeelſe i Gaarden, hvor han
boer, tilraabte Sadſerup, der havde Bolig paa ſamme Lod og i det Dieblik
var i ſit Værelſe tilligemed Jenſen, ham, at han ikke kunde tilſtede, at Folk
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bleve flaaede thjel, eller noget lignende, hvortil Richardſon ſvarede, at han ikke
vilde bræbe fit eget Barn og at det var i ſin Orden, at Barnet fit en Revſelſe, naar det var ulydigt. Richardſon gik derefter til Porten, hvor han blev
af de Tiltalte Sadſerup og Jenſen grebet og betydet, at han maatte gaae med
til Politikammeret.
Richardſon mobjatte fig dette og føgte at flippe fra Betjentene, idet han raabte, at hverlen een eler ti Betjente kunde forhindre ham
t at bande fit Barn.
Under den herved opſtaacde Brydning kom alle Tre til
at ligge paa Jorden, en Mængde Menneſker ſamledes omkring dem og deriblandt Sadelmager Fletcher og Magaſinforvalter Chabert, der ſogte at formaae
Betjentene til at afſtaae fra at ſlaae Richardſon og at tillade ham at tage ordentlige Klœæder paa, forinden de forte ham i Arreſten, men erholdt paa deres
Tiltale, der efter Bidnernes Ubfagn ete paa en ſommelig og hoflig Maade,
et inſulterende Svar forbundet med Trusler.
Da omſider Richardſon af de
to uœævnte og to andre tilſtedeklomne Betjente blev ført til Fortet, gik Fletcher

og Chabert til Politimeſterens Bopæl, underrettede denne om det Forefaldue
og bab om, at Sagen maatte underføges med mindft muligt Ophold. Paa
beres Vei fra Politimefteren traf de jammen med de nævnte Betjente og den
ligeledes tiltalte Betjent Hanſen, der af dem var tilkaldt for at være dem behjælpelig. De bleve af Betjentene anmodede om at folge disſe til Politikammeret, men da de vilde pasſere den Gade, der forer til Fortet, bleve de beore
brede at følge dem derhen, hvorpaa de uagtet deres M odforeſtillinger bleve

bragte til Fortet og heuſatte i et Fængſel
med

grove, œæretrœnkende

Ord.

Gamme

ſammeſteds,
Aften

bleve

efterat være overfufede
alle

tre Anholdte

efter

et optaget Forhør af Politimefteren relarerede.
Hvad nu for det Forſte angaaer Tiltalte W. P. Richardſon, da maa
Retten vœære enig med Underdommeren 1, at der intet Strafanfvar fan paahvile
ham. De Tiltalte Sadferups og Jenfens Fremfærd mod ham fra forſte Begyndelſe af var i alle Heuſeender et faa uforfvarligt og ulovligt Attentat paa
hans Perſon, da hverken de havde almindelig formel Competence til efter deres

Forgodtbefindende

at anholde

en Borger,

eller den

af Richardſon

begaaede

Handling, felv om den havde været ulovlig, var 1 fjernefte Maade

af ben Be-

ffaffenhed, at den funde retfærdiggjøre en overordentlig Anvendelje

af det exe-

cutive Polities Myndighed.
At ſoge at unddrage fig en ſaa aabenbar lovſtridig
Magts Anvendelſe kan neppe anſees at vœre ftrafbart, og ſelv efter en ſtrengere
Bedommelſe af hans Forhold kunde der dog kun være Tale om Anvendelſe af
en Mulct, ſom da ialtfald maatte være abforberet ved ben lidte ulovlige Arreft.
Hvad angaaer de øvrige Tiltalte, da har den af Sabferup og Jenfen

udviſte egenmœægtige Opforſel ved Richardſons

og

endnu

mere ved Fletchers

og Chaberts Anholdelſe og Henjættelfe i Fortet været af en ſaa
ftribig Beffaffenhed, at det maa paabrage dem alvorlig Straf,
talte Hanjen vel har gjort fig fyldig i en kjendelig Mangel
ſtæudighed, der paaligger ham i hang officielle Stilling, men ſom
ſin Undſkyldning i en feilagtig Bedommelſe af hans Pligt at
hvor den forlangtes af Politiets Tjenere.

aabenbar lovhvorimod Til
baa den Selvdog kan finde
yde Asſiſtance,

Den 25de Mai.
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Ligeſom Retten efter det Foreſtaaeude tiltræder Underdommerens Formening i den under 25de November f. A. afſagte Dom 1 Henſeende til de Tiltalte Richardſons og Hanſens Anſvarsfrihed, ſaaledes ſkjonner den ogſaa, at
Straffen for de andre Tiltalte er pasſende beſtemt til Fængſel paa Vand og
Brød i 5 Gange 48 Timer med Baalæg af Omfoftningerne.”
E

Nr. 6.

Grosferer A. S. Dahl (Ingen)
contra

Froken J. Hanfen
Hgieſterets

(Ingen).

Dom.

Citanten, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmægtig lader møde til beſtemt Tid for Hgoieſteret,
bor betale 80 Lod Sgolv til Vor Frelſers Kirke,

forend

det tillades

ham

med denne Sag at gaae i

Rette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
ſig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei til-

lades videre derbaa at tale.
Nr. 8.

Enkemadame Eliſe Chriſtine Lind (Ingen)
contra

Guldſmedemeſter A. Knudfen
Hgieſterets

(Ingen).

Dom.

Citantinden, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmægtig lader møde til beftemt Tid for Høiefteret,
bør betale 80 Lod Sølv til Vor Frelferg Kirke
førend det tillades hende med denne Sag at gane i
Rette; og faafremt hun iffe inden 3 Uger melder
jig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør hun have tabt Sagen og hende ei til:
lades videre derpaa at tale.
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Den 26de Mai.
Tirsdagen

Nr. 114.

den 26de

Mai.

Advocat Henrichſen
contra

Niels Hansfon

(Defenſor Liebe),

der tiltales for Thveri.
Helſingor Extraretsdom af 3de Februar 1868: „Arreſtanten
Niels Hansfon bør ftraffes med Zugthuusarbeide i 3 Aar. Saa
bør han og udrede denne Sags Omkoſtninger, derunder i Salair
til Actor, Procurator Msoller 6 Nd. og til Defenſor, Procurator
Lund 4 Rd. At efterbommes under Adfærd efter Loven,”

Landsover-

ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

af 7de April

1868: „Arreſtanten Niels Hansſon bor ſtraffes med Tugthuusarbeide i 2 Aar og efter udftanet Straffetid udbringes af Riget. I
Henſeende til Actionens Omkoſtninger bor Underretsdommen ved
Magt at ſtande. I Salair til Brocuratorerne Engberg og Raas-

løff for Overretten betaler Arreftanten 5 Rd, til hver,
ommes under Adfærd efter Loven.”
JI Henhold

Hgoieſterets Dom.
til de i den indankede Dom

At efter-

anførte Grunde

fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Henrichſen og Liebe for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd, til hver.
J

den

indankede

Doms

Prœæmisſer

hedder

det:

,, Under

nærværende

fra Helſingor Kjobſtads Extraret hertil indankede Sag tiltales Arreſtanten
Niels Hansfon for Tyveri.
Det er i ſaa Henſeende oplyſt, at han er funden i Beſiddelſe af et Gulduhr og en Guldkiæde, ſom ere vurderede til 50 Rd.
og 35 Rd., og med Henſyn til hvilke Conſul og Kjobmand Dreyers Huſtrn

har aflagt Ed paa, at de ere frakomne hende mod hendes Vidende og Villie,
ligeſom hun ved Vidner har godtgjort ſin Eiendomsret ialtfald til Guldkiæden.
Da det tillige ved Vidner er godtgjort, at Arreſtanten har vœæret i Kjøbmand
Dreyers Huus paa den Tid, de ommeldte Øjenftande maae antages at vœære
blevne ſtjaalne, maa det billiges, at Arreftanten, hvis Forklaring om at have
fjøbt disfe Ting baa Gaden af en ubekjendt Mandsperſon for 3 Rd. ikke er
beſtyrket ved Noget, ved den indankede Dom i Henhold til L. 6—17—10 og 11
og Frdn. 8de September 1841 $ 6 er anſeet ſyldig i Tyveri.

Den 26de Mai.
Derimod kan det ikke billiges,
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at Arreſtanten ved den indankede Dom

i Henhold til de ſamme Lovbeſtemmelſer er anſeet ffyldig i Hæleri med Henfyn til en Procurator Knox fraſtjaalen til 12 Rd. vurderet Frakke, da det ike
mod Arreſtantens Benœægtelſe er beviiſt, at han har været i Befiddelje af den
ommeldte Frakke, idet ſaadant kun er bevidnet af den Marſchandiſer, i hvis
Boutik Frakken er forefunden, ſamt dennes Medhjælperſke, og den Førftnævnte
kan under disſe Omftændigheder iife anſees for et fuldkomment gyldigt Vidne
i ſaa Henſeende.
Da Arreſtanten, der er fodt i Sverrig, 44 Aar gammel, tidligere er

ftraffet 2 Gange for Tyveri,

nemlig ved Criminal-

og Politirettens Dom

af

7Tde November 1863 efter Frdn. 11te April 1840 $ 1 med 6 Gange 5 Dages
Fængſel paa Vand og Brod og ved Kiobenhavns Amts ſondre Birks Extrarets-

dom af 10de Auguſt 1864 efter ſamme Frdn.s $ 13 med 1 Aars Forbedringshuusarbeide, vil han nu i Henhold til Straffelovens $ 231 cfr. 8 307 være
at anſee med en Straf, ſom pasſende findes at kunne beſtemmes til 2 Aars
Tugthuusarbeide, hvorhos det i Henhold til Straffelovens $ 16 vil være at
beſtemme, at Arreſtanten efter udſtaaet Straffetid bor udbringes af Riget.
Overeensjtemmende hermed vil Underretsbommen, hvorved Straffen er beftemt
til 3 Aars Tugthuugarbeide, være at forandre, medens den i Henſeende til
Actioneng Omfoftninger vil være at ftadfæfte. Erſtatning er frafalden, da Kofterne ere tilbageleverede Beftjaalne.”

Pr. 121.

Advocat Levinſen
contra

Martin

Ferdinand

Schwartz (Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Losgœngeri.
Criminal- og Politirettens Dom af 2den Mai 1868: „Arreſtanten Martin Ferdinand Schwartz bor ſtraffes med Arbeidei
Kjøbenhavns Fattigvæfens Tvangsarbeidsanftalt i 120 Dage ſamt
tilſvare Sagens Omkoſtninger.
At efterfommes under Adfærd
efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anfgrte Grunde
fjendes for Ret:
Criminal: og Politirettens Dom
bør ved Magt
at ftande,
I Salarium
til Advocaterne Levinſen og Hindenburg for Høtefteret betaler Tiltalte
10 RD. til hver.
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I den indaukede Doms Præmisſer hedder det: „Da Arreſtanten Martin Ferdinand Schwarßt, der er født den 16de September 1819 og ſeneſt
har været anſeet ved nærværende Rets Dom af 29de December 1866 efter Lov

om Straffen for Løsgængeri og Betleri af 3die Marts 1860 2 1 med Arbeide
i Kiobenhavus Fattigoœſens Tvangsarbeidsanftalt i 90 Dage,

ved egen af det

iøvrigt Oplyfte beſtyrkede Tilſtaaelſe er overbeviiſt at have imod et ham til
Kjøbenhavns Bolitiprotocol over mistænkelige Perſoner den 1lte f. M. under
ſædvanlig Straffetruſel givet Tilhold deu 19de f. M. forlabt Ladegaarden, hvor
han var udlagt under Fattigvæfenets Forſorg, vil han paany være at anſee eſter
fornævnte Lovbeſtemmelſe, efter Omſtændighederne med lige Arbeide
i 120 Dage.”

Nr. 118.

Advocat Liebe
contra

Peder

Chriſtenſen Dyhr

(Defenſor Bunten),

ber tiltales for det af ham imod Vægter Søren Thomfen i Silfeborg under Ubdføreljen af dennes Beſti&ing udviſte fornærmelige
og volbelige Forhold.
Silkeborg Birks Extraretsdom

af 24de Februar 1868:

„Til-

talte Arbeidsmand Peder Chriſtenſen Dyhr af Silkeborg bor henfættes til Fængfel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, ſamt
udrede alle af denne Sag flydende Omkoſtninger, derunder Salair
til Actor, Cancelliraad Zielian 5 Rd. R. M. og til Defenſor,
Procurator Hviid 4 Rd. N. M.
At efterfommes under Adfærd
efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 6te April 1868: ,, Tiltalte
Peder Chriſtenſen Dyhr bør henfætteg i fimpelt Fængjel i 5 Dage.
Saa ubreder han og Actioneng Omfoftninger og derunder be i
Underretsdommen

beſtemte

Salairer,

ſamt

i Salair

til Actor

og

Defenſor for Overretten, Procuratorerne Moller og Juſtitsraad
Necelmann, 5 Rd. til hver. At efterkommes under Adfœærd efter
Loven,”
(Sluttes i næſte Nr.).

Forlagt af den Gyldeudalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtrylkkeri,

Hoieſferelsfidende,
udgiven
af

fjøiefterets Protocolfecretairer.

ME 10.

Den l2te Juni.

1868.

C

Forſte ordinaire Sesſion.
Tirsdagen den 26de Mai.

Nr. 118.

Advocat Liebe
contra

Peder Chriſtenſen Dyhr (ſee forrige Nr.).
Hgieſterets

I Henhold

til de i den indankede Dom

Fjendes for Ret:
Landgoverretteng

JI

Salarium

Bunten

Dom.

for

til

Dom

bør

Advocat

Hgieſteret

ved

Magt

Liebe
betaler

anførte

og

at

Grunde
f|tande.

JIuſtitsraad

Tiltalte

10

Rd.

til hver.
I ben indanfede Doms Bræmigfer hebder det: Under nærværende Sag
tiltales Fabrifarbeider Peder

Chriſtenſen

Dyhr

for at have udviiſt fornær-

meligt og voldeligt Forhold imod Vægter Soren Thomſen

i Silkeborg under

Udfsrelſen af dennes Beſtilling.
Ifolge de af Vœægterne Soren Thomſen og Niels Rasmusſen Kokborg
afgivne edelige Forklaringer traf de om Natten imellem den 1ſte og 2den Januar d. A. omtrent Kl. 3 om Morgenen paa Gaden udenfor et Hotel i Silkeborg, hvor nogle Fabrikarbeidere holdt Bal, Tiltalte, der havde deeltageti

Ballet, men var bven udviiſt eller udkaſtet derfra, ifærd med at gjøre Spektafler ved at raabe og ffrige, og
Tiltalte Thomſen for en Dreng,
rolig, da han i modſat Fald vilde
ham, ſaa at hans Fraffe blev revet
forte Tiltalte bort med fig.

da Thomſen
ſamt tog paa
blive anholdt,
itu, hvorefter

nu advarede ham, udffjældte
dennes Opfordring til at være
Thomſen i Bryſtet og ruſkede
endeel tillomue Fabrikarbeidere
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Den

26de

Mai.

Tiltalte, der har indrommet at have kiendt Vœægterne ved den omhandlede Leilighed, har imidlertid paaſtaaet, at han dengang var ſaa beruſet, at han
ilfe var ved ſin Bevidſthed, ſaa at han Intet kan huſke af det Pasſerede, og
det maa nu ogſaa efter Oplysningerne i Sagen antages, at han har veœret
noget beruſet, men dog ifke i en Tilregneligheden udelukkende Grad.
For dette Forhold vil Tiltalte, der er fodt 1841 og med Undtagelſe af,
at han under ſin militaire Tjeneſte ex ſtraffet for en diſciplinair Forſeelſe, ikke
tidligere har været tiltalt eller ſtrafſet, vœre at anſee efter Straffelovens $$ 100
og 101 med en Straf, der findes pasſende at kunne beſtemmes til fimpelt
Feængſel 1 5 Dage.“

Nr. 115.

Advocat Levinſen
contra

Nasmus

NRasmusfen

(Defenſor Bunten),

ber tiltales for attenteret Voldtægt.
Lollands Sonderherreds Extraretsdom

af 13de Februar 1868:

„Tiltalte Huusmand

af Torpe

bor henſcœttes

i Fængjel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage.

Saa betaler

Rasmus

Rasmusſen

han og alle af Actionen lovligt flydende Omfoftninger, hvorunder
i Salair til Actox, Procurator Henrichſen 4 Rd. og til Defenfor, Procuxator Barfred 3 Rd.
At efterkommes under Adfærd
efter Loven.”
Landsover= ſamt Hoſ- og Stadsrettens Dom af 14de April
1868:
„Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog at

Straffetiden beſtemmes til 6 Gange 5 Dage,

I Salair til Pro-

curatorerne Leviſon og Hefſcher for Overretten betaler Tiltalte
Huusmand Rasmus Rasmusſen af Torpe 5 Rd. til hver, At
efterklommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunbe,
hvorved dog bemærkes, at Tiltalte ved den omhandlede Leilighed
maa antages at have været ſtœrkt beruſet, fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocat Levinſen og Iuſtitsraad Bunten for Høiejteret bes
taler Tiltalte 10 Rd. til hver.

Den 26de

Mai.
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J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: ,, Under nærværende
fra Lollands Sponderherreds Extraret hertil indankede Sag tiltales Huusmand
Rasmus Rasmusfen af Torpe for attenteret Voldtægt.
Det er i faa Henfeende ved hang egen med det tøvrigt Oplyfte ſtemmende Zilftaaelje godtgjort, at han den 1fte Januar d. A. 1 Morkningen modte
Pigen Thomaſine Hanſen, der fyldte 14 Aar den Ide Marts d. A., paa Lande-

veien ved Torpe og gav ſig i Folgeſkab med hende, ſom han ikke kiendte, ſamt
lagde Armen om hendes Liv. Da de modte en Forbitjorende, flap han hende,
og hun benyttede da Leiligheden til at lobe fra ham, men han indhentede hende,
faftede hende om paa Veien, frængede Klæderne op paa hende og lagde fig, i
den Henſigt at have Samleie med hende, ovenpan hende, hvorpaa han begyndte
at knappe ſine Buxer op.
Pigen gav fig da til at frige og vedblev hermed,
uagtet Tiltalte efter hendes Sigende truede med „at give hende en paa Flaben,“ hvis hun ikke holdt op med at ffrige, hvilfet Tiltalte, der var noget beruſet, ikke vil kunne erindre, men dog heller ikfe har turdet benœgte, og da 2

Mænd paa Grund af Pigens Sfrig kom tillobende, ſprang Tiltalte op oa lob
ſin Vei. Pigens Haarnet, Forklæde og vatterede Hue bleve revne iſtykker,
men Erſtatning herfor er frafaldet, og iopvrigt ſﬀete der hende ingen Overlaſt.
For ſit ommeldte Forhold vil Tiltalte, der er fodt den 29de Juni 1839
og jom Soldat har været anfeet med arbitrair Straf for at have været ude
efter Retraiten og forftyrret den offentlige Silferhed paa Gaden, men ellers itke
findes tiltalt eller ftraffet, ved den indanfede Dom rettelig anfeet med Straf
efter Straffelovens 3 168 jfr. 22 46 og 39, men Straffen, ſom er faſtſat til
3 Gange 5 Dages Fængſel paa Vand og Brod, findes efter Omſtændighederne
at burde forhoies til 6 Gange 5 Dages Feœængſel paa Vand og Brod.
Med
denne Forandring vil Underretsdommen, hvis Beſtemmelſer om Actionens
Omfkoſtninger billiges, være at ftadfæfte.”

Nv. 100,

Juſtitsraad Bunten
contra

Eva

Magnusfon

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for Tyveri
og uhjemlei Beſiddelſe af ſtjaalne
Koſter.
Criminal: og Politirettens Dom af 28e Marts 1868:
„Arreſtantinden Eva Magnusfon bor ſtraffes med- Fængfel paa
Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage, ſamt udrede Actionens Omkoſtninger, derunder Salair til Actor og Defenſor her ved Retten,
Procuratorerne HD. D. Nyegaard og Bøder, 6 Rd. til hver, og
til den ſubſidiaire Defenſor, Proveprocurator P. Hanſen i Odenſe
2 Rd. At efterkfommes under Adfærd efter Loven.”
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Den

26de

Hgieſterets
I Henhold
fjendes for Ret:
Criminal-

til de

at ſtande.

og

i den

Mat.

Dom.

indankede

Politirettens

I Salarium

og Advocat Hanſen
20 RD. til hver.

Dom

Dom

anfgrte
bor

Grunde

ved

Magt

til Juſtitsraad Bunßten

for Hgieſteret

betaler Tiltalte

J den indankede Doms Præmigjer hedder det: ,J nærværende imod
Arreſtantinden Eva Magnusfon for Tyveri og uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne
Koſter anlagte Sag har hun vedgaaet, hvad der ftemmer med det iøvrigt Oplyſte, at have vœæret i Beſiddelſe ved ſin Anholdelſe den 22de Juli f. A. af et
til 6 Rd. ourderet Shavl, fom ifølge Anmeldelſe til Kjobenhavns Politi er angivet at være fraſtjaalet Ane Kirſtine Rauch, Giœæſtgiver Hanſens Enke, i September Maaned 1865 tilligemed flere andre Gjenſtande fra hendes Bopæl i
Smedegaden Nr. 3, og med Henſyn til hvilket Shavl Sidſtnævnte har aflagt
Tilhjemlingsed og prœæſteret Beviis for ſin tidligere Beſiddelſe, og da Arreſtantindens Foregivende at have kjobt det ommeldte i hendes Beſiddelſe forefundne Shavl for flere Aar ſiden i Kolding, ikke blot er aldeles ubeſtyrket, men
ftaaer i Strid med det iøvrigt Oplyfte, vil intet Henfyn kunne tages til ſamme,
hvorimod Betingelferne for Anvendelſen af det ved D. L 6—17—10 og 11
cfr. Frdn. 8de September 1841 $ 6 hjemlede Beviis maa anſees at være til-

ftede, uden at der dog efter de fremfomne Oplysninger findes tilftræffelig Foie
til

imod

Shavlet,

Arvreftantindens

faa

at hun

Benægtelje

iffun

vil være

at

ftatuere,

at dømme

at

for

hun

felv

Hæleri

hax

med

ſtjaalet

Henſyn

til ſamme.
Arreſtantinden har derhos ligeledes vedgaaet, at hun i Sommeren 1866
har uden Eierinden Johanne Peterſens Vidende og Villie ſat fig i Beſiddelſe af og ſenere beholdt en denne. tilhorende Spand, ſom ikke er kommen
tilſtede under Sagen, meu af Eierinden er auſat til en Bærdi af 2 MÉ., medens Arreſtantinden har paaſtaaet, at den ikke var mere end 8 ß vœærd, og forſaavidt Arreſtantinden har paaberaabt fig at have taget Spanden ſom Erſtatning for en hende af Eierinden tidligere fratagen Skarnbsotle, og ſenere opgivet
iffun at have taget den for at levere den til Cierinden, vil intet Henſyn hertil
kunne tages, da hendes Foregivender i ſaa Henſeende ere ubeſtyrkede og i Strid
med det iøvrigt Oplyfte, og navnlig med de af fornævnt: Johanne Peterfen og
Birthe Sophie Olſen, Piuurfvend Winfelmanns Huſtru, under Ed afgivne
Forklaringer, hvorfor hun vil være at domme for Tyveri af den ommeldte
Spand.
JF Henhold til det Anforte vil Arreſtantinden, hvis Opgivende at være
38 Aar gammel er ffjønnet at ftemme med hendes Udfeende, og ſom ikke findes
tidligere ftraffet, være at bømme efter Straffelovens $$ 228 og 238 til en

Den

26de

Mai.
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Straf, der efter Omftændighederne findes at burde beftemmes til Fængfel paa
Band og Brød i 3 Gange 5 Dage, hvorhos Arreftantinden vil have at udrede

Actionens Omkoſtuinger.“

Nr. 116.

Advocat Hindenburg
contra

Anders Pederſen (Defenſor Bro),
der tiliales for at have gjort fig ffyldig i attenteret Boldtægt,
zyveri eller Hæleri eller ialtfald ulovlig Omgang med Hittegodg.
Meerloſe og Tudſe Herreders Extraretsdom af 27de Februar
1868: „Arreſtanten Anders Pederſen af Morke bør at henfættes
i Fængſel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage, men igvrigt
for Actors videre Tiltale under denne Sag fri at være; ſaa bor
han og udrede alle af Actionen lovlig flydende Omkoſtninger og
deriblandt i Salair til Actor, Procurator Arboe 6 Nd. og til
Defenſor , Procurator

Chriſtenſen

5 Rd.

At

efterkommes

under

Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de April
1868: „Arreſtanten Anders Pederſen bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, men iøvrigt bør Underretsdommen
ved Magt

at ſtande.

I

Salair

til

Procuratorerne

Jacobfen

Sørrenfen for QOverretten betaler Arreftanten 5 Rd. til hver.
efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

og

At

Dom.

Ved den indankede Dom er det vel rettelig antaget, at der
med Henſyn til Sigtelſen for attenteret Voldtæœgt er fremkommet en hoi Grad af Formodning for, at Tiltalte deri
er fyldig; men dette vil ifølge Lov om Æresopreisning m. m. af
3die April d. A. $ 5 ikke nu funne medføre, at Dommen ffulde lyde
paa Brifindelfe for videre Tiltale, og han bliver ſaaledes under
denne Deel af Sagen at friſfinde for Actors Tiltale,
Derimod
billiges det i Henhold til de i Dommen anførte Grunde, at Tiltalte er anſeet med Straf ſom for 3die Gang begaaet Heœleri, og
da den ham herfor idømte Straf findes pasſende, og Dommens
Beſtemmelſer angaaende Actionens Omkoſtninger billiges, vil den
med ben anførte Forandring være at ftadfæfte.
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Den 26de Mai.
Thi kiendes fox Ret:

Lands8over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at Tiltalte med
Henſyn til Sigtelſen for attenteret Voldtœgt fri-

findes for Actors Tiltale.
vocaterne Hindenburg
taler Tiltalte

I Salarium

og Brock

til Ad-

for Hgieſteret

be-

10 Nd. til hover.

J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Arreſtanten Anders
Pederſen, der er fodt den öte Mai 1834 og ved Meerloſe og Tudſe Herrez
ders Extraretsdom af 7de Juli 1856 er anſeet for Tyveri og attenteret Bedra-

geri med Fængjel paa Band og Brod i 4 Gange 5 Dage,

ſamt efter Krigs-

retsdom af 14de November 1857 og kgl. Reſolution af Z0te f. M. har været
ftraffet blandt Andet for Tyveri, der henfortes under Frdn. 11te April 1840
$ 12 1ſte Membrum, med Forbedringshuusarbeide i 3 Aar, og ved Meerlpſe
og Tudſe Herreders Extraretsdom af 15de Auguſt 1863 er bleven anſeet for

Attentat paa Indbrudstyveri efter bemeldte Frdn.s8 2 80 cfr. 22 15, 12 og 14
med Forbedringshuusarbetde i 4 Aar, tiltales under nærværende ved bemeldte
Herreders Extraret i 1ſte Inſtants paaljendte Sag for attenteret Voldtægt,
Tyveri eller Hæleri eller i alt Fald ulovlig Omgang med Hittegods.
Forſaavidt Sigtelſen for attenteret Voldtægt angaaer, er der fremkommet

en hoi Grad af Formodning for,

at Arreſtanten om Aftenen den 6te Januar

d. A. har gjort fig \lyldig deri imod Pigen Caroline Hanſine Sprenſen af
Holbek Ladegaard, men der findes dog ikke imod hans Benægtelje at være til-

veiebragt tilſtrœktkeligt Beviis derfor, og det maa derfor billiges, at der ved den
indankede Dom

i denne Henſeende

er tillagt ham

Frifindelſe for Actors videre

Tiltale.
Da Arreftanten ved ſin Auholdelſe bemeldte Aften er funden i Beſiddelſe af en til 1 Rd. vurderet Kjørepidff, med Henſyu til hvilken Tjeneſtekarl

Chriſtian Hanſen har godtgjort ſin Eiendomsret og aflagt Tilhjemlingsed,
han,
Holbek
af L,
yldig

til hvig Foregivende om at have fundet Pidſken paa Landeveien
der efter de fremkomne Oplysninger intet Henſyn kan tages, i
6—17—10 og 11 cfr. Frdu. 8de Seplember 1841 $ 6 vœære
i Hæleri, idet der ikke er aldeles tilſtrækfelig Foie til at ſtatuere,

vil

udenfor
Medfør
at anſee
at han

ſelv har ſtjaalet Pidſken. og maa det billiges, at han ved den indankede Dom
er anfeet efter Straffeloveng $ 238 og $ 241 cfr. $ 307 ſom for 3die Gang begaaet Hæleri, men

6 Gange

5 Dage,

Straffen,

der er beſtemt til Fængſel paa Vand

og Brod i

findes at burde faftjættes til Forbedringhuusarbeide i 8

Maaneder.
Med den heraf folgende Forandring vil Dommen, hois Beſtemmelſex om Actionens Omkoſtninger og de Underretsſagfsrerne tillagte Salairer
bifaldes, blive at ftadfæfte.”

Den
Torsdagen

Nx. 31.

(de Juni.
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den 4de Juni.

Brændeviinsbrænder L. Riis

(Advocat Klubien)

contra

den conſt. Kammeradvocat paa Statskasfens

Vegnue

(Juſtitsraad Bungten),
angaaende Betalingen af nogle ikke Hidtil indfrævede Afgifter af
Brændeviinsbrændinger, der have fundet Sted under den fjendtlige
Occupation af Jylland i 1864.
Veile Bytingsdom af 9de Auguſt 1866: „Indſtæœvnte, Brœndeviinsbrœnder L. Riis, bor til Kammeradvocaten betale de paaftævnte 2,300 Nd. med 5 pCt. Renter fra den 18de September
1865 indtil Betaling ſkeer. Procesfens Omkoſtninger ophœves, og
bliver Kammeradvocatens Salair, 20 RNd., at udrede af det Offentlige. At efterlommeg under Adfærd efter Loven inden 15 Dage

efter Dommens Forlyndelje,”

'

Biborg Landsoverretg Dom af 4de Februar 1867: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Procesfens Omkoſtninger
for Qverretten ophæves,”
Hgieſterets

Dom.

Hgieſteret maa i det Veæſentlige billige de Grunde,

hvorpaa

det i den indantede Dom antagne Reſultat er bygget, og de forelagte nye Oplysninger findes ikke at kunne bevirke nogen Foranbring deri. Særligt bemærkes, at det vel ved kgl. Reſolution af
20de Februar 1864 blev beftemt, at de Dele af Landet, ſom til
enhver Zid vare befatte af fjendtlige Tropper, fulde, faalænge
dette varede, betragtes fom toldfrit Sted i Henfeende til Ind- og
Udførjel af Barer, men denne Beftemmelfe gaaer fun ud paa at
faftjætte, hvorledes de occuperede Dele af Landet fiulle være ttillede ligeoverfor de øvrige Dele med Henfyn til Erlæggelfen af
Ind- og Udfgrſelstold, og om det end ikke er uantageligt, at
Brændeviingbrænderne i de af Fjenden beſatte Egne paa Grund
af Forſtyrrelſen i Toldforholdene have været ugunſtigere ſtillede
end der er forudſat i Lovgivningen om Breœændeviinsbeſkatningen,
tilſteder denne Lovgivning dog ikke, at der tillægges den nœvnte
Omftændighed nogen Indflydelſe paa dens Anvendelighed.
I Henhold hertil vil Dommen være at ftadfæfte, dog at
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Den

(de Juni.

Beſtemmelſen om Salaix til Kammeradvocaten for
hoilket ikke bliver at faſtſœtte ved Dom, bortfalder.
Omkoſtninger for Høiefteret ville være at ophæve.

Underretten,
Procesſens

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande,
dog at Beſtemmelſen om Salairet til Kammeradvocaten for Underretten bortfalder,
Procesſens

Omfoftninger
\titskasſen

for

betaler

Høiefteret
Citanten

ophæves,

Til Ju-

5 Rd.

I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nœrvœærende Sag
har Indſtævnte, den conſtituerede Kammeradvocat, 1 forſte Inſtants ſagſogt Ci-

tanten, Brændeviinsbrœuder L. Riis ì Veile, til 1 Brændeviinsbrœudingsafgift
med Krigsſfkatstillæg for 92 uberigtigede Meæſkninger, ſom under den fjendtlige
Befættelje af Byen i Aaret 1864 ffulle være foregaaede i Citanteng Brænderi
i Veile, at betale til Veile Toldkasſe 2,300 Rd. med Renter. Ved Underretsbommen er Citanten tilpligtet at betale Indftævnte det paaftævnte Belob med
5 pCt. Reuter deraf fra Stævningeng Dato den 18de September 1865 indtil
Betaling feer, og denne Dom har Citanten nu indanket for Overretten, hvor
han har gjentaget fin for Underretten nedlagte Frifintelſespaaſtand, hvorimod

Indſtævnte

har

procederet

til Underretsdommens

Stadfœſtelſe

og

ſubſidiairt

paaſtaaet Sagens Udfald gjort afhœngigt af Citantens Ed, navnlig med Henſyn
til Antallet af de i den paagjældende Tid foretagne Brænbinger.

Det fremgaaer af Sagens Oplysuinger, at Toldvœæſenets ordinaire Virkſomhed under Fiendtlighederne i 1864 maatte i de Perioder, hvor der ikke var
Vaabenſtilſtand, ophore ved Toldſtederne
i Jylland, efterhaanden [om disfe bleve
beſatte af Fjenden, og idet det ſogtes undgaaet, at Oppebsorſler, der kunde falde
i Fjendens Hœnder, fandt Sted, ffete der navnlig ingen Opfrævning af Brændeviingbrændingsafgift, medens iøvrigt Toldftederne, beriblandt Beile Toldfammer,
i Henhold til en Skrivelſe fra Generaltolddirectoratet af 21de Februar 1864,
erholdt Ordre blandt Andet til at have Indſeende med Brænderierne, ſaavidt
ffee funde, jaa at det, naar Oppebørfel atter med Sikkerhed kunde finde Sted,
ſaa godt ſom muligt [unde conftatereg, hvormange Brænbinger der havde fundet
Sted uden Afgiftserlæggelje.
Efterat fredelige Forhold igjen vare indtraadte,

hax Finantsminiſteriet under 30te Mai 1865 reſolveret,

at Brændeviinsbræn-

bingSafgift med Krigsſkatstillæg for de i Iylland under Krigsforholdene i 1864

ftedfundne Brændinger

ffulde

opkræves

ſaavel for Kiobſtad- ſom

for Land-

brænderiernes Vedkommende, ſaaledes at 1 Henhold til Lov af 7de Februar
1851 $ 13 den ſœdvanlige Driſt for hvert enkelt Bræœnderies Vedkommende

blev

at lægge

til Grund

for Afgiftsberegningen.

Da

imidlertid

ſamtlige

Den

dde Juni.
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Brændeviinsbrændere i Beile have nedlagt Proteft imod denne Afgjørelfe, har
Indſtævnte 1 Henhold til Generaltolbbdirectoratets Ordre anlagt nærværende
Sag imod Citanten, der af bemeldte Brænbeviinsbrændere, idet Sagen ſtiller
fig eeng for dem alle, maa antages at være udvalgt af deres Midte til at
modtage Spogs8maalet, ſaaledes at de underkaſte ſig ben Dont, der maatte overgaae ham.

Til Støtte for fin Frifindeljespaaftand har Citanten navnlig paaberaabt
ſig, at der formeentlig iffe i Lovgivningen haves Hjemmel for Indkrævning af
Brændeviinsbrændingsafgiften, medmindre den foreffrevne Control fra Toldvæſenets Side er ført, jamt at Afgiften derhog efter Lovgivningen fial opkræves
forud, og da dette Sidſte ikke er ſkeet, ligeſom den i Lovgivningen foreffrevne
officielle Control af Brænderierne, efter hvad der ex in confesso, i de Perioder,
for hvilke den paaſtæonte Afgift fordres, ikke har kunnet iagttages, har Citanten formeent, at det heraf maa være en Følge, at Toldvæjenet ikle nu kan have
nogen Pet til at fordre den omhandlede Afgift, hvis Størrelfe end iffe paa den
lovbefalede Maade er conſtateret, og ſom derhos formeentlig maatte anſees betinget af, at Beſtemmelſerne om Indfsorſelstold paa Brænbdeviin iagttages,
hvilken Told imidlertid, efter hvad der maa anſees oplyſt, i de omhandlede Pes
rioder ikke er bleven indfrævet af det til de occuperede Dele af Jylland indførte
Brændeviin.
Fremdeles hax Citanten gjort gjældende, at Regjeringen maa auſees at have frafaldet Ret til Afgiftens Indkrævning, idet der efter Krigsperioden

1848—50

iffe blev affrœvet Kiobſtadbrænderierne Bræœndeviinsbrændingsafgift

for det under den fjendtlige Occupation producerede Brændeviin, hvilken Fremgangsmaade i Mangel af Tilkjendegivelſe til Brændeviinsbrænderne om, at en
modſat Negel vilde blive gjort gjældende, maatte formodes ogſaa efter Krigsperioden i 1864 at ville blive fulgt, ligeſom han ogſaa har anbragt, at Toldvæfenet i Veile, ſtrax efterat Fjenden var rykket ind i denne By, paa hans
Foreſpsorgſel erktlœrede, at det maatte anſee ſin Virkſomhed fom ophørt, at det
iffe havde faaet nogen Inſtrux fra Regjeringen om, hvorledes det }ulde forholde ſig, og at det iffe kunde eller vilde modtage Brændeviinsbrændingsafgiften.
Det følger imidlertid af Forholdets Natur, at den 1 Lovgivningen foreſkrevne
Forudbetaling af Brænderiafgiften er en Brœæœudeviinsproductionen til Fordeel
og foroget Sikkerhed for Statskasfſen paalagt Byrde, og at Statskasſen ikke:
ved i enkelte Tilſœlde, hvor det maatte befindes ønfteligt eller endog nodvendigt at frafalde Rettigheden til at erholde Brænderiafgiften erlagt forud, kan
fortabe ſin Ret til overhovedet at indfræve Afgiften, og vel medfører den lovbeſtemte Control med Brænderidriften en Sikkerhed for Afgiſtens rigtige Bez
regning, ſom ogſaa Tan være af Betydning for Producenten, men Statens Ret
til Afgift overhovedet af Brændeviingproductionen fan bog ingenlunde anfee8
jom egentlig betinget af Jagttagelfen af de angaaende Kontrollen, under Forudfætning af fredelige og ordinaire Forhold, givne Forfkrifter, ſaaledes at
navnlig Afgifterne, naar disſe Regler paa Grund af ſœæregne og extraordinaire
Forhold, ſaaſom Krigsbegivenheder, ikke lade fig iagttage, uden videre ffulle
bortfalde, idet Afgiftsbelobeue dog ogſaa paa anden Maade lade fig conftatere.
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Ligefom ber derhos mangler al Føte til at antage, at Forpligtelſen til at ſvare
Brændeviingbrændingsafgift fulde, jaaledeg fom Citanten har gjort gjældende,
være betinget af, at Opfrævningen af Indførfelstolden paa Brænbdeviin virkelig
fandt Sted, faaledes kunde Kjobſtadbræuderiernes Fritagelſe for efter Krigen i
1848—50 at erlægge refterende Brænbderiafgift jaameget mindre afgive et for

Regjeringen bindende Præcedents, ſom Brændeviinsbrændingsafgiften i Kjobſtæderne ifolge Frdn. 22de November 1837 dengang erlagdes tildeels ſom Formalings8afgift efter det forbrugte formalede Korn, hvilket maa antages at have
medført, at Toldvæſenet ikke kunde danne fig nogen begrundet Mening om
Størrelfen af den Afgift, der funde fordres, hvorimod ben nu — ligeſom allerede dengang var Tilfældet for Landbrænderiernes Bedfommende, af hvilke
Afgiften ogfan da frævedes — i Henhold til Lov 7de Februar 1851 2 6 cfr.
Lov 28be Mat 1853 & 1 alene er en Hedffabsafgift eller fræves efter Mæffefarrummet, hvorved Controllen er bleven lettet,
Ei heller kan det ved den af
Citanten paaberaabte Erklæring fra Toldvæſenet i Veile anſees tilkjendegivet,
at det Offentlige, maar fredelige Forhold ſenere vare indtraadte, vilde undlade

Opfrævningen af de paa Grund af Krigsforholdeue ikke berigtigede Afgifter, og
at Regjeringen ikke havde fattet den Beſlutning

maa

ogſaa efter Sagens

Oplysninger

at frafalde jaadan Optrævning,

forudſœættes at være blevet Citanten og

øvrige Brændeviingbrænbere i Beile befjendt ved det Indſeende, ſom Toldvæjenet ſammeſteds i Henhold til Generaltolddirectoratets ovennœvnte Skrivelſe af 21de Februar 1864 maa antages underhaanden at have fort med
Brænberiernes Drift, medens iøvrigt en officiel Tilkjendegivelſe om, at Afgifterne alene crediteredes, men ſenere agtedes opkrævede, ikke findes at have vœret
fornoden, ligeſom der ogfaa under de forhaandenværende Forhold kunde være
Betænkeligheder forbundne med Afgivelſen af en ſaadan.
Idet det Offentlige i Henhold til det Anforte maa auſees berettiget til

at affræve Citanten Brændeviinsbrændingsafgift

med Krigsfkatstillæg

for den

ommeldte Periode, bemærkes med Henſyn til Beviſet for Storrelſen af det Afgiftsbeløb, fom Citanten herefter vil have at betale, at Indſtævnte har fremlagt
en af Veile Toldinſpectorat — ſom det 1 en Skrivelſe fra Veile Toldkammer
af 30te October 1866 hedder, paa Grundlag af de af Toldopſynet foretague
Controlleringer — affattet Forteguelfe over de uden Afgiftserlæggelfe i Tidsrummet fra 9de Marts til 7de October 1864 foretagne Brændinger, hvorefter
Citanten i Maanederne Marts til Auguſt 1864 har foretaget et for hver enkelt
Maaned ſpecielt opgivet Antal uberigtigede Judmefſkninger, tilſammen 92,
hvoraf Brændeviinsbræœndingsafgiſten med Krigsſat er beregnet til det paaſtœonte ſamlede Belob af 2,300 Rd. Vel har nu Citanten benœgtet Rigtigheden
af den ommeldte Fortegnelſe ſamt af de ſete Opgivender om de i de enkelte
Maaneder foretagne Indmæffninger, ligefom han iøvrigt har villet gjore gjældende, at Toldvœæſenet ikke har ſort eller efter de ftedfindende Forhold kunnet
fore et ſaadant Jndſeende med hans Brænderîi, at det har kunnet affatte en
paalidelig Fortegnelſe over de ſtedfundne Brændinger; men ligeſom han har er=kiendt, at Driften af hang Brænderi i det omhandlede Tidsrum ikke har været
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ftanbfet, og at Tolbvæfenets Betjente af og til have indfundet fig i Brænderiet,
faaledes har han — til hvis Anbringende om, at det under de ſtedfindende
Forhold ikke har været muligt for ham at holde Regnſkabsforingen iſtand, dev
iffe vil kunne tages noget Henſyn — end ikke indladt fig paa at angive,
hvilket Antal Indmæffninger han har foretaget, ellev paa iøvrigt at meddele
Noget til Oplysning i Jaa Henfeende, og der findes berfor ikke at kunne tages
toget Henjyn til hang ovennævnte ganffe i Almindelighed fremfatte Benægtelfe
af Rigtigheden af Toldvæſenets Opgivende.
Det maa ſaaledes billiges, at Citanten ved Underretsdommen er tilpligtet at betale til Jndſtævnte de paaſtaaede
2,300 Rd. med Renter 5 pCt. pro anno fra 18de September 1865 indtil Be-

taling eer,

og bemeldte Dom,

ved hvillen Procesſens

Omkoſtninger i 1ſte

Inſtants ere ophœævede og Indſtævute tillagt Salair af det Offentlige, vil derfor
efter Indbftævntes Baaftand være at ftadfæfte.

Procesſens Omkoſtninger for Overreiten ville efter Sagens Omftænbdig=
heder være at ophæve.”
SO
SSL

Tirsdagen

Nv. 90.

SS

SDS

TTT

den 9de Juni.

Juſtitsraad Bunten
contra

Jens Laurſen Kaihoi
der tiltales,

for Bedrageri

og Anders

Thomfen

(Defenſor Liebe),
Nr. 1 for Tyveri eller i alt Fald for Heæleri ſamt

og Nr. 2 for Meddeelagtighed

i Tyveri, navnlig

ſom Heler.
Rougfø m. fl. Herreders Extraretsdom af 14de October
1867: „Arreſtanten Jens Laurſen Kaihoi bor henſœættes til Tugthuusarbeide i 6 Aar. Tiltalte A. Thomſen bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at være, Actiongomfoftningerne, derunder i
Salair til Actor, Procurator Bredftrup 8 Rd. og til Defenſor,
Cancelliraad Olſen 6 Rd., bor i det Hele udredes af Arreftanten
JI. L. Kaihgoi, dog ſaaledes, at Tiltalte A. Thomſen in soliäum
med ham deraf udreder 1/5 Deel. At efterkommes under Adfœrd
efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 9de Marts 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at Salairerne
til Actor og Defenſor for Underretten beſtemmes til 12 Rd. for
den Forſte og 10 Rd. for den Sidſte.
I Salair til Actor og
Defenſor for Dverretten, Procuratorerne Moller og Faſting, be-
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Den Ode Juni.

tale Arrejtanten og Tiltalte efter det ved Underretsdommen beftemte Forhold 15 Rd. til hver, ſamt i Salair til Procurator

Kjær i Hørup 2 Rd.

Det Joømte at efterfommes under Adfærd

efter Loven.”
Høiefteretg

I

Henhold

Dom.

til de i den indankede

Dom

anførte Grunde

fjendes for et:
Landgoverretteng Dom bør ved Magt at ſtande.
Juſtitsraad Bunten og Abdvocat Liebe tillægges i
Salarium for Høiefteret hver 30 Rd., der udredes
af de Tiltalte paa den med Henfyn til de øvrige
Omfoftninger faftjatte Maade.

J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under uærværende Sag
figteg Arreftanten Jens Lanurfen Kaihøt for Tyveri eller taltfald for Hæleri
ſamt for Bedrageri, og Tiltalte Anders Thomfen for Medbdeelagtighed t

Tyveri, navnlig om Hæler.
Arreſtanten Kaihoi, der er født i Aaret 1817,

har tidligere gjentagne

Gange været figtet for Tyveri, fornemmelig af Hefte, og har navnlig ifølge en
Underretsdom af 21de April 1838 været anſeet for Heſtetyveri efter Frdn. 20de

Februar 1789 $ 1 med Feœængſel paa Vaud og Brod i 6 Gange 5 Dage, hvorefter han i en imod ham for Tyveri og navnlig Heftetyveri paa Marlen anlagt
Sag ifølge Høiefteretsdom af 4de Juni 1852 hav været anjeet fom for 2den

Gang begaaet Hœæleri efter Frdn. 11te April 1840

$$ 22 og 25 med Forbe-

drings8huusarbeide i 2 Aar, og ifølge Høiefteretådbom af 25. April 1862 i en
Sag, under hvilfen han var figtet for flere Heſtetyverier, ſom for 3die Gang
begaaet Hæleri efter Frdn. af 11te April 1840 $8 22 og 25 med Forbebringshuusarbeide i 5 Aar, hvorhos han 2 Gange i Sager, hvorunder ban har været
figtet for lignende Forhold, iffun ev frifunden for Actors videre Tiltale, og
desuden gjeutagne Gange har været arreſteret ſom mistænkt for Heftetyverier,
uden at der er blevet decreteret Action imod ham. Cfter Sagens Oplysninger
blev Arreſtanten, efter at have udftanet den ham ved den fidftanførte Høtefteretsdom idømte Straf, den 6te Mai f. A. losladt af Straffeanſtalten i Viborg
og ſendt til ſit Hjem i Jeren, hvor han imidlertid lun forblev en Dagstid, og derfra begav han fig uden at paatage fig Arbeide til Aarhuus og
Randers, hvorefter han, efter fin Forklaring allerede i Mai Maaned, men efter
Tiltalte Anders Thomſens Udſagn forſt den 7de eller 8de Juni, traf ſammen
med Sidſtnœvnte, og han har derefter afvexlende opholdt ſig hos denne og reiſt
omfkring i Jylland, idet han vil have ernæret ſig ved at handle med Hefte paa
forſkjellige Markeder, indtil han den 7de ‘Juli blev anholdt i Nærheden af
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Tiltalteg Bolig. Sigtelſen mod Arreſtanten gaaer nu navnlig ud paa, at han
ffal have gjort fig \fyldig i folgende Heſtetyverier:
1) Natten mellem den 13de og 14de Juni f. A. bortkom fra Veſterkeilſtrup
Mark en Eukemadame Haſtrup tilhorende brun Vallak, der om Aftenen havde
ſtaaet tgoiret tæt ved Chausſeen, og ſom den folgende Morgen kunde ſpores at

være trukken over Grøften

ud

paa Chausſeen,

hvorhos Bagtsiret tilligemed

Tøirebælen var efterladt ban Stedet, hvor Heften havde ftaaet, medens Fortøiret fandtes henlaftet i et Styffe Rug.
Den ommeldte Heſt er forefunden i

Allelev i Gaardeier Jens Sgorenſens Beſiddelſe,

og ligeſom Enkemadame Ha-

ſtrups Eiendomsret til Heſten er godtgjort ved Vidner, ſaaledes har hun ogſaa
aflagt Tilhjemlingseed med Henſyn til Heſten, der er vurderet til 100 Rd. og
udleveret Eierinden, af hvem Krav paa videre Erſtatuing er frafaldet.
Eſter
Gaardeier Jens Ssorenſens Forklariug har han den 18de Juni tilbyttet ſig den
ommeldte Heſt af. Tiltalte Anders Thomſen mod en gammel Hoppe, en Plag

og

15 Mk.

erkfjendt,

i Penge,
hvorhos

han

og

Nigtigheden
har

forklaret

heraf
at

have

har
den

Tiltalte
16de

Anders
Juni

Thomſen

fjøbt

Heſten

af Arreſtanten, der den 14de f. M. om Formiddagen i Tiltaltes Fraværelfe var fommen til dennes Bolig med Heſten. Arreſtanten har nu vel benægtet at have været i Befiddelfe af den ommeldte Heft, idet han iøvrigt har
erkjendt, at han en Dag i Juni Maaned, uden at han vil funne erindre Datoen, ev kommen til Tiltaltes Bolig med en lignende bruun Heſt, ſom han
folgte til Tiltalte, men ſom efter hans Forklaring ikke var den, der er bragt
tilſtede under Sagen; men ved de i ſaa Henſeende afgivne edelige Vidneforklaringer maa det anſees godtgjort, at Arreſtanten har været i Befiddelfe af den
omhandlede Heft, og Betingelferne for det i 2. 6—17—10 og 11 cfr. Frdn.
8de September 1841 $ 6 hjemlede indirecte Beviis maa faaledes med Henfyn
til denne Heft anfeeg at være tilftede, uden at der imidlertid efter be 1 faa

Henfeende tilvetebragte Oplysninger er tilftrælfelig Føie til at ſtatuere, at Arreſtanten ſelv har ſtjaalet Heſten.

2) Natten mellem

den 25de og 26de Juni f. A. bortkom fra Gaard-

mand Niels Pederſens Enkes Mark i Bjodſtrup en femaarig blankbruun Vallak
med Stjerne, der omtrent Kl. 10 om Aſtenen havde ſtaaet toiret noget fra
Byen, men den folgende Morgen Kl. 3 ſavnedes. Mistanken for dette Tyveri
blev ſtrax henledet paa Arreſtanten, idet eu Perſon, hvis Udſeende pasfede paa
ham, den 25de Juni var feet at drive om i Nœærheden af Gjerningsſtedet. Arreſtanten har imidlertid vedholdende benægtet ut have ftjaalet denne Heft, og
vel har han efter flere undvigende og tildeelg modfigende Forklaringer om de
Steber, hvor han vil have opholdt fig paa den Tid Tyveriet blev forøvet, efter
at det var oplyſt, at han den 25de Juni havde været i Bjodſtrup, erkjendt
Rigtigheden heraf, ligejom han ogfaa, efter førft at have nægtet paa Give Mars
fed den 27de Juni — hvor det er oplyft, at han har været — at have havt
andre Heſtehandler, end at han der har kiobt en lille bruun Hoppe, baa hvilfen
han den 30te Juni kom ridende til Aarhuus, ſenere, efter at det var bleven
oplyſt, at han Aftenen før bemeldte Give Marked var kommen ridende paa
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en blankbrun Vallak med Stjerne til Kollemorten, hvor han forblev om Natten,
og hvorfra han den folgende Morgen red til Give, har erkjendt Rigtigheden
heraf, men han har derhos angivet, at han havde fjøbt den Heft, han havde
med til Give, ved Dyreſkuet i Horſens af en ubekjendt Perſon, ſamt at han
har ſolgt den paa Markedet til en ham ligeledes ubekjendt Perſon, og da Heſten
ikke ex bleven bragt tilſtede under Sagen, idet ber er Føie til at antage, at
den er udført af Landet, har deng Identitet med den fra Bjiodſtrup bortkomne
Heſt ikke kunnet godtgjores. Uagtet der ſaaledes er tilveiebragt en betydelig Formodning for, at Arreſtanten har været i Beſiddelſe af den omhandlede Heft og
navnlig jelv har ftjaalet den, er der dog ikfe imod hans Benœgtelſe tilveiebragt

Beviis i ſaa Henſeende.
3) Natten mellem den 6te og 7de Juli f. A. bortkom fra Herningsholm Mark en Proprietair Wolf tilhorende ſort Vallak, der om Aftenen Kl. 9
à 10 var bleven tøtret ſammeſteds i Nœærheden af Chausſeen, men fom den
næfte Morgen omtrent Kl. 4! ſavnedes, og paa denne Heſt kom Arreſtanten
den 7de Juli, ſom det maa antages om Eftermiddagen omtrent Kl. 32, ridende
til Tiltalte Anders Thomſens Huus paa Maarnp Mark paa Mols, i Nœærheden af hvilfet han blev anholdt af Politiet, der havde indfundet ſig ſammeſteds for at paagribe Arreſtanten i Anledning af ben Mistanke, der var opſtaaet om, at han havde ſtjaalet den ny8omhandlede Heſt paa Bjodſtrup Mark.
Proprietair Wolfs Eiendomsret til den heromhandlede Heſt ſaavelſom til Toiret, der endnu laae paa den, eller 1 alt Fald til det paa Toiret vœærende Træ
og Jern, er godtgjort ved Vidner, hvorhos han har aflagt Tilhjemlingseed

med Henjyn til Heften, og denne, der er vurderet til 130 Rd., ev derefter tilligemed Tøiret, der er vurderet til 3 ME, udleveret bemeldte Proprietair Volf,
der har frafaldet Krav ban Erftatning.
Arreftanten har imidlertid ligeledes
vedholdende nægtet at have ſtjaalet denne Heft, idet han har angivet, at han,
da han deu 7de Juli om Mlorgenen vilde begive fig fra Aarhuus, hvor han

havde ligget om Natten, til Mebtiltaltes Bolig, paa Gaden i Aarhuus traf en
ham en ubetjendt Mand, der kom ridende paa den ommeldte Heft, og fom
navngav ſig Hans Jenſen — eller, ſom han ſenere har udſagt, Anders Jenſen
— og angav at være fra Hads Herred, ſamt at Arreſtanten afkjobte denne
Mand Heſten for 80 Rd. Arreftanten forklarede derhos førft, at han den 2den
Juli havde med Jernbanen begivet ſig til Holſtebro Marked og derfra den 6te
Juli ſamme Vei tilbage til Aarhuus, uden at han da omtalte, at han i denne
Mellemtid havde vœret andetſteds end i Holſtebro, men efterat det var oplyſt,
at han den 5te Juli havde begivet fig fra Holſtebro ad Herning til, har han
erkjendt Rigtigheden heraf, hvorhos det navnlig er oplyſt, at han et Var Dage
efter Holſtebro Marked — eſter hans eget Udſagn den 5te Juli — har væreti
Qvuartborg Kro, der maa antages at være beliggende ca. 1 Miil fra Herning.
Der er derhos ifle blot Intet oplyft til Beſtyrkelſe af, hvad Arreſtauten endvidere har forklaret om, at han tilbragte Natten mellem den Ste og 6te Juli i
Aulum Kro og den paafolgende Nat 1 Holſtebro og derfra den 6te Juli vendte
tilbage til Aarhuus ad Jernbanen, ſamt at han opholdt ſig der til næſte Dag,
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men hans Forklaringer herom, der have været vaklende og tildeels modſigende,
ere endog i ligefrem Strid med Sagens øvrige Oplygninger og maae derhos
i og for ſig auſees for hoiſt uſandſynlige.
Eſterat Arreſtanten navnlig havde
udſagt, at han ved fin Anfomft til Aarhuus den 6te Juli havde taget Logis
hos en Veœærtshuusholder ved Mindebroen, til hvilfet Sted, jom han angav at

kunne paaviſe, han ogſaa havde henbragt et gammelt Ridetøt,

ſom han havde

havt med i Holftebro, og ſom ſenere ved hans Anholdelfe fandtes paalagt den
omhandlede Heſt, har han fenere, efterat de Værtshunsholdere, hvorom der i
jaa Henfeende [unde være Spørgsmaal, havde benægtet, at Arreftanten til den
omhandlede Tid havde logeret hog nogen af bem, indrømmet, at hang gForegivende herom var ufandfærbdigt, idet han derhos har udfagt, at han har tilbragt Natten mellem den 6te og 7de Juli i et Buffads udenfor Aarhuus, hvor

han ligeledes vil have henbragt det ommeldte Ridetøj og havt det liggende,
indtil han den følgende Dag, efterat have fjøbt Heften paa Gaben i Aarhuus,
afhentede det, idet Sælgeren af Heften imidlertid blev holdende paa Gaden
med den,
Endelig maa det anſees oplyſt, at Arreſtanten den 7de Juli om
Formiddagen Kl. 9—10 er kommen ridende paa den omhandlede Heſt til en
Kjøbmand i Aarhuus, hog hvem han vilde bede, men hvorfra han imidlertid
blev bortviiſt, da han var kjendt ſom en for Heſtetyveri berygtet Perſon, ſamt
at han ved denne Leilighed yttrede, at Heſten ogſaa nok kunde holde det ud
eller at den nok kunde gaae til Logten Kro. Cfter hvad ovenfor er anført, ere
Betingelſerne for det ved L. 6—17—10 og 11 cfr. Frdn. 8de September 1841
$ 6 hjemlede indirecte Beviis tilſtede med Henſyn til den heromhandlede Heſt,
og naar derhos henſees til, at Arreſtanten, efterat Heſten om Natten var for\ſounden fra Herningsholm Mark, allerede nœæſte Dags Formiddag Kl. 9—10
har i Aarhuns været i Befiddelje af den, at det er godtgjort, at han den dte
Juli har været paa Beien fra Holftebro til Herning og navnlig i Qvartborg
Kro, der maa antages iffun at være en Miilgvei fjernet fra det Sted, hvorfra
Heſten er bortkommet, uden at der er fremfommet Nogetſomhelſt til Beſtyrkelſe af hans Foregivende om fra Qvartborg Kro at være vendt tilbage over
Anlum til Holftebro og derfra til Aarhuus, at det jamme Nidetsoi, ſom Arreſtanten, efter hvad han har erkjendt, havde ført med fig til Holſtebro og der i
nogle Dage har havt henliggende hos en Værtshuusholder, er fundet paa
Heſten ved Arreſtantens Auholdelſe den 7de Juli, hvorhos hans Forklaring om,
at have havt Ridetoiet henliggende i et Buffads ved Aarhuus og derfra at
have afhentet det, maa anfees blottet for al Sandſynlighed, ſamt endelig i Betragtning af Arreſtantens vaklende, modſigende og tildeels uſandfærdige Forflaringer under Sagen og de om hans tidligere forbryderiffe Levnet fremfomne
Oplysninger, findes det at maatte ſtatueres, at han felv har ftjaalet ben heromhandlede Heft.
Forſaavidt Arreſtanten endvidere er ſigtet for Bedrageri, have Jomfru
Mathilde Hanſen, der beſtyrer et Vœærthuus i Aarhuus, og en hos hende tjenende Karl edelig forklaret, at Arreftanten, efterat have opholdt fig i det ommeldte Bærtshuus fra den 30te Juni til den 2den Juli f. A., fidftnævnte Dag
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ſneg fig ubemærket bort uden at betale 3 Rd., ſom han var bleven \yldig for
Logis ſamt Staldrum og Foder til en Heſt.
Arreſtanten har imidlertid vedholdende paaſtaaet, at hau forinden ſin Bortgang havde afgjort fin Skyld ved
til Jomfru Hanſen perſonlig at betale 14 Mk., og da han derhos har anbragt,
at bet, Jaavidt han erindrer, ffete uden at nogen Anden var tilſtede, kan der ikke
imod hang Benægtelje anfee8 tilveiebragt Beviig for, at han har gjort fig }yldig i det ham i faa Henſeende paaſigtede Forhold.
Efter det Anførte vil Arreftanten, der, fom meldt, tidligere har været
ftraffet fom for 3die Gang begaaet Hæleri, vœære at anſee ſom for denne Forbrydelſe 4de Gang begaaet efter almindelig borgerlig Straffelovs $ 238 cfr.
8 241, og forſaavidt det ovenfor under Nr. 3 omhandlede Tyveri angaaer,
jom for denne Forbrydelje 1fte Gang begaaet efter bemeldte Lovs $ 229 Nr. 1
— hvorved bemærkes, at den ovennævnte Underretsdom af 2lde April 1838,
uanfeet de Arreſtanten Jenere for Hæleri overgaaede Domme, ikke vil kunne

tillægges den Virkning, at Arreſtanten nu dommes for 2den Gang begaget Tyveri cfr. Straffeloveus $ 61 2det Led —

ſtæœndigheder ved Underretsdommen
Aar, ligeſom det ved bemeldte Dom

og Straffen findes efter Sagens Om-

pasſende beſtemt til Tugthuusarbeide
rettelig er paalagt

ham

i 6

at udrede Actio-

nens Omfkoſtninger.
(Sluttes i n@æſte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Hgoieſteret aſſagte Domme med vedfoiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer , forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalœænge Rettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der onſke Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl, Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſor & Gandrups

Bogtrykkeri.

oieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

Den 19de Juni.

6 1L.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Tirsdagen

Nr. 90.

den 9de Juni.

Juftitsraad Bunken
contra

Jens Laurſen Kaihgi

og Anders

Thomſen

(ſee forrige Nr.).

Hvad dernœſt augaaer Tiltalte Anders Thomſen, er det, ſom- ovenfor
berort, oplyſt, at han, efterat Arreſtanten den 14de Juni i hans Fravœrelſe var
kommen til hang Bolig med ben paa Veſterkeilſtrup Mark bortſtjaalue Heſt, og
Tiltalte den folgende Dag var kommen hjem, har den 16de Juni afkjobt Arreſtanten bemeldte Heſt, med hvilken han derpaa efter ſiu Forklaring red ud i
Omeguen for at ſælge den, ligeſonm han ogſaa derefter, ſom anfort, den 18de
Juni afhændede den til Gaardmand Jens Sorenſen i Allelev.
Vel tale nu
flere Omftændigheder for, at Tiltalte har vidft eller taltfald havt Formodning
om, at Arreftanten iffe paa lovlig Paabde var kommen i Beſiddelſe af bemeldte
Heft, i hvilfen Henjeende navnlig fremhæves, at hans Forklaringer om Arreftantens forftjelige Ophold hos ham, om BVilfaarenc for-den Handel, han vil
have fluttet med Arreſtanten om Heſten, ſamt om den af Arreſtanten for ham
opgivne Adkomſt til Heſten m. v., tildeels er? uovereensſtemmende med Arreftantens Forklaringer i disfe Henfeender, ligeſom Tiltaltes Forklaringer overhovedet have været i høt Grad tilbageholdne, at ben af ham angivne Grund
til ſirax at ffille fig af med Heften i og for fig ev lidet antagelig, famt at han
tidligere i Aaret 1836 har været ftraffet blandt Andet arbitrairt for bebrageligt
Forhold og i det folgende Aar i en Sag, hvorunder han ſigtedes for Faareog Judbrudstyver1, iffun har opnaaet Frifindelfe for videre Tiltale; men da
han vedholdende har nægtet al Deelagtighed i de af Avreftanten begaaede Forbrydelſer, uden at der er tilveiebragt noget Beviis imod ham, maa det billiges,
at han ved Underret8dommen er ſrifunden for Actors Tiltale med Forpligtelſe
til in solidum med Arreſtanten at udrede ¿ af Actioneus Omkoſtninger, idet
X11, Nargang.
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navnlig de mob Tiltalte talende Oplysninger ikke findes at vœre af den Betydning, at der er Foie til iffun at frifinde ham for Actors videre Tiltale.
Underretsdommen vil ſaaledes eſter det Auforte vœre at ſtadfœæſte, dog
med den Forandring, at de Actor og Defenſor for Underretten tillommende
Salairer findes at burde beſtemmes „til 12 Rd. for den Forſte og 10 Rd. for
den Sidfte.”

Nr. 12,

Forpagter H. F. Docker (Ingen)
contra

Conſul E.

B.

Muus

Hgieſterets

(Ingen).

Dom.

Citanten, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmægtig lader mode til beſtemt Tid for Hgieſteret,
bør betale 80 Lod Sølv til Vor Frelſers Kirke,

førend

det tillades

ham

med denne Sag at gaae i

Rette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
fig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere

betalte,
ladeg

bør han

videre

Nx. 15.

have tabt Sagen,

derpaa

Jomfru

og ham

ei til-

at tale.

Caroline

Thorlaffon

(Ingen)

contra

Marſchandiſer N. F. Jørgenfen
Hgieſterets

(Ingen).

Dom.

Citantinden, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmægtig lader møde til beſtemt Tid for Hgieſteret,
bør betale 80 Lod Sølv til Vor Frelſers Kirke
førend det tillades hende med denne Sag at gaaei
Mette; og faafremt hun iffe inden 3 Uger melber
ſig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør hun have tabt Sagen og hende ei tillades videre derpaa at tale.

Den 9de Juni.
Nr. 124.
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Advocat Brod
contra

Bodil Kirſtine Jenfen (Defenſor Liebe),
der tiltales for Thyveri.
Tybjerg Herrens Extraretsdom af 1ſte Februar 1868: „Bodil Kirſtine Jenſen bor henſcttes til Forbedringshuusarbeide i 18
Maaneder.
Derhos bor hun udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkoſtninger og derunder Salair til Actor og Defenſor i
ſamme, Procuratorerne Thomſen og Larſen, med 4 Rd. til hver.
Ut efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Landsover- famt Hof- og Stadgretteng Dom af 24de April
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes til 1 Aar, I Salair til Actor og Defenſor ved
Overretten, Procuratorerne Rode og Fegjeringsraad Lindhard, betaler Arreſtantinden Bodil Kirſtine Jenſen 5 Rd. til hover.
At
efterfommes nnder Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Efter de foreliggende Oplysninger bliver der alene Spgorgsmaal om at domme Tiltalte for det af hende udviſte, i den indanfede Dom fremſtillede Forhold med at tilegne ſig et beſkadiget
Fad. Dette Forhold findes efter Gjenftandens Værdi og øvrige
Bejtaffenhed ſamt de ſœregne med Borttagelſen forbundne Omſtœndigheder at maatte henføres under Straffelovens $ 235, og
hendes Straf for famme bliver at beftemme til fimpelt Fængfel i
1 Maanen.
I Henſeende til Actionens Omkoſtninger vil Dommen være
at ftadfæfte.
Thi kjendes for Ret:
Bodil Kirſtine Jenſen bor henfættes i ſimpelt
Feœngſel i 1 Maaned.
I Henſeende til Actionens
Omfkoſtninger bor Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom ved Magt at ſtande.
I Salarium til
Advocaterne Brock og Liebe for Hgieſteret betaler
Tiltalte 10 Nd. til hver.
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I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtantinden Bodil
|Lirftine Jenfjen tiltales under nærværende fra Tybjerg Herreds Extraret
hertil indankede Sag for Tyveri.
Forſaavidt Sigtelſen gaaer ud paa, at Arreſtantinden al have fraſtjaalet
Hans Terkildſens Huſiru 1 Grunſtrup et Skjort, maa Overretten vœre enig

med Underdommeren 1, at der ikle mod hendes Beneœgtelſe herfor er tilveiebragt
Beviis, og det maa derfor billiges, at hun ved den indankede Dom ikke under
denne Deel af Sagen ex anſeet med Straf.
Forſaavidt Arreſtantindei derimod er actioneret for at have ſtjaalet et
hendes Huusbond tilhorende til 3 Mk. 8 ß vurderet Fajancefad med Laag, maa
det billiges, at hun ev dømt for Tyveri.
Efter de under Sagen 1 jaa Henſeeude fremkomne Oplysninger var den
hos Brygger Pederſen tjenende Karl Chriſtian Hauſen en Dag i afvigte Sommer kommen til at flaae et Stykle af det ovennævnte Fad, og da Pederſens
Kone exrfarede dette, befalede hun Arreſtantinden at bringe Karlen Fadet med
Betydnuing, at han }ﬀfulde erſtatte det med et nyt, og Fadet er derefter blevet
henſtaaende

i Karlens

Kammer,

hvor

det eudnn

ſtod,

eſterat

han

den

1ſte

No-

vember ſidſtleden havde forladt ſin Tjeneſte hos Pederſen.
Arreſtantinden tog
da Fadet til ſig og ſatte det ned 1 en Séuffe i ſin Kommode, hver det fandtes,
da Kommoden ved hendes Bortreiſe blev efterſeet af Huusbonden.
Vel har Arxreſtantinden med Hevſyn hertil paaſtaaet, at hun ſtod i den
Formening, at Karlen havde erſtattet Fadet — hvad det iovrigt under Sagen
er oplyſt at han ikke havde — og at hun, da han var reiſt bort og havde efterladt Fadet, anutog, at det — ſom hun ſiger — iffe gjorde Noget, at hun til

egnede ſig ſamme. Men da der, efter hvad der er oplyſt under Sagen, intet
Henſyn kan tages til disſe Arreſtantindeus Aubringender, findes hun, der tidligere har været anſeet for 1ſte
dømt

efter Straffelovens

og

$ 231,

2den
men

Gang

begaaet Tyveri,

Straffetiden,

der ved

nu

retteligen

Underretsdom1men

var beſtemt til 18 Maaneders Forbedriugshuusarbeide, \kjonnes eſter ſamtlige
Omſtændigheder at burde faſtſættes til lige Arbeide i 1 Aar.
Wed den heraf
flydende Modification vil iøvrigt den indanfebe Dom, hvis Beftemmelfer meb
Henſyn til Actionens Omkoſtuiuger billiges, være at ſtadfœſte.“

Nr. 110.

Advocat Klubien
contra

Niels

Sorenſen

Kjœrgaard,

Peter eller Peder Fun-

der Tolboe og Frederik Otto Viggo Valdemar
Peterſen

(Defenſor Liebe),

der tiltales for at have gjort fig ſkyldige i den 1 Straffelovens
8 245 omhandlede Forbrydelſe, eller ialtfald hvad den Sidſtnævnte
angaaer for Medvixkning til denne Forbrhdelſe.
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Nørre og endeel af Sønder Herreds Ertraretsdon af 6te
Januar 1868: ,,De Ziltalte Niels Sørenfen Kjærgaard og Dreier

Peter Funder

Tolboe

bør

ftraffes med

Fængfel paa Band

og

Brød, den Førfte i 5 Gange 5 Dage, den Sidfte i 4 Gange 5
Dage.
Tiltalte Frederik Otto Viggo Valdemar Peterſen bør
ſtraffes med fimpelt Fængfel i 8 Uger. Saa bør og ſamtlige
Tiltalte, Cen for Alle og Alle for Cen, betale Sagens OmfEottninger, og derunder i Salair til Actor, Procurator Moller 10 Rd.
og til Defenſor, Procurator Luno 8 Rd.
At efterkommes under
Adfœrd efter Loven.
Statskasſens Ret forbeheldes i Anledning
af, at bet ovennævnte af Tiltalte Tolboe til Medtiltalte Qjærgaard for 50 Rd, udſtedte Beviis er ſkrevet paa uſtemplet
Papir,”
Viborg Landsoverrets Dom
af 23de Marts 1868:
„De
Tiltalte Gaardeier Niels Sgrenſen Kjœrgaard,
Dreier
Peder

Funder Tolboe

og Exam. juris, Hoker Frederik Otto Viggo Val-

demar

bor henſœættes,

Peterſen

de to Forſtnævunte

til Forbedrings-

huusarbeide hver ijær i 8 Maaneder og den Sidſtnœvute i Fœngſel paa Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage. Saa udrede de Tiltalte og, Een for Alle og Alle for Een, Actionens Omkoſtninger,
derunder i Salair til Actor for Underretten 6 Rd., til Defenfor
ſammeſteds 5 Nd., ſamt til Actor og Defenſor for Overretten,
Procuratorerne Faſting og Juſtitsraad Ne>elmann, 8 Ro. til hver.
At efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

For det af de Tiltalte udviſte, i den indankede Dom fremſtillede Forhold blive de at anfee efter Straffeloveng $ 245, for
Peterſens Vedkommende ſammenholdt med $ 47, og Straffen findes at kunne beſtemmes til ſimpelt Fæœngſel i 3 Maaneder for
Peterſen og til Fængſel paa Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage
for hver af de to andre Tiltalte. I Henfeende til Actionens Omfoftningev bliver Dommen at ſtadfœſte.
Thi kjendes for Ret:
Frederik Otto Viggo Valdemar Peterſen bor henſœtttes i ſimpelt Fœngſel i 3 Maaneder og Niels
Sgrenſen Kjærgaard ſamt Peder Funder Tolboe
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og Brod,

hver

i 6 Gange

5

Dage.
I Henſeende til Actionens Omfoftninger
bor Landsoverrettens Dom ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Klubien og Liebe for
Hgoieſteret betale de Tiltalte, Cen for Alle og
Alle for Een, 20 Rd. til hver.
JI

den

indankede

Doms

Præmisſer

hedder

det:

,, Under. nærværende

Sag figteg de Tiltalte, Gaardeier Niels Sørenfen Kjærgaard, Dreier
Peder Funder Tolboe og Exam. juris Hoker Frederik Otto Viggo
Valdemar Peterſen for at have gjort ſig ſkyldige 1 den i Straffelovens
$ 245
omhandlede Forbrydelſe eller i alt Fald, hvad den Sidſtnœvute angaaer, for

Medvirkning til denne Forbrydelſe.
Efter de af de Tiltalte afgivne Tilftanelfer 1 Forbindelje med, hvad der
iøvrigt er oplyft, ere Sageng Omftænbdigheder følgende:
Efterat Tiltalte Tolboe den 21de Auguſt f. A. havde indfundet ſig hos

Tiltalte Kjærgaard for at bringe ham

et Bud

fra en Trediemand og tillige

tale med ham om 2 Tdvr. Nug, ſom Kjærgaard ſkyldte ham, og ved denne Leis
lighed havde bragt paa Tale, at Huusmand Sporen Madſen af Villerſs Kiær,
der var Kjœrgaards Nabo og ſom et Par Dage i Forveien var bleven løsladt
af Arreſten i Greenaa, hvor han havde henſiddet i Anleduing af et Tyveri —
for hvilfet han iøvrigt under 16de September næftefter blev idømt Fængfel
paa Band og Brød i 8 Dage — var mistænkt for i den foregaaende Sommer
at have ftjaalet 1 Vo. Pudderſukker i en Boutik, hvorhos Tolboe yttrede, at

man egentlig burde angive ham for denne Øjerning, bemærkede Kjærgaard hertil, at der funde være et Hundrede Daler at tjene for hver af dem ved at true
Søren Mabdjen t denne Retning, hvori Tolboe ſamſtemmede, og det blev nu

aftalt, at Tolboe i dette Øiemebd ffulde gaae hen til Søren Madſen og Kiœrgaard ſnart komme bagefter.
Tiltalte Tolboe gik derpaa ogjan hen til Søren
Madſen, hvem han traf alene tilftede, og begyndte at forhandle Sagen med
ham, idet han maa antages at have givet det Udjeende af, at han kom ſom
Sendebud fra Tiltalte Kjærgaard, og at denne vilde anklage Madſen for Netten,
medmindre han affandt ſig med ham, og kort efter indfandt ſig ligeledes forſt
Tiltalte Peterſen, der maa autages at vœre kommen tilſtede tilfœldigt og uden
foregaaende Aftale med de to andre Tiltalte, og derpaa Tiltalte Kjærgaard.
Under de derefter fortſatte Underhandlinger, under hvilke ogſaa Sporen Madſens Huftru fom tilftede, forlangte nu Kjærgaard — ber har indrømmet, at
han oftere havde nudffjælbt Mabfen og hans Huſtru for noget Tyvepak, og ſom
ifølge Sagens Oplysninger under ſit Ophold i Huſet udviſte en brutal Adfærd
med Banden og Skjælden og navulig efter ſin Forklaring brugte Yttringer, der
gik ud paa at gjore Madſen bange — at Madſen fﬀkulde give 300 Rd. eller,
ſaaledes ſom han ſenere nedſatte fit Forlangende, mindft 150 Rd. for at fri-
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tages for at blive udffjælbt, Ligefom Kjœrgaard truede med, at han 1 Tilſœælde
af VBægring vilde ,, melde ham igjen”, hvorhos det maa antages, at navnlig
Tiltalte Tolboe optraadte jom Mægler mellem Tiltalte Kjærgaard og Søren
Madſen, medens Tiltalte Peterſen, til hvem Tolboe kort efter hans Indtrædelſe
havde yttret, at hau ſom Juriſt kunde ſfrive eller mœægle Parterne imellem,
efterat Madſens Kone var kommen tilſtede, kaldte bende udenfor og fraraadede
hende at indlade ſig paa at betale de fordrede Penge, hvilket hun igjen meddeelte ſin Mand.
Sporen Madſen, der 1 Begyudelſen ikke havde villet indlade
ſig paa Kjærgaards Forlangende, fyntes inmidlertid eſter ſin Forklaring, at det
dog var bedſt, om han kunde enes med Kjærgaard, uaar det kunde ſee med et
mindre Offer, hvilfet han yttrede til Tolboe, og denne og Tiltalte Peterſen begave ſig derfor, efterat Kjærgaard havde forladt Huſet, hen til ham for yderligere at underhandle med ham i denne Henſeeude eller for at hente ham.
Sfølge Kjærgaards og Tolboeg Forklaringer, hvis Rigtighed i faa Heuſeende
Peterſen ikke har turdet modſige, bleve de nu alle Tre enige om, at det Beløb,
ſom Madſen ffulbe betale og paa hvis Mebjættelfe til 150 Rd. i Overeensſtemmelſe med Tolboes Forfjlag Kjærgaard gif ind, ffulde beleg lige imellem
dem, ſaaledes at hver ſkulde have 50 Nd., idet navnlig Peterjen har erkjendt,
at Kjærgaard ved denne Leilighed erklærede, at naar han fil 50 Rd., kunde de
Anbre gjøre med Meften, hvad de vilde, men uden at han udtrykfelig nævnede
Peterſens Navn, hvorimod han nævnede Tolboes, og endvidere blev det ifølge
Kjærgaards og Tolboeg Forklaringer aftalt, at af de førfte Penge, ſom indkom,
fulde Beterjen have 25 Id. og Stjærgaard 25 Hd., hvorimod Tolboe ffulde
vente med hele ſin Part til Reſten indkom 1 1lte December Termin, og da
Tolboe oa Peterſen dereſter begave fig tilbage til Søren Mabjen, blev der unDerveis truffet em Aftale mellem dem, ber maa antages at have gaaet ud paa,
at Tolboe ffulde udbetale Peterſen 25 eller 30 Nd. allerede før Pengene erholdtes fra Madſen, og derimod felv beholde bet Øvrige med Undtagelfe af,
hvad Kjærgaard fiulde have.
Cfterat Tolboe og Peterſen derpaa vare vendte
tilbage til Madfens Huus og havde jagt, at Kjærgaard tffe vilde fonmme, og
navnlig ‘Tolboe paany havde gjort Madſen Foreſtillinger, om han dog ikke
vilde iudgaae paa at give de 150 Nd., befvemmede Madſen ſig omſider til at
gaae ind paa dette Forlangeude, dog ſaaledes, at Beviſet for Summen ffulde
udſtedes til Tolboe, idet Mabjen ilfe vilde have Noget med Kjærgaard at beſtille; Derimod mobjatte Mabjen fig, efterat Kjærgaard mt paany havde indfundet fig og fremfat Fordriug paa, at Madſen endvidere ſkulde betale Tolboe
be 2 Tønder Rug, jom Kjærgaard — faaledes ſom ovenfor er berørt — var
denne ſkyldig, beſtemt dette.
Tiltalte Peterſen udfœrdigede derefter deels et
Beviis, der blev underſkrevet af Søren Madſen og af de Tiltalte Peterſen og
Kjærgaard medunderſkrevet til Vitterlighed, og ſom ſenere er forſynet med
Stempelmærler, i hvilfet Beviis Madſen erkjender at vœære Tiltalte Tolboe
150 Rd. fyldig og forpligter fig til at betale dette Belob med 50 Rd. til 1ſte
November f. A. og Reſten til den paafolgende 11te December, deels et Beviis,
der blev underffrevet af Tolboe og hvori denne indeſtaaer for, at Tiltalte
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Kjærgaard

tåfe ffal fornærme
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Søren

Mabjen

eller dennes

Kone

eller Born

enten ved Øjerning eller Ord eller
Maade eller nogetſted8, deels endelig
talte Kjærgaard med fort Pen, og î
paa nogen Maade fornærmer Sporen
forklager dem paa noget Sted, da at

bagtale eller forflage dem paa nogen
ct Beviis, der blev underffrevet af Tilhoilket han forpligter fig til, derſom han
Madſen eller hans Kone eller Born eller
betale Tiltalte Tolboc 50 Rd., naar for-

langes.

Sporen

De

Tiltalte forlode derpaa

Madſens

Huus,

og nogle Dage

ſenere — ſom det maa antages den Z1te Auguſt — indfandt de Tiltalte Kjœærgaard og Peterſen efter Foranleduing af Sidſtnœvnte, der meente, at de burde
have Beviſer af Tiltalte Tolboe, ſig bog denne i Greenaa, ved hvuilken Leilighed Tolloe udſtedte til Kiærgaard et Gjældsbeviis paa 59 Rd., at betale med
Halvdelen til 1ſtee November og Halvdelen til 11te December f. A., og til Peterſen et lignende Beviis, der, eſter hvad han antager, løb paa 30 Nd., medens
Peterſen derimod har udſagt, at det kun fød paa 20 Nd., hvorhos Tolboe
coutant udbetalte Peterſen 4 Nd., ligeſom han ſenere i flere Gange har betalt
denne paa det uysnœyute Gjældsbeviis 20 Nd., hvorefter Peterſen, da han
modtog det ſidſte Afdrag paa 5 Nd., rev Beviſet ilu, idet det, ſom han har

udſagt,

da var afgjort.

Spgren

Madſen

betalte imidlertid ikke det den 1ſte

November f. A. forfaldne Afdrag paa det af ham udſtedte Gjœældsbeviis, og
efterat Tiltalte Kjærgaard den 7de November cfter Aſtale med Tiltalte Tolboe
havde været hos ham for at fræve ham for Belobet og af Madſen faaet det
Svar, at han ingen Penge havde, blev der den folgende Dag af Madſens Huſtru gjort Anmeldelſe om Sagen for Politimeſteren.

Efter

det Anforte

maa

de Tiltalte

Kjærgaard

og

Tolboe

auſees

at

have i Samraad beſluttet Udforelſen af deu ovenomhandlede Forbrydelſe, der
navulig gik ud paa ved Trusler om at Kjœærgaard deels vilde angive Sporen
Madſen for Forbrydelſer — ſom det isvrigt ikfe er oplyſt, at denne havde begaaet — deels vilde vedblive ſom hidtil at udffjælde og fornærme Mabfen og
dennes Familie, at afpresſe ham Penge, ligefom ogjan Tiltalte Peterfen findes
med Henfyn til den nævnte Forbrydelſe at maatte ſtrafſes ſom Gjerningsmand,

idet han, ſfjondt han iffe fra forſt af havde deeltaget i Beſlutningen om Forbrydelſens Udfsorelſe, dog forinden dennes Fuldbyrdelſe, og uagtet han eſter Beffaffenheden af be af ham felv afgivne Forllaringer og Sagens Omftænbigheder
t det Hele maa antages at have været vidende om, at de af de andre Tiltalte
opſtillede Forbringer vare ubegrundede, har beeltaget 1 den overnanførte Aftale
om, at det Beløb, ſom det lykkedes at afpresſe Madſen, ſﬀfulde komme dem alle
tilgode, ligeſom hau ogſaa, ſom meldt, hav udfærdiget be paagjældende Documenter, og det kan uavnlig ikke herimod fomme i Betragtning, at denne Tiltalte faavel i Begyndelſen af Underhandlingerue har fraraadet Madſens Kone
at gaae ind paa de opſtillede Fordringer, ſom ſenere, efterat de ommeldte Beviſer vare udſtedte og efterat han jelv havde modtaget den ham tilfaldende Audeel af Forbrydelſens Udbytte, har fraraadet Madſen at betale Gjælbdsbevifets
Baalydende.
Samtlige Tiltalte, af hvilfe Ljærgaardb er føbt i 1815, Tolboe i
1814 og Peterſen i 1829, og om hvem det ikke er oplyſt, at nogen af bem
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tidligere har været tiltalt cllev ftrafjet, ville jaaledes være at anfee efter almtndelig borgerlig Straftelov & 245 cfr. for Kjærgaards og Tolboes Vedkommende
2 54 og for Peterſens Vedkommende g 47, og den dem tilklommende Straf findes efter Sagens Omſtiœndigheder pasſeude at kunne beſtemmes for Kjærgaard
vg Tolboe til Forbedringshuusarbeide i 5 Maaneder for hver og for Peterſeu
til Fængſel paa Vond og Brod i 6 Gange 5 Dage.”
R —————
DONETS
SST

Onsdagen

den 10 de Juni.

Nr. 27. Leærling S. Th. S. Hovland og dennes Fader,
Matros og Værtshuusholder N. S. Hovland ſom Veærge (Ingen)
contra

Smedemeſter Eiler Jenſen (Ingen).
Hgieſterets

Dom.

Citanten, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmœgtig lader mode til beſtemt Tid for Hgieſteret,
bor betale 80 Lod Spolv til Vor Frelſers Kirke,
forend det tillades ham med denne Sag at gaae i
Nette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
ſig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei tilladeg

videre

Nr. 108.

berpaa

at tale.

Juſtitsraad Bungten
contra

Ane

Johanne

Chriſtenſen,

Hanſens eller Jens Rasmusfens
der tiltales for Betleri.
Odenſe

Herreds

Politiretsdom

Tiltalte

1) Ane

Johanne

musſfens

Kone,

og 2) Bodil

genſens Kone,
Nielſens Kone,
til Arbeide i
Sidſtnœvnte 1
be Ziltalte og

Arbeidsmand
Huſtru
af

(Defenſor

4de

Chriſtenſen,
Nielsdatter,

Jens

Rasmus

Hindenburg),

Februar

1868:

„De

Arbeidsmand

Jens

Ras-

Muurſvend

Hans

Mo-

ſamt 3) Ane Margrethe Paulſen, Skomager N. L.
Alle af Odenſe, bor henſcttes, de fo Førftnævnte
Odenſe Tvangsarbeidsanſtalt hver i 60 Dage og
Fængjel pan Vand og Brød i 3 Dage. San bør
hver for fit Vedkommende udrede alle af Sagen
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flydende Omfkoſtninger.
At efterklommes under Adfærd efter
Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 27de Marts
1868:

„Politiretsdommen

bor,

forſaavidt paaanket

er, ved Magt

at ſtande. J Salair til Actor og Defenſor ved Overretten, Procuratorerne Berggreen og Beyer, betaler Tiltalte Ane Johanne
Chriſtenſen, Arbeidsmand Jens Rasmus Hanſens eller ſom hau
ogſaa kaldes Jens Rasmusſens Huſtru af Odenſe 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

I Henhold

Dom.

til de i den indankede

Dom

anførte

Grunde

fjendes for Ret:
Landsover= famt Hof- og Stadgretteng Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad

Bunten
betaler

og

Advocat

Tiltalte

Hindenburg

for

Hgieſteret

10 Rd. til hver.

Í den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Da det under nœrværende fra Odenſe Herreds Politiret hertil indaukede Sag ved egen Tilſtaaelſe
og Sagens øvrige Omftændigheter er tilftrælfeligen oplyſt, at Tiltalte Ane
Johanne Chriftenfen, Arbeidbsmand Jens Rasmus Hanfeng eller ſom han
vgſaa kaldes Jens Rasmusſens Huſtru af Odenſe, er gaaet omkring paa Landet
og har betlet, maa det billiges, at hun, der er fodt den 24de December 1833
og tilforn har vævet ftraffet ifølge nærværende Rets Dom af 16de Februar 1866
efter Frdu. 11te April 1840 $ 1 og 8 43 og L. 6—13—24 jfr. Frdn. 24de

September 1824 2 2 og Lovgivningens Analogi med 5 Gange 5 Dages Feœngſel paa Band og Brød, ifølge Høiefteretédom af 30te Auguſt #. A. efter
Straffelovens $ 180 og $ 159 med 4 Gange 5 Dages Fængfel paa Band og
Brød, og ifølge Odenſe Kjobſtads Extraretsdom af 20de Auguſt f. A. efter
Straffelovens $ 180 med 5 Dages Fængfel paa Vand og Brod, ved den indankede Dom er anjeet efter Lov af 3die Marts 1860 3 3, og da Straffen fiudes pasſende beſtemt til 60 Dages Arbeide i Odenſe Tvangsarbeidsanſtalt, vil
bemeldte Dom — der tillige augik 2de andre i 1ſte Inſtants Tiltalte, for hvis
Vedkommende Appel ikke har fundet Sted — da Dommens Beſtemmelſer om
Sagens Omkoſtninger ligeledes billiges, i det Hele være at ftabfæfte, forſaavidt den er paaanket.“

Den
Torsdagen

Nr.

104.

11te Juni.
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Advocat Henrichſen
contra

Auguſt Jacob

Harder (Defenſor Bungen),

der tiltales for Falſk, Bedrageri og Losgeœugeri.
Criminal- og Poſlitirettens Dom
af Z1te Maxrts 1868:
„Arreſtanten Auguſt Jacob Harder bor ſtrafes med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar famt udrede Actioneng Omfoftninger, og
derunder Salair til Actor og Defenſor her for Retten, Procuratorerne Alberti og Salomonſen, 6 Rd. til hver, og til den ſubſidiaire Defenſor, Procurator Poulſen i Varde, 2 Rd. At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dem i faa Henfeende
anførte Grunde billiger Høiefterel, at Tiltalte er anfeet efter
Straffelovens $ 270 ſamt efter dens $ 275 ſammenholdt med
førftnævnte $ for at have ffrevet eller ladet ffrive og derefter benyttet 2 falffe Documenter, men da bet efter famtlige foreliggende
Omftændigheder maa antageg, at ogfaa de andre i Tiltaltes Bejiddelje fundne Qocumenter, font efter det i Dommen derom
Auforte maa anſees for falſke, eller dog nogle af bem og færligt
Lærebrevet af 1ſte Auguſt 1867 ere bragte tilveie af Tiltalte i
forbryderift Henfigt, uden at denne Henfigt igjen frivillig ev bleven
opgivet af ham, vil han endvidere være at dømme efter & 270
fammenholdt med $ 46.
Endelig maa han paa de i Dommen
anførte Grunde anſees efter den deri citerede L. 3die Marts 1860
8 1, hvorimod han efter de fremkomne Oplysninger— ſom ogſaa
i Dommen autaget — ikke kan ſtraffes for Bedrageri.
Den Straf, Tiltalte i Henhold til de ovennœvnte Lovbud har
forſtyldt, findes at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i
1 Aar, og da den indankede Dom har faſtſat ſamme Straf, ligeſom dens Forſkrifter om Actionens Omfkoſtninger billiges, vil den
funne ſtadfœæſtes.
Criminalat ſtande.

og
I

Thi kiendes for Ret:
Politirettens Dom
bør ven Magt
Salarium til Advocat Henrichſen
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Den

og Juſtitsraad
Tiltalte 20 Rd.

11te Juni.

Bunten
til hver.

for

Hgieſteret

betaler

I den indankede Doms Preæmisſer hedder det: „Eſter den af Arreſtanlen Auguſt Jacob Harder, der under nœrværende Sag tiltales for Falfk,
Bebrageri og Losgæœngeri, betræffende haus tidligere Livsforhold afgivne Forflariug, blev han 14 Xar gammel anbragt i Lære ho8 Kjøbmand Debelli
Varde og Svend eller Commis i Mai Maaned 1862, tog Dirhpaa, efter et
Ophold hos ſine Forældre, i April Maaned 1863 hev til Staden, hvor han
tjente Tobalsfabrifør Hagh fra 1ſte Mai ﬅ. A. til i den paafolgende Juni
Maaned og Urtekrœmmer Lammer vaa Norrebro fra 1ſte Mai til i Juli
Maaned 1864.
Han vil derefter være reift til Hamborg og forbleven i denne By
til Foraaret 1865 og derpaa taget her til Staden, hvor hau ſtrax blev anholdt
ſom ſigtet for Tyveri, men losladt efter 14 Dages Forlob og hjemſendt af
Politiet, uden dog at tage til Hjemſtedet, hvorimod han vil have fort et omflaffende Liv deels hev i Landet, deelg i Udlandet, og drevet Handel, indtil han
6 a 8 Uger før fin Anholdelſe under denne Sag over Kjøbenhavn reiſte til
Sverrig, hvorfra han over Helfingør og gjennem flere Kjøbftæber i Sjælland
atter begav fig her til Staden, hvortil han vil være ankommen den 1ſte October forrige Aar, paa hvilfen Dag han blev anholdt af Politiet.
Bed hans
Anholdelſe, der foranledigedes derved, at det var kommet til Politiets Kundſkab, at han havde taget Ophold her 1 Staden uden at have efterkommet et
ham ved haus Hjemſeudelſe til Frederifsſtad deu 27de April 1865 til Kjobenhavns Politiprotocol over mistœænkte hjemſendte Perſoner givet Tilhold, hvorved bet under fæbvanlig Straffetrudfel var bleven ham betydet, at han gieblikkeligen havde at melde fig ved bemeldte Protocol, ſaafremt han i nogenſomhelſt
Wnledning maatte indfinde fig her i Staben, blev han af Bolitibetjentene Inz
ſpectionsbetjent Nx. 31 Vilhelm Peterſen og Nr. 114 Vilhelm Gravefen, af
hvilke Arreſtantens Anholdelſe blev foretagen, ifolge den derom under ſidſtnœvute Datum afgivue Rapport, ved eu i Arreſtautens daværende Logis hos

Gjæftgiver Andreas

Møller

i Borgergade

Nr. 84

foretagen Viſitation blandt

Andet funden i Beſiddelſe af: for det Forſte to Lærebreve, begae udfærdigede
paa ſtemplet Papir og underffrevne Poul Debel, 1 hvilke det bevidnes, at Auguſt Jacob
- Harder i 5 Aar har været i Lære ved Udſtederens Colonial- og
Producthaudel, og hau aubefales ſom en tro, dygtig og i enhver Henfeende
paalidelig Handelsbetjent, meu af hvilke det eue, dateret Varde den 1fte Mai
1863,

angiver

Læretiden

at have

været

fra

1fte

Mai

1858

til 1fte

Mai

1863,

medens denne i Det andet, fjom opgives at være udfærdiget iftedetfor et bortfommet Lærebrev og ev dateret Varde den 1ſte Auguſt 1867, ſiges at have
været fra 1fe Mai 1857 til 1fte Mai 1862; endvidere af 4 eenslydende Xnbefalinger, underffrevne de 3 Carl F. Hammer og den 4de Carl Hammer, alle
daterede Kjobenhavn, henholdsviis den 1ſte Mai 1865 og 1ſte Mai og 1ſte
Auguſt 1867, hvori bevidnes, at Auguſt I, Harder har tjent ſom Commis ved
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Underſkrevnes Colonial- og Glashandel fra 1ſte Mai 1863 til 1e November
1865 og i den Tid med ſjelden Flid, Duelighed og Troſkab udfort de ham
overdrague Forretuinger, ſamt af en ſom Øjenpart betegnet Anbefaling af ſamme
Indhold ſom de 4 fornævnte og dateret Kjøbenhavn den 1fte November 1865,
famt underffreven Carl Hammer, og endeligen af 2 i det tydffe Sprog ffrevne
Anbefalinger, der ligeledeg indeholde færdelegs fordeelagtige Vidnesbyrd for
Haudelscommis Auguſt Harder af Frederiksſtad, begge angaaende Tidsrunmet
fra lfte November 1865 til 1ſte Februar 1867, og udfærdigede under fibftnævute Dag, men det ene dateret Altoua og underſkrevet Th. P. Schelſen, og
det andet dateret Haderslev og underſkrevet med Navuet F. Hanſen.
Om ſamilige disſe Documeunter, med Henſyn til hvilke der ikke ſtrax
opſtod Mistanke, forklarede Arreſtanten til fornævute Rapport, at han ikke
vidſte, hvorledes de vare komne i hans Beſiddelſe, og denne Forklaring vedblev
han for Retten 1 det forſte over ham optagne Forhør, men efterat være bleven
ſtillet for Rettens 2den Afdeling for offentlige Politijagers Behandling, næg-=
tede han at have været i Beſiddelſe af disſe Documeuter, og denne Nægtelſe
har han vedblivende faſtholdt under den fenere imod ham rettede criminelle
Unbderføgelfe; men da det cbeligen er forklaret af fornævnte Politibetjente og

Gjæftgiver Møller, at bemeldte Documenter

bleve

under Bifitationen fundne

deels paa Arreſtantens Perſon, deels i et Vivdue til det Værelſe, hvori han da
havde Bopæl, og at Arreftanten dengang vedljendte fig Documenterne fom fig
tilhørende, og endvidere af Politibetjent Gravejen og Gjæftgiver Møller, at
Arreſtanten felv paaviſte ben i Vinduet liggende Pakke, ſamt af Handelscommis
Jonas Hertzberg, at han, ſom havde gjort Bekjendtſkab med Arreſtanten i Roes-

filde den 23de September forrige Aar

og

efter

hans

Anuviisning

taget Logis

hos den ovenomtalte Gjæftgiver Møller, hvor han fom til at dele Bærelje med
Arreſtauten, ſelv har ſeet Arreſtauten ffrive de 3 med Navnet Carl $. Hammer
undertegnede Anbefalinger og den ſom Øjenpart udfærdigede Anbefaling, uns
derſkreveu Carl Hammer, og ſeet de audre ovenommeldte Documenter i Arreſtantens Beſiddelſe, og det derhos er forklaret af Contoiriſt Haus Madſen og
dennes Huſtru Maren Kirſtine Vilhelmine Lorengen, af Sidftnævute under Eb,
at Lærebrevet af 1867 og den Carl Hammer underſkrevne Aubefaling, dateret
1ſlte Auguſt 1867, ere efter Arreſtantens Vegjæring firevne af Madſen, Lœærebrevet efter et œldre og Anbefalingen efter Arreſtantens Dictat, dog med Undtagelſe af Underſkrifterne, ſom Arreſtauten foregav at ville ffaffe af Vedkommende felv, |aa findes der, endog feet bort fra Arreſtantens forſte Forklaring
om Beſiddelſen, at vœre tilveiebragt et mere end tilſtrækkeligt Beviis for, at
Arreſtanten ikke alene har vœæret i Beſiddelſe af Documenterne, men at deune

Beſiddelſe ogſaa har vœret ham fuldkommen vitterlig.
Det maa derhos antages fuldſtændigen godtgjort ved de under Sagen i
faa Henſeende fremkomue Oplysninger, at alle Documenterne, ialtfald .alene
med Undtagelſe af den i Navnet Schelſen udfærdigede Anbefaling, ere udſtædte
enten under fingerede Navne eller nden de Perſoners Vidende og Villie, hvis
Navne ere blevne beuyttede.
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Hvad ſaaledes den F. Hanſen underſkr.evue Anbefaling angaaer, ſaa er
det, foruden ben alt berørte mistænkelige Omſtændighed, at den vedrsorer ſamme
Tidsrum ſom den i Schelſens Navn udfærdigede Aubefaling, af Arreftanten,
der ikke i ſin Forklaring om fit tidligere Liv har omtalt, at han nogenſinde har
havt Tjenefte i Haderslev, indrømmet, at han ikke kjender nogen Mand i deune
By med Navnet F. Hanſen, eller har vœæret i Tjeneſte hos en ſaadau, medens
det af den ovennævnte Gjæftgiver Møller edeligen er forklaret, at Arreſtanten
har meddeelt ham, at denne Anbefaling var falff, og derhog fremgaaer det af
de i bemeldte By indhentede Oplysninger, og navulig af en Atteſt fra deu
conſtituerede Politimeſter i ſamme, at der den 1ſte Februar 1867 ikke i Haderslev var etableret nogen Kjobmand ved Navu F- Hanſen.
De to omtalte Lærebreve har Arreftanten felv erkjendt at være ægte,
ſﬀjondt Underſkrifterne ligne Debells, medens denne, Kjøbmand Poul Debell i
Varde, under Ed har forklaret, at Lærebrevet af 1867 er falff og iffe under:
firevet af ham, og at Underffriften paa Lærehrevet af 1863, om hvis Ægthed
eller Uægthed han har været i Tvivl, iffe fuldkommen ligner hans, medens
han ile fjender den Haanbffrift, hoormed dette Lærebrev iøvrigt er ffrevet, og
at det Lærebrev, han i fin Cid udfærdigede for Avreftanten, omfattete Marene
1857 til 1862 og iffe Marene 1858 til 1863, faaledes fom bet heromhandlede, ingen Anbefaling for Dygtighed indeholdt og formeentligen var ffrevet
paa uſtemplet Papir, hvilket Sidſte Arreſtanten ogfaa har indrømmet at have
været Tilfældet.
Om de Carl Hammer eller Carl F. Hammer underſkrevne Anbefalinger
har Kjøbmand Carl Frederik Hammer, boende i Nørrebrogade her i Staden,
hos hvem Arreftanten i Aaret 1864 tjente i 2 Maaneder, ebeligen forklaret, at
disſe, forſaavidt der ved de undertegnede Navne figtes til ham, alle ere nægte,
hverken ffrevne af ham jelv eller med haus Tilladelje af Nogen paa hans
Vegne, og at de alle med Unbdtagelfe af Anbefalingen, dateret 1fte Auguſt 1867,
ere ffrevne med em Xrveftanteng lignende Haandſkrift, hvorimod iflun dette paa
Anbefalingen af 1fte Auguft 1867 er Tilfældet med Underffriften, jamt at han

ilfe havde villet give Arreſtanten et ſaadant Vidnesbyrd, ſom disſe Anbefalinger
indeholde, idet Arreſtanten, hvem han havde mistœænkt for Utroffab, iffe havde
gjort fig fortjent dertil.
Men naar det ſaaledes maa auſees beviiſt, at Mvrveftanten er funden i
Beſiddelſe af falffe Documenter, fan ffjønnes det ikke rettere, end at det efter
Omſtændighederne med tilſtrækkelig Foie maa funne ftatueres, at disfe falſke
Documenter enten ere ſkrevne af Arreſtanten ſelv eller efter hans Foranſtaltning, da det er en til det Utrolige grændſende Uſandſynlighed, at de 1 Arre:
ſtantens Beſiddelſe fundne Documenter, ſom alle lyde paa hang Navn, og fom
tildeels angaae Livsforhold, hvori han i Virkeligheden har befundet ſig, ſﬀulde
være blevne falſkeligen ſreone af Andre uden Medvirkning fra Arreſtantens
Side; men desuden taler mod, at dette ffulde være Tilfældet, de foranførte
Forklaringer af Handelscommis Herbberg om at han har feet Arreſtanten ſelv
firive mogle af Documenterne, af Contoiriſt Madſen og Huſtru om at Førft-
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nævnte har ffrevet 2 af Documenterne for Arreftanten, og af Kjøbmand Hammer om at Sfriften i flere af Documenterne ligner Arvreftantens Haandftrift,
og hertil fan enduu foies, at der endvidere er i Arreftantens Befiddelje forefunden et Papir, hvorpaa findes flere Gange ffrevet Navnene Poul Debell
ganffe pan famme Maade, ſom de findes paa Lærebrevene, og at Gjæftgiver

Møllers

Huftru

Margrethe

Pederſen

ebeligen

har

forklaret,

at

Arreftanten

til hende har fortalt, at han forftob at lave falffe Bapirer og falffe Bolitiz
ftempler.
Det fan imidlertid mod Mrreftantens Benægtelje ikfun anſees beviiſt ved
de af Handelsbetjentene Erik Hanfen, Hilarius Jacobſen og Charles Jørgenfen
under Ed afgivne Forklaringer i Forbindelſe med Handelsbetjent Eduard Rykmanns ligeledes med Ed bekræftede Forklaring, at Arreſtanten har gjort Brug
af bet 1863 daterede Lærebrev og deu i Navnet F. Hanſen udfærdigede Anbefaling, idet han i September Maaned forrige Aar ved at ſoge Underſtsttelſe af
Foreniugen for Handelsbetjente af 5te Juni 1864, foreviſte ſamme for Forſtnævnte ſom Medbeſtyrer af bemeldte Forening, af hvilken han ogſaa erholdt en
Underſtottelſe af 2 Rd., medens der dog desuden er fremkommet en hoi Grad
af Formodning ved Kammerraad Groves, Cancelliraad Knudſens og Etatsraad
Hammerichs beedigede Forklaringer for, at Arreſtanten ogſaa har foreviiſt disſe
Documeuter ved at ſoge Hjœælp hos Commiteen for Foreningen til Underſtsttelje af trængende Slegvigere.
Og da det nu ikle tør antages, at de øvrige ovenommelbte falffe Documenter ere bragte tilveie af Arreſtanteni en forbryderiſk Henſigt eller taltfald
dog ife, at en flig Henfigt ikke igjen frivilligen var bleven opgiven, faa vil

Arreſtanten kun kunne auſees overbeviiſt at have gjort fig ſkyldig i Falk med
Henſyn til Lærebrevet af 1863 og den 1 Navnet F. Hanſen ſrevne Anbefaling,
af hvilke det forſtnævnte Document maa anſees udſtedt under et falſft og det
jibftnævnte under et fingeret Navn.

Hvad dernœæſt Sigtelſen for Bedragert angaaer, faa vil intet ſœrligt Anjvar for denne Forbrydelfe kunne idommes Arreſtanten, forſaavidt angaaer hans
ovenomhandlede Forhold imod Foreningen for Handelsbetjente af 5te Juni
1864, og igvrigt findes han iffe overbeviiſt noget Forhold, der fan henføres til
Bedrageri, hvortil navulig ikke fan regnes, at Arreſtarten, ſaaledes ſom der er
fremkommet Beviis og Formodning for, har under urigtige Angivelſer om ſine
perſonlige Forhold ſogt og tildeels erholdt Underftøttelfen.
Derimod maa det auſees endvidere tilſtrækkeligen godtgjort, at Arreſtanten har gjort fig ffyldig i en ſtrafbar Overtrædelſe af det oveuomtalte Tilhold,
idet der efter de af Politiinſpeeteur M. Hertz i Henhold til hans Embedsed
o.7 Overbetjentene L. Her og Humble med Cd befræftede Forllaringer intet
Henſyn vil kunne tages til Arreſtautens Foregivende, at han ikke har forſtaaet
Tilholdet, og det er beviift ved ovennævnte ØGjæftgiver Møllers og Huftrus
ſamt Handel8commis Hertzbergs Forklaringer, mod Arreſtantens Benœgtelſe, at
han, ſom iffe har gjort nogen Anmeldelſe til Politiprotocollen over mistœnkelige Perſoner betræfſende ſin Ankomſt her til Staden, har havt Ophold hos
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Gjæftgiver Møller flere Dage for haus Anholdelſe munder denne Sag, og i
dennes Bog over Reiſende givet ſig det urigtige Navn Auguſt Meyer.
Som Folge af det Foranforte, vil Arreſtanten, der er fodt den 11te
Auguſt 1843 og ved Hgsteſteretsdom af 17de Februar 1864 anſeet efter Frdn.
af 11te April 1840 $ 1 med Fængfel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage,
ſamt ved Frederikshavns Kjobſtads Politiretsdom af 15de September 1866 efter
Lov af 3die Marts 1860 om Strafſen for Losgængeri og Betleri $ 3 med lige
Fængjel i 3 Dage, nu blive at domme deels efter Straffelovens $$ 270 og
275 jfr. denne 2, deels efter 8 1 1 ovennævnte Lov af 3die Marts 1860, og
findes Straffen únder Eet at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide
1 1 Aar.“

Nr.

101.

Advocat Klubien
contra

Adolf Auguſt Theodor
der tiltales for

Falſk

Jenſen

og anden

fvigagtig

(Defenſor Henrichſen),
Omgang

med Henſyn

til

en af ham tegnet Livsforfiffring.
Criminal: og BPolitiretteng Dom af 28e Marts 1868:
„Tiltalte Adolf Auguſt Theodor Jenſen bor ſtraffes med Fængfel
paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, ſamt udrede Actionens
Omfkoſtuinger, derunder Salair til Actor og Defenſor her for
Retten, Procuratorerne Chriſtenſen og Alberti, 6 Rd til hver, og
til den ſubſidiaire Defenſor, Exam. juris Clanfen i Nyborg, 2 Nd,
At efterfommes under Adfœrd efter Loven.“
JI
hvorved
fæœſte,
ſtemme

Hgoieſterets Dom.
Henhold til de 1 den indankede Dom anførte Grunde,
intet Væfentligt findes at erindre, vil den være at ftaddog at Straffetiden eſter Omftændighederne bliver at betil 4 Gange 5 Dage.
Thi kiendes for Ret:

Criminal- og Politirettens Dom bor ved Magt al
ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes til 4 Gange

5 Dage.
og
20

I

Salarium

Henrichſen
Ro.

for

til

Advocaterne

Hgoieſteret

betaler

Klubien
Tiltalte

til hver.
(Sluttes 1 næfte

Nr.).
mrs

Xorlagt af ben Gyldendaljte Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Boctrukferi.

e

Yoieſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

M 12—l3.

Den de Juni.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 101.

den 11te Juni.

Advocat Klubien
contra

Adolf Auguſt Theodor Jenſen (ſee forrige Nr.).
J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærværende Sag
actioneres Tiltalte Adolf Auguſt Theodor Jenſen for Falk og anden
fvigagtig Omgang med Henfyn til cn af ham tegnet Livsforſikkring, og gaaer
Sigtelſen imod ham ud paa, at han i Aaret 1865 ved at udgive fig for en
ham bekjendt Perſon, ſenere afoode Skomagerſvend Johannes Frederik Gerhard
Poulſen, og ſom ſaadan fremftille fig for og lade fig underføge af en Læge,
famt ved at underffrive bemeldte Pouljens Navn paa de fornødne Documenter
uden dennes Samtylle, har faaet Poulſen, om hvem det var ham beljendt, at
han paa Grund af Bryſtſygdom ikke kunde vente at faae ſit Liv asſureret, autagen i Livsforſikkringsanſtalten af 1842 til en Forſikfring af 1800 Rd, mod
10-aarig Præmie.
Det er i ſaa Henſeende af Tiltalte under vaklende og modſigende Forklaringer erkjendt, at hau, efterat vœre kommen i Beſiddelſe af
Poulſens Daabsatteſt og 3 trykte til Udfyldning beſtemte Schemaer fra Livsforfiffringsanftalten, nemlig til en Begjæring om Forſikkring, en Helbredsatteſt
fra ben, hvig Liv ønffes forfilfret, og en lignende Atteft fra vebfommende Læge,
har fadet de tvende førftnævnte Documenter ved en Anden udfylde faalede8, at
Begjæringen kom til at lyde paa en Forſikfringsſum af 1,800 Nd. i 2 Policer,
den ene paa 1500 Rd. og den anden paa 300 Nd., paa fornævnte Poulſens
Levetid, hvis Fødfelsaar og Dag angaves til 26de October 1824, og de forſfjellige Sporgsmaal i Utteſten om Helbred og perſonlige Forhold beſvaredes
aldeles vilkaarligt tildeels ved Hjælp af Angivelſer, hentede fra Tiltaltes eget
Liv, 0g derefter underſkrevet begge Documenter — af hvoilke Atteſten tillige
indeholdt en Erklœæring om, at de Forpligtelſer, Anſtalten maatte paatage fig i
XII. Aargang.
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Henhold til ovenſtaaende Beſvarelſer, ſﬀulde anſees ſom ophorte og ugyldige,
derſom det maatte viſe ſig, at de afgivne Forklaringer ikke ſtemmede med
Sandheden, eller vitterlig Fordolgelſe af Noget, der kunde tjene til Oplysning
om Helbredstilſtanden, havde fundet Sted — med Navnet Johannes Frederik
Poulſen, hvormed han figtede til fornævnte Skomagerſvend Poulſen.
Eſter
derpaa at have forſyuet en i Schemaet til Udſylduing af vedkommende Huuslæge indeholdt omtrent ligelydende Erflæring om Ugyldigheden af de af Anſtalten paatagne Forpligtelſer i Tilſœlde af Afvigelſe fra Sandheden eller vitterlig
Fordsolgelſe med ſamme Underſkrift Johauues Frederik Poulſen, henvendte Tiltalte fig efter fin Forklaring til practiſerende Læge E. Silfverberg med de
omhandlede Documenter, og idet han udgav fig for den it famme omhandlede
Perſon, hvilket Lægen, ber ikke Tjendte ham, ikke fandt Anledning til at betvivle,
lod han fig underføge af denne, idet han vilfaarligt og med Angivelfer, bhentede deelg fra hang eget Liv, deels grcbuc ud af Luſten, beſvarede dennes forffjelige Spørgsmaal og medtog derefter Sdemaet udfyldt og forfeglet tilbage
fra denne.
De faaledes udfyldte 3 Sch-maer ſamt Daabsätteſten ſendte Tiltalte, efter hvab der maa antages, ſamme Aften, uden at det har kunnet oplyſes, hvorledes det er tilgaaet, at medens Lægens Atteſt er dateret 24de October 1865, ere de andre Documenter daterede den 25de October ſamme Aar,
i en Convolut til Livsforfiffringsanftalten, ved at nedlægge dem i en PoſtBrevkasſe, og da Anſtaltens Læge, Profesfor Dr. Hornemann, af Lægens Atteft
kunde fee, at denne ikke havde fjendt den Baagjældende tidligere, gav han den
25de |. M. Atteften en Baategning om, at han ønffede at fee Vefommende.
Det er ogfan af Tiltalte erfjendt, at han, ſom det maa antages den 27de October næjtejter, uden at det er oplyft, om han har faaet nogen Tilfigelje til
Mode, indfandt fig i Livsforſikkringsanſtalten og fremftillede fig for Profesfor
Hornemann ſom den foregivne Poulſen og befvarede dennes Spørgsniaal, hvorefter den begjærte Forfiffring paa 1800 Ib. paa Pouljeng Liv blev ved Directionens Reſolution af 1ſte November næftefter antagen mod 10-aarig Præmie. Denne Præmie er imidlertid, efter hvad der er oplyft, iffe bleven erlagt
og nogen Livsforſikkringspolice ſaaledes heller iffe er udftedt, hvorimod den indleverede Daabsatteſt for Poulſen er under 18de November mæftefter udleveret
til et Bybud mod dennes Qvittering, uden at nærmere Oplysning om af hvem
den er rekvireret tilbage har kunnet erholdes, og paaſtaaer Tiltalte, at det er
ham, der har ladet den afhente, fordi han fortrød, hvad han havde gjort og
derhos fif et godt Paaſkud til at træffe fig tilbage derved, at Forſikkringen, der
var begjært mod livsvarig Bræmie, fun blev antagen mod 10-aarig Præmte
og derved blev omtrent dobbelt faa koſtbar, idet den, efter hvad Lægen fagde
ham, vilde fofte ca. 100 Rd. aarlig.
Medens det ikke har kunnet oplyſes, hvorledes Tiltalte er fommet i

Beſiddelſe

af de 3 Schemaer ſra Livsforſikkringsanſtalten og navulig

den

til

fjamme afleverede Daabsatteft for Pouljen, idet Tiltalte vedblivende har paaftanet at have modtaget bem af Poulſens Huſtru Auna Louiſe Eliſabeth Thymann i Mandens Overværelſe eller dog med hans Vidende, hvillet disfe begge
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under Ed have benægtet,

og det ilkun er opluft,
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at der i Henhold

til en i

deres Navn indløben Anmodning til Bouljens Broder i Nyborg er i Aaret
1865 fammefters vefvireret en Daabsatteft og en jaadan affendt til afdode
Poulſen, ſom dennes Huftru nægter at have forlangt eller modtaget, er det af
Tiltalte, hvad angaaer Underſkriften af Poulſens Navn paa Schemaerne, forſt
paaſtaaet, at han dertil havde dennes Samtykke, og efterat Poulſen i et kort
forinden hans Dod afholdt Forhor under Confrontation med Tiltalte edelig
havde benægtet dette, idet han forklarede, at han vel tidligere havde tœnkt paa
at lade ſit Liv forſikkre ſor et Par Hundrede Rigsdaler, men igjen havde opgivet dette, efterat have talt med fin Hnuslæge om fin Helbredstilſtand, erfjendte Tiltalte i det paafølgende Forhør, at han iffe længer turde paaſtaae, at
Poulſen var vidende om, at haus Liv blev forſifkret, eller havde ſamtykket i, at
Tiltalte underffrev hang Navn, Hvortil han iffun havde haus Huſtrues Tilladelſe, men gik dog endnu t famme Forhør tilbage til fin tidligere Forklaring,
hvorefter han af Poulſen havde udtrykfelig Bemyndigelſe til at lade Schemaerne

udfylde og dennes Navu underſkrive paa ſamme.

Denne Forklaring, hvorefter

Poulſen og Huſtru have vœæret vidende om og ſamtykket i, hvad der pasſerede
i alle Enkeltheder, er Tiltalte ſenere ſtadigt vedbleven, og ihvorvel der ved de
afgivne beedigede Forklaringer er tilveiebragt en hoi Grad af Formobning for,
at Tiltalte har gjort ſig ﬀyldig i Falk ved at underſkrive Poulſens Navn paa
de ommeldte Documenter, kan dette dog ikle imod hans Benægtelſe anſees tilftrælfeligt godtgjort, i hvilfen Henſeende bemærkes, at Poulſen, der efter hvad
der er oplyſt afgik ved Døden i September Maaned f. A., ilfe hav funnet ajz
give yderligere Forklaring i Sagen, famt at Betydningen af hang Hufirues
Forklaring er meget jvælfet, iffe blot ved hvad der fom ovenfor anført ev
fremfommet om, at en Daabsatteft i hendes Navn er rekvireret i Nyborg,
ffjøndt hun benægter at have forlangt eler modtaget nogen faadan, men navnz
lig ogſaa derved, at hun, ber har angivet alt i 1865 at have havt en Anelfe
om, hvad Tiltalte havde foretaget i Ponlfens Navn, og ved Forhøring i Livsz
forfiftringsanftalten i November Maaned |. A. vil have erfaret, at en Police
var udfærdiget paa hendes Mands Liv, men endnu henlaae ubetalt, dengang
Intet har foretaget, men førft i Auguft Maaned f. X., ba hendes Mands Død
maatte betragtes form nœærforeſtaaende, har anmodet denues Huuslæge om, naar
han var dod, ife at udſtede mere end cen Dodsatteſt for ham, hvilket gav Anledning til en Anmeldelſe om det i 1865 Pasſerede.
Idet Tiltalte ſom Folge heraf, forſaavidt angaaer Tiltalen for Falfk,
findes at maatte friſindes for Actors Tlltale, vil han derimod ikke kunue undgaae Anſvar for ſit ovrige Forhold ligeoverfor Livsforſilkringsanſtalten, der, idet
Forſikkringen ikke fan anfees tegnet, faalænge eet Aars Præmie iffe var betalt
og Bolicen udleveret, dog fun fan blive at betragte fom et Forføg paa at befvige bemeldte Anftalt, og forſaavidt der herefter funde blive Spørgsmaal, om
i Medfor af Straffelovens $ 306 Beſtemmelſerne i ſamme Lovs $ 45 2det
Stykke om Straffrihed ſom Folge af frivillig Tilbagetræden fra en eudnu ikke
fuldbyrdet Forbrydelſe kunde komme Tiltalte tilgode, findes dette ikle at kunne
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blive Tilfældet, ba Opgivelſen, efter hvad der er oplyſt, maa antages fornemmelig at hidrore fra den indtraadte Sinbring, at den mob livsvarig Præmie

begjærte Forſikfring iffun blev antagen mod 10-aarig Præmie og faaledeg blev
meget dyrere end baatænit og navnlig Tiltalte for koſtbar.
Tiltalte, dex er fodt den 25de April 1824 og ikke funden forhen
ftraffet, vil derfor, idet Beſtemmelſerne i Straffelovens $ 259 ikke findes at
kunne fore til et for ham mildere Reſultat, vœre at anſee efter Frdn. 11te April
1840 8 80 cfr. 2 41 med en Straf, der efter Omſtændighederne findes at kunne
beſtemmes til Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.“

Fr. 120.

Mette

Advocat Hindenburg
contra

Chriſtine Frike,

Bruuns Enke (Defenſor Klubien),

der tiltales for Meened og for at have forledet en Anden
dertil,
Criminal- og Bolitirettens Dom af 25de April 1868:
„Arreſtanterne Hans Chriſtianſen og Chriſtian Hanſen ſamt Arreſtantinderne Mette Chriſtine Frie, Bruuns Enke, og Laurine
Vilhelmine Friße, Hanſens Huſtru, bor ſtraffes med Forbedringshuusarbeide, Arreſtanterne hver iſœr i 2 Aar og Arreſtantinderne
hver iſœr i 3 Aar, ſamt Een for Alle og Alle for Cen udbrede
Actionens Omkoſtninger, hvorunder Salairx til Actor og Defenſor,
Procuratorerne Meyer og Salomonſen, med 8 Nd. til hver. At
efterkommes under Adfœrd eſter Loven.“
Hgoieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom for Mette Chriſtine Frige, Bruuns Enkes Vedkommende anforte Grunde kjendes
for Ret:
Criminal- og Politirettens Dom bør, forfaavibdt
paaanket er, ved Magt at ſtande.
I Salarium
til Advocaterne Hindenburg og Klubien for Døies
fteret betaler Tiltalte 10 Rd, til hver.
Y den indanledbe Doms Præmigsjer hedder det: „Arreſtanterne Hans
Chriſtianſen og Chriſtian Hanſen ſamt Arreſtantinderve Vette Chriſtine
Frigve, Bruuns Enke, og Laurine Vilhelmine Friße, Hanſens Huſtru, ere under
nærværende imod Arreſtanten Chriſtianſen og Arreſtantinden Bruuns Enke fox
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Meened og mod Sidſtnœvnte tillige for at have forledet en Anden dertil, ſamt
mod Arreſtanten Hanſen og Arreſtantinden Hanſens Huſtru for at have forledet
Andre til Meened anlagte Sag, ved deres egne af det iovrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſer overbeviſte at have gjort ſig ſyldige i de dem paaſigtede Forbrydelſer, og ere Sagens Omſtændigheder i det Væſentlige folgende:
Efterat der afvigte Mytaarsaften om Eftermiddagen, medens Arreſtantinderne i Arreſtanten Hanſens Fraværelfe opholdt fig i denneg og Huftrues,
Arreftantinden Hanfeng daværende fælles Bopæl i Tulipangaben Nr. 516 B.
t Stuen, paa benneg Dør var bleven kaſtet en Potte, og Arreſtantinden
Hanſens Huſtru antog, at dette var bleven udført af den i ſamme Etage boende
Skræderſvend Jacob Malmfjø, begav hun ſig umiddelbart derefter til hans
Der, og idet hun bankede paa famme, udffjældte hun ham for en fort Sturt,
uden at Malmfjø, fom foranlediget deraf havde aabnet fin Dør, ved denne Leiz
lighed forinden imod hende betjente fig af SHjældsord eller andre Fornærmelfer.

J Anledning

heraf indgav

Malmſjo

under 7de Januar

d. A. en Klage

til

nœærværende Ret, og da Arreſtantinden Hanſens Huſtru kom til Kundſkab herom,
indgav hun med fin Mands Samtylfe en den 9de f. M. dateret og med Arreſtanten Hanſens Navn underſkrevet Klage over Malmfjø, hvori hun, uagtet
hun kun havde Formodning om, at det var ham, der havde kaſtet Potten paa
Døren, ubetinget figtede ham fom fyldig i denne Handling og uſandfœærdigen
anklagede ham for at have ved ben omhandlede Leilighed udffjældt hende for
en gammel Ludder og yttret: „Eders lange Soldat ffal vel fnart fomme og

ligge og hore Eder, medens Manden er borte”, efterat hun forinden efter Op=
fordring til Arreftantinden Bruuns

Enfe

havde

faaet dennes Løfte om at lfabe

ſig fore ſom Vidne og i Retten beedige Rigtigheden af Arreſtantinden Hanſens
Huſtrues ovenommeldte Klage.
J Henhold til disſe Klager incamineredes
den 11te Januar d. A. ved Rettens 2det Civilklammer Sagen Nr. 2/1368, hvorunder Malmſjo optraadte ſom Hovedklager og Arreſtantinden Hanſens Huſtru
med Mand ſom Contraklagerinde, og da intet Forlig opnaaedes, udſattes Sa-

gen til Vidnefsorſel til den paafølgende 18be Januar.

Imidlertid

faldt

det

Arreſtantinden Hanſens Huſtru ind, at hun kun havde eet, medens Malmſjso
havde 2 Vidner, og beſluttede hun derfor ogſaa at formaae Arreſtanten Chriftianfen til at vidne falff til Fordeel for hende.
Herom talte hun med Arreſtanten Hanſen og blev enig med denne om, at Arreſtanten Chriſtianſen, uagtet
han ifle den 3lte December f. AX. havde været tilftede paa bereg Bopæl og
derfor ikke vœret Vidne til det da mellem Malmſjo og Arreſtantinden Hanſens
Huſtru Forefalbne, fulde føges formaaet til edeligen i Retten at bevidne, at
han havde vœæret nœrværende og ſeet Malmſjo kaſte Potten paa Døren, ſamt
hørt ham bruge de under Contraſagen paaklagede Fornærmelſer mod Arreſtantinden Hanſens Huſtru.
Ifolge denne Overeeuskomſt talte de derpaa begge
derom med Arreſtanten Chriſtianſen, der imidlertid ſaavelſom Arreſtanten Hane
ſen af Arreſtantinden blev holdt i den Tro, at Contraklagens Judhold var
overeensſtemmende med Sandhed, og bevægede ham uden Banftelighed og uden
Løfte om noget Vederlag, fom det ei heller ev oplyft, at han fenere har faaet,
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til at opfylde deres Forlaugende, og talte derpaa ogſaa en ſenere Gang med
ham derom, ved hvilken Leilighed Arreſtantinden Vruuns Enke, ſom var bleven
gjort bekjendt med og havde erklæret ſig enig i, at Arreſtauten Chriſtianſen
ffulde føres ſom Vidne, var nærværende og opfordrede Arreſtanten Chriſtianſen
til at gaae ind derpaa.
J Overeensſtemmelſe med den faaledes aftalte Plan
blev Arreſtantinden Bruuns Enke og Arreſtanten Chriſtianſen af Arreſtantinden
Hanſens Huſtru den 18de Januar fremſtillede ſom Vidner i Retten, hvor de
ſom ſaadanne forſœætligen og mod bedre Bidende forklarede, at de den 31te December f. AX. jamtibigen havde været tilftede pan Arreftanten Hanfens og Arreftantinden Hanjeng Suftrues ovennævnte Bopæl og hørt Malmfjø betjene fig af
be ovenommeldte under Contraſagen packlagede fornærmelige Ublabdelfer mod
Arreſtantinden Hanſens Huſtru, Arreſtantinden Bruuns Enke derhos, at hun
havde feet Malmfjø kaſte Potten paa Doren, og Arreſtanten Chriſtianſen tillige,
at Arreſtantinden Hanſens Huſtru ikke havde brugt fornœrmelige Udladelſer
mod Malmſjs, medens Arreſtantinden Bruuns Enke, der vedblivende har paaſtaaet, at hun ikke horte Arreſtantinden Hanſens Huſtru ubffjælde Malmfjø for
en ſort Skurk, fun forfaavidt har afgivet en ufandfærdig Forflaring, fom hun
har paaſtaaet ſom viſt, at bemeldte Skjældsord ikke af Arreſtantinden Hanſens
Huſtru var blevet brugt mod Malmſjo.
Under dette Retsmode kom de imid-

lertid ife til at Leedige
ligere
møde
Sted
enige

deres falſke Forklaringer af Henſyn

til,

at en yder-

Vidnefsorſel blev ſtillet i Udſigt, men de exfarede, at Eden nœæſte Retsvilde blive dem affordret, og i Anledning heraf fandt der en Samtale
mellem Xrreftanterne og Arreftantinderne, hvorunder de alle Fire bleve
om, at det, efter hvad der var forefaldet, var rigtigſt, at Ed blev aflagt,

hvilket ogſaa fiete, idet Arreftantinden Bruuns Enfe og Arreftanten Chriftianfen
under den ommeldte civile Sags Foretagelſe den 25de Januar bd. AX. hver ifær
bekræftede deres forhen afgivne Forklaringer med Lovens Ed.
Som Følge heraf ville Arreftanterne og Arreftantinderne, der ere fødte
henholdsviig den 28be September 1843, 29%e Marts 1831, 21de September
1822 og 21de Auguſt 1827, og af hvilfe Arreftantinden Hanjens Huſtru ved
denne Rets Dom af 17de Februar 1552 ex auſcet efter Frdn. 11te April 1840
88 1 og 58 med Feœængſel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, hvorimod
Ingen af de Andre ev funden tidligere ftraffet, blive at dømme efter Straffeloven,
Arreſtanten Chriſtianſen og Arreſtantinden Bruuns Enke efter $ 145 og Sidſtnœævute
tillige i Medfor af $ 51 jfr. 2 48 til en efter $ 145 lempet Straf, og Arreſtanten Hanſen og Arreſtantinden Hanſens Huſtru i Medfor af $ 52 efter $ 145,
og findes Straffen at lune beſtemmes til Forbedriugs8huusarbeide for Arvesftanterne til 2 Mar for hver ifær og for Arreſtantinderne til 3 Aar for
hver tfær,”

Den
Fredagen

Pr. 112.

11te Juni.
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Advocat Henrichſen
contra

Yens

Hanſen,

ogſaa kaldet Pol (Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Mishandling af ſin Ægtefœlle og ſit Barn ſamt
for fornærmelig Adfærd overfor offentlige Beftilingsmænd under
Udforelſen af deres Beſtilling.
Salling Herreds Extraretsdom

af 17de Februar

1868:

„Arre-

ſtanten Jens Hanſen bor henſœttes i Fængſel paa Vand og Brød
i 4 Gange 5 Dage ſamt udrede Actionens Omfkoſtuinger og derunder i Salair til Actor, Procurator Groth Peterſen 5 Nd. og
til Defenſor,

Procurator Hoſſmeyer

4 Rd.

At efterkommes

under

Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de April
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande. J Salair til
Procuratorerne ved Overretten NRaasloff og Lehmann betaler Arreſtanten Jens Hanſen 5 Rd, til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets Dom,
de i den indankede Dom

J Henhold til
anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverretteng Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Henridfen og Hindenburg for Hgieſteret
betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
J den indankede Zoms Bræmisfer hedder det: ,,AMrreftanten Jcus Hans
fen, ber ev født 1827 og tidligere ifølge mærværende Nets Dom af 14de Mai
f. A. har for voldeligt Forhold imod fin Huftru og Opfætfighed unod en
Soguefogeb været anfeet eftev Straffeloveng $ 202 ſamt $$ 100-101 med 2
Gange 5 Tages Fængjel paa Band og Brød, er i nærværende fra Salling
Herreds Ertraret hertil indanfede Sag fat under Tiltale for Mishandling af
ſin Huſtru og fit Barn famt for fornærmelig Adfærd overfov offentlige Bes
ſtillingsmœnd under Udforelſen af deres Beſtilling, og maa det ved de i Sagen
afgivne Vidneforflaringer imod Arreſtantens Bencgtelſe anſees beviiſt, at ban,
hvis8Samliv med hans Huſtru var hævet ved Separationsbevilling af 28de Maif. A.,
men atter fornyet i Begyndelſen af den paafolgente October, om Aftenen den
5te December f. A., efter at han, der periodeviis hengiver ſig til umaadelig
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Nybelfe af Brændeviin, i Løbet af Cftermiddagen havde berufet fig, men dog
ille i en faadan Grad, at han fan antages ilfe at have vidft, hvad han gjorde,
har beelg uden Anledning fra Huftruens Side givet hende flere voldſomme

Slag i Hovedet og derefter ftødt hende med beres 6 Ugers gamle Barn,

fom

hun havde paa Armen, ud i Gaarden, hvorfra hun blev lukket ind hos en anden
Huusmandsfamilie i ſamme Huus, deels, da hun blev der om Natten, noget
efter Midnat ſendt deres 9 Aars gamle Sou nogen og med et Anſigt, der var

blodigt af hans Slag,

ind efter hende.

Ved

deu af Diſtrictslœgen den 7de

\. M, foretagne Underſogelſe fandtes det hoire Die paa Konen, der enduu var
Reconvaleſcent efter ſin ſidſte Barſelſeng, underlobet af Blod, blaat og ſoullent,
hendes Underlœbe paa venſtre Side ſoullen og morkeblaa, ſamt Hovedets behaarede Deel øm med dog ifle ſœrdeles kiendelige Buler, og Dreugens Neœæſe
ty, rod og endnu opfyldt med Blodllumper.
Konen har efter fin Forklaring

maattet ligge tilſengs i 4 Dage fom Følge af den hende tilføiede Mishandling
og endnu ben 2den Februar d. A., da Lægen underføgte hende, flagede hun
over Smerter i Hovedet, men hendes Almeenbefindende havde da fjendelig forz
bedret fig, og Lægen funde iffe udvendig opdage noget Abnormt hverken i hen-

bes Hoved eller Anfigt.
Fremdeles er det ved Arreſtantens egen Vedgaaelſe og de afgivne Vidne-

forklaringer beviiſt, at han den 6te December f. A., da Sogneraadets Formand,
Proprietair Lange til Flintholm og Soguefogden om Formiddagen havde ind=
fundet ſig hos ham i Anledning af haus ovenomhandlede
en fornœrmelig Adſœærd imod dem.
Arreſtauten er derfor rettelig ved Underretsdommen
lovens $ 202 og $ 101, og da ben i Dommen valgte
Dages Feœngſel paa Vand og Brod ſindes pasſende, vil
Beſtemmelſer angaaende Actionens Omkoſtninger ligeledes
være at ftadfæfte.”

Nr. 131.

Forhold,

har udviiſt

anſeet eftex StraffeStraf af 4 Gange 5
bemeldte Dom, hvis
billiges, i det Hele

Adyocat Brod
contra

Mette

Marie Jacobsdatter

og Kirſten Madsdatter

(Defenſor Levinſen),
der tiltales for Betleri og Løsgængert.
Bjerge
= Aaſum Herreders Politiretsdom
1868:

„Arreſtantinderne

Mette

Marie

af

27de

Jacobsdatter

Februar
og

Kirſten

Madsdatter, Begge af Nørre Lyndelfe, bør enhver ijær at henfættes til Arbeide i Odenſe Tvangsarbeidganſtalt i 180 Dage.
Saa bør de og, Cen for Alle og Alle for Cen, udrede de med
benne Gag lovligen forbundne Omfoftninger.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven,”

Den

12te Juni.
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Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de April
1868: „Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande. I Salair til
Actor og Defenſor for Overretten, Procurator Lasſen og Proveprocurator Kalko, betale Arreſtantinderne Mette Marie Jacobsdatter og Kirſten Madsdatter, Een for Begge og Begge for Een,
5 Nd. til hver, At efterkommes under Adfœærd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium
til Advoca-

terne Bro>
Tiltalte,
til hver.

Cen

og Levinſen for Hgieſteret betale de
for Begge

og Begge

for Een,

10 Nd.

J den indankede Doms
Prœmisſer hedder det:
„Arreſtantinderue
Mette Marie Jacobsdatter og Kirſten Madsdatter ere under nærs
vœvende fra Bjerge-Aaſum Herreders Politiret hertil indankede Sag ved deres
egen med det iøvrigt Oplyfte ftemmende Tilftaaelje overbevifte at have gjort fig
fiyldige i Løsgængeri og Betleri, idet de have vandret omfring og betlet paa

mange forſkjellige Steder,

og da de begge tidligere mange Gange ere ſtrafſede

for de nœvute Forſeelſer, ſeneſt ved Odenſe Herreds Politiretsdom af 2den Februar f. A. hver med 180 Dages Tvangsarbeide i Odenſe Tvangsarbeidsanſtalt,
maa det billiges, at de nu i Henhold til Lov 3die Marts 1860 $$1 og 3 cfr.
& 5 ere anfete med lige Straf. Den indankede Dom, hvis Beftemmeljer om
Sageng Omfoftninger ligeledes billiges, vil derfor være at ftadfæfte.”

Nr. 117.

Zuſtitsraad Bunten
contra

Iohan

Bengtſſon eller Bengtsfon

(Defenſor Bro),

der tiltales for forføgt Boldtægt.
Boer og Nim Herreders Extraretsdom af 29de Februar 1868:
„Arvreſtanten Johan Bengtſſon bor ſtraffes med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.
Derhos bor han udrede alle af Actionen lovligt flydende Omfoftninger, derunder indbefattet Salair til Actor,
Procurator M. P. With 5 Rd. og til Defenſor, Kammerasfestor
Poulſen 4 Rd, At efterkommes under Adfœærd efter Loven.“
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Viborg Landsoverrets Dom af 20de April 1868: „Arreſtanten Johan Bengtsfon bor henſœættes til Forbedringshuusarbeide i
6 Aar.

Saa

udreder

han

og Actionens

Omkoſtninger,

i Salair til Actor for Underretten 6 Rd.,
ſteds 5 Rd.,

ſamt

til Actor

ratorerne Faſting og Iſaacſen,
under Adfærd efter Loven.”

og Defenſor

derunder

til Defenſor

ſamme-

for Overretten,

Procu-

8 Rd. til hver.

At efterfommes

Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde,
vil den være at ftadfæfte, dog at Straffetiden findes at kunne
nebfættes til 4 Aar.
Thi kjendes for Ret:
Landgoverrettens Dom bør ved Magt at ſtande,
dog at Straffetiden beſtemmes til 4 Aar.
I Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Bro
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.

Y ben indanfedbe Doms Bræmigfer hedder det: Under nærværende
Sag
tiltales Arreftanten Arbeidsmand Johan
Bengtsſon
for forføgt
Bolbtægt.
Ifolge den af en hos en Proprietair i Boer og Nim Herreder værende
Lærerinde afgivne ebclige Forklaring var hun, der er i em Alder af 21 Aar,
den 10de Januar d. AX. omtrent KI. 41 om Cftermiddagen gaaet alene fra fit
Hjem for at begive fig til ben nærliggende Prœæſtegaard, og efterat hun underveis havde bemærlet, at en Mandsperfon, der fenere vifte fig at være Arvreftanten, gif bagefter hende, og hun ved at ftane ſtille og lade, ſom em hun
vilde Dinde et Baand ved fin Støvle, havde faaet ham til at gane forbi fig,
fortſatte hun fin Vet Cagefter ham; da Arreftanten imidlertid, efter at være
gaaet over paa Markſiden ved Veien, blev ſtaaende der, indtil hun var kommen
lige ud for ham, og derpaa ſprang over paa Veien og ſtillede ſig foran hende,
font om han vilde ſpœærre hende Veien eller tage fat paa hende, idet han derhos
ſagde Noget til hende, kom hun derover 1 Skræk og gav ſig for at undgaae
ham til at lobe tilbage ad Veien, men blev forfulgt af Arreſtanten, der, efterat
de havde lobet et Styffe — ſom det maa antages c. 100 Favne — fik fat i
hende og førte hende til Siden af Beien bag en Buff, hvor han kaſtede hende
om i en Dynge Ønee og lagde fig ovenpaa hende, idet han begjærede at faae
ſin Vilie med hende.
Medens han nu tumlede med hende, idet ban navnlig
føgte ut fane hendes Klæder tagne op og hendes Legeme blottet — hvilket
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Sidſte dog ikke lykledes ham — ſatte hun ſig til Modværge, hvad hun kunde,
og ba hun derhog firar var begyndt at ffrige og vedblev dermed, føgte han at
forhiudre dette deels ved at true med at ſlaae hende ihjel, nden at han dog
foretog Noget, der ſigtede til at opfylde denne Truſel, deels ved to Gange at
tage hende foran i Haljen eller at lægge ſin Haand paa hendes Strube, hvorhos han, da hun tilbod ham Penge for at lade hende være, udlod ſig med,
at uaar hun vilde give ham 10 Nd., vilde han lade hende gaae, men hun
havde iffe Penge ho8 fig og han vilde ilfe vente til næfte Dag. CEfterat Arreſtanten faaledes havde tumlet med hende it omtrent en halv Time — hvillen
Tidsangivelfe maa anfeeg CGeftyrket ved Gagens øvrige Oplysninger— uden at
det var lykkedes bam, der havde ſin Burefmælfe nedknappet, at faae ſin Villie
med hende, blev hun befriet ved, at Huusmand Simon Mielfen, der var bleven
hidkaldt ved hendes Skrig, fom tilftede, og efter hendes Ubfagn var hun da jaa
udmattet, at hendes Modſtaud maaſkee ikke længere vilde have været ſtærk nok til
at forhindre Arreſtanten i at udfore ſit Forſæt.
Eſter bemeldte Simon Nielſens edelige Forklaring laa Arreſtanten, da han kom tilſtede, ovenpaa den ommeldte Pige og reiſte ſig forſt, da han, efterat have talt til ham, lige vilde til
at flaae ham med fin Stol, hvorhos han havde Burefmælfen nedknappet, og
Vigen ſtyrtede da ſirax hen til Simon Nielſen og greb hans Arm, ſom hun
ikke gav flip paa, forend hau, der derefter ledſagede hende til hendes Hjem,
forlod hende ved Gaarden; hun var derhos 1 hoi Grad altereret og ſaae ud, ſom
om hun var „heelt vilds“, faa at han, der ellers oftere havde feet hende og
fjendte hende af Udfeende, i førfte Qieblik ifle gjeukjendte hende paa Grund af
hendes forſtyrrede Udſeende, ligeſom ogſaa hendes Klœæder vare tiljaſkede og
vaade og huu ſelv ſaa forkommen og udmattet, at hun flere Gange maatte
ſtaae ſtille underveis og efter haus Formening ikke vilde have funnet gaae hjem
uden Hjælp, og jaavel den ovennævnte Broprietair jom dennes Huftru, 1 hvig
Huus Pigen var, have afgivet en hermed ftemmende Forklaring om hendes
Tilſtaud, da hun omtrent Kl. 52 kom hjem.
Ved den ommeldte Behandling
er ber tilføtet den nævnte Piges Kjole ſaaveljſom et af heudes Skjorter en
Rift, hvorhos et Krnaphul i ben ene Side af hendes Beenflæder — ber holdtes
fammen foroven ved en Knap i hver Side af Linniugen, hvorfra der var en
Split af 9 å 10 Tommers Længde, men fom iøvrigt vare heelt lukkede — er
blevet udbrevet, hvilfet efter hendes Forklaring netop var ffeet, da Simon Nielfen

fom

hende

til Hjælp,

hvorhos

hun

har

faaet nogle

blan

eller brune Vletter

paa Kneœerne, og i 5 à 6 Dage efter Overfaldet led hun af Dmhed i Lemmerne
og andet Ildebefindende jom Følge af den Medfart, hun havde lidt, men iovrigt maa det antuges, at det Pagferede ikle har efterladt videre Følger for hen-z
deg Helbred.
Arreſtanten har i det Veœſentlige erkjendt Rigtigheden af den ovenanforte af den ommeldte Pige afgivne Forklaring, idet han navulig har udſagt,
at hun, hvem han dengang ikke kiendte, var gaaet forud for ham paa Veien, og
at han efterat vœre kommen forbi hende ſtandſede i den Tanke at ville ſoge
Samleie med hende, hvorefter han, da hun gav ſig til at lobe tilbage ad Veien,
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indhentede hende og kaſtede bende om
i Sneen, og ba hun nægtede ham at lade
ham faae fin Billie og føgte at hindre Gam hert famt bad for fig og ffreg, deguagtet ikke afſtod fra at ſoge at opuaae ſit Diemed, og at han navnlig havde
faaet hendes Klæder tagne oy og hendes Been adffilte, ba han blev afbrudt ved
Simon Nielſens Komme, ligeſom han paa Foreholdelſe af hendes og Simon
Nielſens Forklaringer om, at han havde ſin Buxeſmække nedknappet, ikke har
modſagt dette. Derimod har han nægtet at have brugt nogen Yttring til hende
om at flaae hende ihjel cller at have lagt fin Haand paa hendes Halg eller
Strube for at forhindre fjende i at ffrige, medens han ikke har villet modſige,
at han har berørt hende paa Halfjen med Haanden, hvilket imidlertid efter hans
Forklaring iffe har været for at bruge Bold, ligefom han overhovedet har benægtet at have havt til Henfigt at gjøre hende Fortræd, og medens han derhos har erfjendt, at hun bød ham Penge for at lade hende være, har han
nægtet at have udladt fig med, at han vilde lade hende gaae, naar hun vilde
give ham 10 Rd.
Arreſtanten har derhos vedholdende til ſin Undſkyldning
paaberaabt ſig, at han ved den paagjældende Leilighed handlede under Indflydelſe af Brændeviin, i hvilken Henſeende han navnlig har udſagt, at det vel
ikke ev hans Mening at paaftaae, at han var befværet i en faadan Grad, at
han var i utilregnelig Tilftand, men at det i ædru Tilftand aldrig vilde funne
falde ham ind at bære fig ad, fom han har gjort, og at han fun er kommen
dertil ved at Brændevinen var fteget ham til Hovedet.
Det er nu ogſaa oplyſt under Sagen, at Arreftanten i Løbet af Dagen havde fviret, men ligefom
de om hang Tilftand afgivne Vidneforklaringer gaae ud paa, at hau om Eftermiddagen, uagtet det nok var kjeudeligt, at han havde faaet Brændeviin, dog
ille var egentlig bernjet, faaledes mangler der efter Sagens Oplysninger Føie
til at antage, at han paa den Tid, Overfaldet flete, flulde have været i nogen
ſaadan Tilſtand af Beruſelſe, der kunde enten ganſke udelukke eller i nogen væs«
ſentlig Grad indſkrœnke Tilregueligheden.
For det ovenomhaudlede Forhold vil Arreſtauten, der er fodt i Sverig
i Aaret 1835 og er gift, og ſom med Undtagelſe af, at han i 1861 har efter

mindelig Overeenskomſt erlagt en Bode af 10 Rd. for Deeltagelſe i Slagsmaal,
iffe tidligere har været tiltalt eller ſtraffet heri Landet, være at anfee efter almindelig borgerlig Straffelov $ 168 cfr. $ 46, og Straffen findes efter Sagens

Omſtændigheder

pasſende

at kunne

beſtemmes

til Forbedringshuusarbeide

i

6 Aar.“
—

Nr. 128.

Advocat Klubien
contra

Rasmus

Nielſen (Defenſor Hanſen),

der tiltales for Tyveri.
Criminal: og Politirettens Dom af Z5te Mai 1868: „Tils
talte Rasmus Nielſen bor ſtraffes med Forbedringshuusarbeide i

Den 12te Juni.
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18 Maaneder ſamt tilſvare denne Actions Omkoſtninger, hvorunder Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne Engberg og
Maag, med 5 Rd. til hver. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.”

Hgoieſterets Dom.
I Henhold til
fjendes for Ret:

Criminal:
ſtande.
Hanſen

de

i den

indankede

og PBolitirettens

Dom

Dom

anførte

Grunde

bør ved Magt at

I Salarium til Advocaterne Klubien og
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.

til hver.

J den indanlebe Doms Præmisfer hedder bet: ,, Tiltalte Rasmus
Nielſen, der efter hans Opgivende nu er 60 Aar gammel, hvilket af Retten
er ſﬀfionnet at ſtemme med hans Udſeende, og ſom ved nærværende Rets Domme
af 7de Mai 1861, 19de December 1865 og 8die April 1866 har vœret anſeet
efter Frdn. 1lte April 1840 henholdsvits efter $ 1 med Fængjel paa Band
og Brod i 3 Gange 5 Dage, efter $ 13 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar
og efter 2 19 jfr. $ 13 ſamt i Medfor af 3 79 efter disſe $$ cfr.
3 66 ſammenholdt med $ 68 og & 62 1fte og 3Zdie Membrum med en Tillœægsſtraf af Forbedringshuusarbeide i 6 Maaneder, er under denne mod ham for Tyveri anlagte Sag ved egeu med det ipvrigt Oplyſte ſtemmende Tilſtaaelſe overbeviiſt
at have afvigte 20de Marts hemmeligen tilvendi ſig en ved Bolvœrket til Knudſens Plads ved Strandpromenaden faſtgjort, Færgemand Peter Johannes
Grønberg tilhørende, civca 10 Favne lang Førtøiningstrogfe, hvis Værdi i
uffabt Stand af Beftjaalne ev anfat til 3 Nd., medens Tiltalte har meent, at
Trosfens Verdi i bemeldte Stand kun kunde anſlaaes til 1 Rd. Og ba intet
Henſyn vil kunne tages til Tiltaltes ubeſtyrkede Foregivende, at han antog
Trosſen ſom forladt af dens tidligere Eier og ſom Folge deraf, at den ikke til»
horte Nogen, og det ſaa meget mindre, ſom Tiltalte har maattet erkjende, at
det var ham vitterligt, at Knudſens Plads var en privat Ciendom, til hvis
Bolvært iffe Enhver [unde lægge fig med fit Fartøi, faa vil Tiltalte nu i
Mebdfør af Straffelovens & 307 blive at dømme efter fammeg S 231 1fte Led,
og findes Straffen at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 18

Maaneder.”
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Den 16de- Juni.
Tirsdagen

Nr. 70.

den 16de Juni.

Advocat Levinſen
contra

1) Chriſten Sorenſen, 2) Jens Chriſtian Thomfen,
3 og 4) Soren Chriſtenſen Dyhr
og Huſtru Ane
Dorthea Jacobfen eller Jacobsdatter, 5 og 6) Chriſtian eller Chriſten Thomſen og Huſtru Ane Cecilie
Elifabeth Thomſen eller Anderſen (Defenſorer Hanſen
og Hindenburg),
der tiltales, Nr. 1 og 2 for Tyveri eller Meddeelagtighed i
veri, Nr. 3 og 4 for Heleri eller for ulovlig Omgang
Hittegods eller ialtfald for Meddeelagtighed deri ſamt for at
tilladt deres Son at gaae omkring at betle, og Nr. 5 og 6
ledes for Heœæleri eller for ulovlig Omgang med Hittegods
ialtfald for Meddeelagtighed deri ſamt for at have ladet

Son gaae omkring at betle.

Tymed
have
ligeeller
deres

|

Viborg Kjobſtads Extraretsdom af 4de Juli 1867: „De
Tiltalte 1) Chriſten Sorenſen, 2) Jens Chriſtian Thomſen, 3) Johan Heinrih Schulze og 4) Niels Chriſtian Poulſen bor ſtraffes
med Riis, 1) med 25 Slag, 2 og 3) med 15 Slag hver og 4)
med 20 Slag.
De Tiltalte 5) Regine Ehriſtiane Marie Schulze,
6) Sgren Chriſtenſen Dyhr, 7) Ane Dorthea Jacobſen, 8) Chriſtian Thomſen og 9) Ane Cecilie Eliſabeth Thomſen bor heuſœættes
i Fœngſel paa Vand og Brod, 5, 7 og 9) hver i 5 Dage, 6) i

2 Gange 5 Dage og 8) i 3 Dage.

Saa bør de Tiltalte derhos

udbrede alle af denne Sag [ovligt flydende Omfoftninger, derunder
i Salairer til Actor, Landsoverret8procurator Faber 25 Rd. og
til Defenforerne, Juſtitsraad, Landsoverretsprocurator Ne>elmann
og Landsoverretsprocurator Faſting hoer 10 Rd., ſaaledes at
1) Chriſten Sorenſen deraf betaler 2/3 og 2) Jens Chriſtian
Thomſen, 3) Johan Heinrih Schulze, 4) Jens Chr. Poulſen,
6) Soren Chriſtenſen Dyhr, 8) Chriſtian Thomſeu og 9) Ane
Cecilie Eliſabeth Thomſen hver 1/18 og dette atter ſaaledes, at i
den 1) paalagte Andeel ere folidariſk medanſvarlige 2, 3 og 4)
hver for 1/5, 7) Ane Dorthea Jacobſen for 1/10, 5) Regine Chr.
M. Schulze for ! 16 og 6) for ! ¿s, ligeſom ogſaa 9) er ſolidariſk

Den 16ve Junt.
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anſvarlig for !"/25s af den 2) paalagte Andeel.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven,”
Viborg Landsoverret Dom af Yde December 1867: „Tiltalte Nielg Chriftian Poulfen bør henfættes i fimpelt Fængfel i
en Maaned.
Iovrigt bor Underretsdommen ved Magt at ftande,
dog ſaaledes at Straffetiden for de Tiltalte Regine Chriſtiane Marie
SHulze, Ane Dorthea Zacobédatter og Ane Cecilie Clijabeth Anderſen beſtemmes for hver iſœr til 2 Gange 5 Dage.
I Salair
til Actor og begge Defenſorerne ſor Overretten, Procuratorerne
Morville, Iſaacſen og Faſting betale de Tiltalte i det ved Undervetsdommen beſtemte Forhold 15 Nd. til hoer.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

IJ Henhold til de i den indanfede Dom for de for Hgieſteret Tiltaltes Vedkommende anforte Grunde kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bsor, ſorſaavidt paaanket er,
ved Magt at ſtande,
Advocaterue Levinſen, Hanſen og Hindenburg tillægges i Salarium for Høieſteret, den Forſtnœvnte
30 Rd. og hver af de
Sidſtnœvnte

20Rd.,

hvilke

Salarier

udredes

af de

Tiltalte ſaaledes, at Chriſten Sørenfen, Søren
Chriſtenſen Dyhr og Ane Dorthea Jacobſen, Een
for

Alle

og

Alle

for

Cen,

tilfvare

Chriſtian Thomſen, Chriſten
cilie Eliſabeth Anderſen paa

2/z Dele,

og Jens

Zhomfen og Ane Ces
lige Maade 1/; Deel.

JI deu indaukede Doms Prœmisſer hedder det: „Under næroærende Sag
tiltales Drengene Chriſten Sprenſen, Iechau Heinrih Schulze, Jens
Chriſtiau Thomſen og Niels Chriſtian Poulſen for Tyveri eller Meddeelagtighed deri, Regine Chriſtiane Marie Schulze, jødt Hegelund, for Hæleri og
for at have opfordret Drengene $. $. Schulze og Chriſten Spreuſen til at begane Tyveri, Søren Chriftenjen med Tilnavnet Dyhr og hang Huftru
Aue Dorthea Jacobsdatter for Hæleri eller for ulovlig Omgang med
Hittegods eller ialtfald for Meddeelagtighed deri, ſamt for at have tilladt deres
Søn at gaae omfring at betle, og Chriſtian Thomſen og dennes Huſtru
Ane Cecilie Eliſabeth Anderſen ligeledes for Heœleri eller for ulovlig
Omgang med Hittegods eller ialtfald for Meddeelagtighed deri, ſamt for at

have ladet deres Son gaae omkring at betle.
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Den 16de Juni.

I. Ved Tiltalte Chriſten Sorenſens egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med
Sagens øvrige Oplysninger er det godtgjort, at han navnlig 1 Eſteraaret og
Slutningen af forrige Aar har deels alene, deels i Forening med een eller
flere af de medtiltalte Drenge gjort ſig ffyldig i omtrent 50 Tyverier, der
alle, med Undtagelſe af nogle enkelte, ſom Tiltalte har udovet i Omegnen af
Viborg ved Leiligheder, hvor han er gaaet ud for at tigge, ere begaaede der
it Byen.
Det er faaledes navnlig godtgjort, at han engang i Begyndelfen af Nos
vember f. A., da han havde indfundet fig i Kjøbmand Jens Preislers Gaard
for at betle, har, idet han ſaae Deren til Karlekammeret ftaac aaben, begivet
fig ind i dette og tilegnet ſig et til 16 Rd. vurderet Ubr, der hang paa Væggen og ſom tilhorte Tjeneſtekarl Eſkild Chriſtenſen
Han bragte derefter Ubhret
til ſit Hjem, hvor han leverede det til ſin Fader, Medtiltalte Soren Chriſtenſen, idet han foregav for denne, at han havde fundet Uhret i Reberbanen;
ſenere blev Uhret af hans Moder, Medtiltalte Ane Dorthea Jacobsdatter, indſoobt i en gammel Strompefod og gjemt i Haven, hvor det imidlertid den 7de
Januar d. A. efter Paaviisning af en yngre Broder til Tiltalte blev fundet af
Politiet, og Uhret er derefter udleveret til Beſtjaalne, der har frafaldet Krav

paa Erſtatning.
Ligeledes er det godtgjort, at ba Tiltalte den 25de December f. A. om
Formiddagen i Forening med Medtiltalte Jens Chriſtian Thomſen var gaaet
ud deels for at tigge om en Kaſkjet til Sidſtnœvnte, deels for at ftjæle, naar
Leilighed dertil gaves, og de havde været inde et Sted uden at have faaet Leilighed til at ſtjæle, bleve de, idet te bemærkede, at Kjobmand Kroghs Tjeneſtekarl Niels Jenſen ikke var hjemme, enige om at gaae ind i hans Kammer for
at ſee, om der ikke var Noget at ftjæle, idet de for det Tilfælde, at der fulde
fomme Nogen og attrapere dem, aftalte at ville foregive at have havt til Hen-

figt at bede bemeldte Karl

om

en Kaffjet til I. Chr. Thomſen.

De begave

ſig derefter til det ommeldte Kammer, der laa i en Bagbygning, og hvortil der
var Adgang gjennem en Foderlo, hvis Ydredor ikfe var aflaaſet, og medens
JF. Chr. Thomſen blev ſtaaende ved Doren for at holde Udfig, tilvendte Chr.
Sørenfen fig em Læderpung med omtrent 10 Rd. i, der laa paa Bunden af et
Klœædeſkab, hvortil Noglen ſad i Døren, hvorefter de ffyndte ſig bort og deelte
Pengene, af hvilke de ſtrax brugte nogle. Dette Tyveri blev imidlertid ſamme
Dag opdaget, og af de ſtjaalne Penge har Beſtjaalne erholdt 8 Rd. 4 Mk. 8 $
erftattede, hvorhos han iøvrigt har frafaldet Krav paa Erftatning.
Det er derhog godtgjort, at ba Tiltalte, efter ben 4de Januar d. A. at
være løsladt af hans ved den førfte Underføgelfe foranledigede Arreſt, den 6te

jf. M. om Formiddagen havde været inde i Kjøbmand Salgs

Kjøffen for at

betle, gif han ind i Stalden, hvortil Doren ftod aaben, og da han der faae, at
Nøglen jad i Døren til Karlelfammeret, begav han fig ind i dette og tilegnede

fig

et Tjeneftefarl

Kjæde og Nøgle,

Carl

Rasmusfen

der hang

paa

tilhørende

Væggen.

blev han bemærket af Kjøbmand Salg,

Sølvubr

med

vedhængende

Idet han derefter forlod Stalden,

og da denne gik ud af Huſet for at

Den

16de

Juni.
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jage ham bort, løb han bort gjennem en Port, der forte ud til Haven og
Marken, men da han var kommen noget bort, blev han bange for at bebolbe
Ubrvet, og idet han iffe turde gaae ind i Gaarden, hængte han Uhret paa et
Stakitværk i Nærheden, hvor det ſenere efter hans Paaviisning blev fundet
af Politiet.
Uhret, der er anſat til en Værdi af 27 Mk., er udleveret til
Beſtjaalne.
Endvidere er det oplyſt, at Tiltalte i December Maaned f. A. her i
Byen har fraſtjaalet Enkefru Peterſen en Sploſennepsſfee af Værdi 2 MI,

Garver Broudum

5 à 6 Pd. Uld à 2 Mf.

8 ß pr. Pd., Bager Chriſtenſen

en Portemonnaie af Værdì 1 Rd., Enkefru Schau en Spolobroſhe af Værdi
1 Rd. og Overlærer Babnfon ved forſkjellige Leiligheder endeel Gjenftande,
tilſammen af Værdi 7 à 8 Rd.; den forſte Gang, han ſaaledes begik Tyveri
hos den Sidſtuœævnte, var han alene, men den næfte Gang var han ledſaget
af Medtiltalte J. Chr. Thomſen, der ved ſamme Leilighed tilvendte ſig 3
Guldkuapphr af Værdi 9 Mk., og den ſidſte Gang var han ledſaget af Med-

tiltalte I. H. Schulze.

—

Samtlige

disſe Gjenſtande

ere tilbageleverede de

Beſtjaalne.

Det er derhos godtgjort, at Tiltalte ved 12 forſkjellige Leiligheder har
deels alene, deels i Forening med JI. Chr. Thomſen eller J. H. Schulze tilvendt fig omtrent 20 Duer, hvoraf nogle ere blevne folgte uden fenere at være
fomne tilftede, medens derimod den ftørfte Deel atter er bommen i de Bejtjaalnes Beſiddelſe, og dette ev navnlig Tilfældet bdeelg med 2 Par Duer, der ere
anſatte til en Bærdi af 3 Kb. Parret, og fom Chr. Sørenfen og I. H. Schulze
ben 27be December f. A. havde ftjaalet fra Tømrer Jenſen Schmidts Dueſlag, deels med 2 andre tilſammen til 4 Mk. 8 ß vurderede Duer, der vare

ſtjaalne

ved

forſkiellige

Leiligheder

af Chr.

Sporenſen

og

IJ. H. Schulze

i

Forening.
Samtlige ovrige af Chr. Sorenſen udsvede Tyverier ere for ftørfte
Delen begaaede i aabne Gaarde, Porte og Haver, og forſaavidt de ſtjaalne
Gjenſtande, der 1 Almindelighed kun have været af ringe Veærdi, ikke ere tilbageleverede til de Beſtjaalne, er der ikle af disſe nedlagt Paaſtand om Erſtatning.
For ſit overommeldte Forhold vil Tiltalte Chr. Sørenfen, der er født
den 17dbe Marts 1855 og ikke tidligere har været tiltalt eKer ftraffet, være at
anfee efter Straffelovens $ 233 med en Straf, der findes pasſende at kunne
beſtemmes til 25 Slag Riis.

I.

Hvad

dernœſt angaaer

Tiltalte Jens Chr. Thomſen,

er det paa

ſamme Maade godtgjort, at han, foruden 3 Gange i December f. A. i Forening med Chr. Sørenjen og deu ene Gang tilligemed Medtiltalte N. Chr.
Poulſen at have fraſtjaalet Dlhandler Thim her i Byen endeel Flaffer, der
laae i en i Porten ſtaaende Vogn, og ſom de ſenere ſolgte for 4 à 6 ß Stykfet, har deeltaget i 14 af de af Chr. Sorenſen begaaede Tyverier, idet han
ved nogle af bisfe, og beriblandt navnlig det ovenommeldte Tyveri af Penge

t Kjøbmand Kroghs Karlefammer,

far indffrænket fig til at holde Vagt, me-
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Den

16de

Juni.

dens Chr. Sorenſen udforte Tyverterne, hvorimod han ved de fleſte af bemeldte
Tyverier tog mere virfſom Deel i Udfsorelſen af ſamme, hvorhos han ved nogle
af dem ſelv ſatte ſig 1 Beſiddelſe af forffjellige Gjeuſtande og deriblandt de
ovenfor omtalte Guldknapper af Vœærdi 9 Mk,
Det er derhos gobtgjort, at
han 1fte Juledag f. A. om Formiddagenr, da han t Forening med Chr. Sø:
renfen havde indfundet fig i Kjøbmand Nomlunds Kjælder for at betle, har
tilegnet fig en til 5 ME vurderet Pibe, ſom Beſtjaalne, Handelsbetjent F.
A. Alſtrup, havde fat fra fig i et Vindue, og fjom Tiltalte forærede til
Chr. Sprenſen, der ſenere kaſtede den fra fig 1 en Port, hvor den er funden, og den er derefter udleveret til Beftjaalne, der har frafaldet Krav paa

Erftatning.
For ſit ommeldte Forhold vil Tiltalte,

I. Chr. Thomſen,

der er fodt

den Yde Auguft 1856 og iffe tidligere har været tiltalt eller firaffet, være at
anſee eſter Straffelovens $ 233 cfr. $ £7 med en Straf, der findes pasſende
at funne beftemmes til 15 Slag Riis ...
VI. Hvad dernœæſt angaaer de Tiltalte Soren Chriſtenſen og dennes
Huſtru Ane Dorlhea Jacobsdatter, er det vel oplyſt, at de have modtaget og
beholdt endeel af de af deres Son, Medtiltalte Chr. Sorenſen, ftjaalne Øjenſtande, men imod deres Bencœgtelſe kan det ikfe anfee8 godtgjort, at de have
været vibende om, at bemeldte Øjenftande vare ftjaalne.
Derimod har Søren Ehriftenfen med Henfyn til bet ovenommeldte af
Chr. Sørenfen i VBegyndelfen af November f. AX. i Kjøbmand 3. Preislers
Karlekammer ſtjaalne Uhr vedgaaet, at han, uagtet det af Chr. Sørenjen, da
denne leverede ham Ubret, blev ham ſagt, at dette var fundet i Reberbanen,
har — fom det maa antages i ifle gunffe fort Tid — beholdt Ubrvet, uden at
foretage Noget for at oplnje det, og ligeledes har: Ane Dorthea Jacobsbdatter
vedgaaet, at hun, efter at have taget Uhret fra Chr. Sørenjen, da denne atter
vilde fætte ſig i Beſiddelſe af ſamme, har, uagtet hun autog, at Chr. Sørens
ſen havde fundet Uhret i Reberbanen, dog gjemt Uhret i Haven, uden at foretage Noget for at oplyſe det, og ladet det forblive liggende der, indtil det, ſom
ommeldt, den 7de Januar d. A. blev fundet ſammeſteds af Politiet. De Tiltalte have nu vel Begge anbragt, at de ikke have havt til Henſigt at tilegne
ſig Uhret, og Spren Chriſtenſen har jærlig anført, at han vidfte, at Folk, der
tabe Noget, pleie at oplyſe det i Aviſen, og at han derfor beſtandig ventede at
ſee Uhret efterlyſt i Aviſeu, og at han i ſaa Fald vilde have leveret det tilbage
til Eieren, men ligeſom det imidlertid efter ben Maade, hvorpaa Ane Dorthea
Jacobsdatter forvarede Uhret, i og for ſig er uſandſynligt, at hun fulde have
havt til Henſigt at levere det tilbage til dets Eier, og det derhos for hendes
Vedkommende er oplyſt, at hun ikke ligeoverfor Politiel, da dette fandt Uhret i
Haven, vilde erfjende at have været vidende om, at Uhret var fkjult paa bemeldte Sted, ſaaledes taler det ogſaa imod Soren Chriſtenſen, at hau ilfe befiemt har turdet benœægte, at hau — ſom af Chr. Sorenſen forklaret, — har,
ba denne bragte ham Uhret og foregav at have fundet det, paalagt ham ikke

under nogen Omſtændighed at tale om det, ikke engang til ſine Soſkende.

Da

Den

16de

Juni.

nu derhos begge de Tiltalte ſom en medvirkende
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Grund

til,

at de ikle have

foretaget Noget for at oplyſe Uhret, have anført, at de iffe kunde bequemme
fig til cllev iffe nænnede at gjøre deres Søn ulykkelig, findes der efter ſamtlige Sagens Oplysninger intet Henfyn at kunne tageg til deres Anbringende

om iffe at have villet tilegne fig bemeldte Uhr.
Une Dorthea Jacobgdatter har derhos vedgaaet, at hun af Chr. Sørenſen har af de af ham ſtjaalne Gjenſtande modtaget en Sslvſennepsſfee, en
Sgslvbroſche, en Læderpung med en lille Uhrkjæde og en Portemonnaie, hvilke
Gjenſtande tilſammen ere vurderede til 3 Hd. 4 ME, famt at hun, uagtet hun
antog, at Chr. Sørenfen havde fundet bem, dog har beholdt dem uden at foretage Noget for at oplyſe dem, og ligeledes har hun vedgaaet, at hun af ſin

Søn Jacob, ber er omtrent 7 Aar gammel,

har

modtaget en til 2 Mk. vur-

deret Theſkee, der tilhørte Ølhandler Lorenben, famt at hun, nagtet bemeldte
Dreng fagbde hende, at han havde fundet den, bog hav beholdt den, uden at
foretage Noget for at oplyſe den, og efter ſamtlige Sagens Omftænbigheder vil
der heller ikke, forſaavidt angaaer disſe Gjenſtande, kunne tages noget Henſyn
til hendes Anbringende om ikke at have villet tilegne ſig dem, men blot bevare
bem for Cterne.
Forſaavidt Soren Chriſtenſen og hans Huftrn endvidere ere figtede for
at have tilladt deres Son Chr. Sorenſen at betle, have de vel vedgaaet at
have opfordret ham til at gaae omkring og bede om Noget, men da de derhos
have forflaret, at de iffun have tilladt ham t faadant Øiemed at gaae til en-

felte beſteinte Familier, der pleiede at give ham Noget, og ſom derhos efter
Ane Dorthea Jacobsdatters Udſagn havde givet Børnene Tilladelfe til at
indfinde ſig hos
Haring efter de

dem visſe beſtemte Dage, findes de, idet denne deres Forunder Sagen foreliggende Oplysninger ille vil kunne for-

faſtes, ife i den ommeldte Henſeende

at have

gjort fig fyldige i noget ftraf-

bart Forhold.
Eſter det Anforte ville Soren Chri ſtenſen og hans Huſtru — af hvilke den Sidſte,

der er ſodt i 1825, ifke tidligere har været tiltalt eller ftraffet, medens derimod
ben Førfte, der er født i 1834, tidligere navnlig har været anfeet ifolge Salling Herreds Extrarei8dom af 18de Mai 1861 for anden Gang begaaet Tyveri
efter Forordningen af 11te April 1840 $ 13 med Forbedringshuusarbeide i 1
Aar, hvorhos han 2 Gange er for Tyveri frifunden for Actors videre Tiltale,
— veære at aujee efter Analogien af Straffelovens $ 247 cf}r. $ 55 med en
Straf, der ſindes pasſende at kunne beſtemmes for hver iſœær til Fængſel paa

Band og Brød i 2 Gange 5 Dage.
VIL. Hvad endelig angaaer de Tiltalte Chriſtian Thomſen og dennes
Huſtru Ane Cecilie Eliſabeth Anderſen, er dzt ikke mod den Førftnævntes Venœægtelſe godtgjort, at han har gjort fig ffyldig i noget ulovligt Forhold med

Henfyn

til de af hang Søn,

Mebtiltalte

I. Chr. Thomſen,

ftjaalne Gjen-

ſtande.
Derimod har Ane Cecilie Anderſen vedgaaet, at hun af J. Chr.
Thomſen har modtaget de ovenommeldte af ham ſtjaalne Guldknapper oguagtet han meddeelte hende, at de vare fundne, dog beholdt dem, uden at fore-
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Den

16de Juni.

tage noget Skridt for at faae dem oplyſte, og efter Sagens Oplysninger vil
der ikke kunne tages noget Henſyn til hendes Anbringende om, at hun ikke
troede, at Knapperne vare af Guld og derfor ikke anſaae det for npdvendigt at
gjøre Anmeldelje om dem for Politiet, Hun har derbos vedgaaet at have opfordret ſin Son J. Chr. Thomſen til at gaae omkring og betle, idet hun nærmere har forklaret, at han paa disſe Vandringer havde en af hendes Mand
\ﬀreven Seddel med, og Chriſtian Thomſen har ogſaa, eſter førft at have nægtet
at have tilladt fin Søn at løbe omkring og betle, idet han endog vilde have
formanet ham alvorlig til at lade dette være, fenere erfiendt at have fÉrevet
den ommeldte Seddel, ſom Drengen efter hans Forklaring kun havde med fig,
naar han gik omkring, hvorimod Chr. Tbon:ſen hax nœægtet paa anden Maade
at have opfordret fin Søn til at betle.
For deres ommeldte Forhold ville Cbriftian Thomſen og hans Huſtru
— af hoilke den Sidfte tidligere ifolge Viborg Kjobſtads Extraretsdom af 20de
Cetober 1859 er anjeet for fvigagtig Omgang med Hittegods efter Frdn. af
11te April 1849 $ 58 med Fængſel paa Vand og Brod i 5 Dage — nu være
at anſee efter Loven af 3die Marts 1860 $ 3, og Chr. Thomſens Huſtru tillige
efter Analogien af Straffelovens & 247 cfr. $ 55 med en Straf, der findes
pasſende at kunne beſtemmes til Fængſel paa Band og Brod for Chr, Thomſeu

i 3 Dage og for hang Huſtru i 2 Gange 5 Dage.
Da Underretsdommen har de ſamme Neſultater med Undtagelſe af, at
Straffen for Regine Chriſtiane Marie Schulze, Ane Dorthea Jacobsdatter og
Ane Cecilie Eliſabeth Anderſen ere beſtemte for hver iſœr til Fængſel paa Vand
og Brod i 5 Dage, ſamt at Straffen for N. Chr. Poulſen er beſtemt til 20
Slag Riis, vil bemeldte Dom, ved hvis Veſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger det findes at kunne have fit Forblivende, med de nævnte Forandringer

i Straffen for de nysnævnte 4 Tiltaltes Vedfommende være at ftadfæfte.”

Nr, 19.

Huusmand og Træhandler Chr. Frederiffen (Ingen)
contra
Vognfabrikant H. Chriſtenſen (Ingen).
Hgoieſterets

Dom.

Citanten, ſom hverken felv møder eller ven Fuldmægtig lader møde til beſtemt Tid for Hgoieſteret,
bør betale 80 Lod Sølv til Vor Frelſers Kirke,
førend det tillades ham med denne Sag at gaaet
Rette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
fig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere

Den

betalte, bor
lades videre
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han have tabt Sagen,
derpaa at tale.
—

Nx. 34.

16de Juni.

SONDE
SS
en

——-

og

ham

ei til-

—-

Conſul og Kjobmand N. Filtenborg (Ingen)
contra

Handelshuſet Moſ. Lea & Co. eller ſammes Mandatarius,
Cand. juris, Procurator Jacoby (Ingen).
Hgieſterets

Dom.

Citanten, jom hverken ſelv moder eller ved Fuldmœgtig lader mode til beſtemt Tid for Hgieſteret,
bor betale 80 Lod Sgslv til Vor Frelſers Kirke,
forend det tillades ham med deune Sag at gaae i
Rette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
ſig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Solv ere
betalte, bor han have tabt Sagen, og ham ei tillades videre derpaa at tale.

Onsdagen

Nr. 123.

den 17de Juni.

Juſtitsraad Bunten
contra

Mogens

Peter Nielfen (Defenſor Klubien),

der tiltales for Tyveri eller uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne Koſter
ſamt for Bedrageri.
Sleſkfum Herreds Extraretsdom af 18de Marts 1868: „Arreſtanten Mogens Peter Nielſen bor ſtraffes med Forbedrings8huusarbeide i 1 Aar.
Saa bor han og tilſvare Actionens Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Hoegh 8 Rd. og
til Defenſor, Procurator Nisſen 6 Nd.
At efterlommes under
Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 27de April 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair til Actor og Defenfor

for SDverretten,

Tiltalte 8 Mo.
Loven,”

til

Procuratorerne

hver.

At

Faber

efterfommeg

og Morville,

under

Adfærd

betaler

efter
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Den 17de Juni.
Hgieſterets Dom.

Efter de i den indankede Dom fremſtillede factiſte Omjtændigheder bliver Tiltalte, da han tidligere ifolge Hoieſteretsdom af

16de October

1865

har

været

ftraffet for 2den

Gang

begaaet

Tyveri, nu i Henhold til 2. 6-——17—10 og 11 ſammenholdt med
Fron. 8de September 1841 & 6 at dømme fom for 3die Gang
begaanet Hæleri efter Straffelovens S 238 cfr. 8241.
Han bliver
derhos for det i Dommen ommeldte Bedrageri at anfee efter
Straffelovens $ 253, og hans Straf findes i det Hele at funne

faſtſœttes til 18 Maaneders Forbedringshuusarbeide.
til Actionens Omkoſtninger vil Dommen

I Henfeende

vœære at ſtadfœſte.

Thi kjendes for Ret:
Mogens
Peter Nielſen bør henſœttes
til Forbedringshuusarbeidei 18 Maaneder.
I Henſeende
til Actionens Omkoſtninger box Landsoverrettens
Dom ved Magt at ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Klubien for Hgieſte+ vet betaler Tiltalte 10 Rb. til hver,

J den indankede Doms

tales Mogens

Prœæmisſer hedder det:

„Under

denue Sag

til-

Peter Nielſen for Tyveri eller uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne

Koſter ſamt for Bedragerli.

Forelobig bemærkes, at der eftev ben Maade, hvorpaa Sagen foreligger
Overretten

til Paakjendelſe,

taltes For ¿old med

Henſyn

ikke her for Retten

bliver

Spørgsmaal

om

Til-

til et Natten imellem den Z8die og 4de Februar

b. A. hos Gjæftgiver Høgaard 1 Storvorde forovet Indbrudstyveri, hvorved der
fra en Skuffe i Skjænfeftuen blev bortſtjaalet nogle Penge, idet han ikke for-

ſaavidt er ved Underretsdommen

anſeet ſkyldig,

og Sagen

ikkun er indanket

efter hans Begjæring.
Tiltalte har indrømmet at have været i Befiddelje af 18 Alen Lærred,
et Stykke Vadmel paa 4 å 5 Alen, en Fralfe, et Bar Trøieærmer og en Knibtang, med Henuſyn til hvilke Gjenſtande hans Pleiefader Aftægtsmand Mogens
Jenſen i Storvorde har aflagt- Tilhjemlingsed, og vel har Tiltalte vedholdende
forklaret, at han har kiobt Lærredet og Vadmelet i Slutningen af Januar d. A.
af Mogens Jenjens Huftru, uden at dog enten den Priis, han ſkulde betale
herfor, eller Tiden, naar Betalingen ſulde erlægges, blev omtalt, og at hun

ſamtidig forærede ham Frakken og Ærmerne,

medens hau har uægtet at vide,

hvorledes han ex kommet i Beſiddelſe af Kuibtangen;

men

da Mogens

Jenſen

Den

17de

Juni.
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ved Viduer har godtgjort ſin Eiendomsret til Knibtangen, og hans og Huſtrues
tidligere Ciendomgret til de øvrige Øjenftande — ber efter bereg Forklaringer
maa antageg at være dem fravendte ved Indbrudstyveri — maa anſees anerkiendt af Tiltalte, medens der derimod iffe kan tages noget Henſyn til dennes
Anbringende om Maaden, hvorpaa han vil være kommet i .Beſiddelſe af disſe,
idet Rigtigheden af dette Anbringende edeligen cr benœgtet af Mogens Jeuſens
Huſlru og heller iffe becſtyrkes ved Sagens øvrige Omſtændigheder, maa Betingelſerne for det i D. L. 6—17—10 cg 11 cfv. Fron. 8de September 1841
8 6 hjemlede indirecte Beviis auſees at vœære tilſtede, og Tiltalte vil derfor
for ſin uhjemlede Beſiddelſe af disſe Gjeunſtande, der ere komne tilſtede under

Sagen 0g, efterat være vurderede til ialt omtrent 28 Rd., udleverede Eieren,
være at anfee
findes at vœære

fom for Hæleri,
tilſtræ>kkelig Foie

idet der efter Sagens Oplysninger ikke
til at ſtatuere, at Tiltalte ſelv har ſtjaalet

Gjenftandene.
J Henſeende til Sigtelſeu for Bedragerîi er det ved Tiltaltes egen Til-

ſtaaelſe og Sageus ovrige Oplysuinger tilſtrækkelig godtgjort, at han den 3die
Februar d. A. har for et Laan af 3 Mk. pantſac en Mogens Jenſen tilhorende
Skjorte, ſom han i ſidſtafvigte Juul havde faaet tillaans af Jenſeus Huſtru og
fiulbde tilbagelevere, maar han havde brugt ben.
Tiltalte ev født i 1846 og har to Gange været ſtraffet for Tyveri, nem-

lig ifølge Fleffum

Herreds

Extraretsdom

af 24de November

1862

med

15

Nottingſlag efter Frdn. 11te April 1840 $ 29 cfr. g 1, og ifølge Hgieſteretsdom af 16de October 1865 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar efter ſamme
Frdn.s $ 13, hvorhos han i Aaret 1867 to Gange hax vœret under Underſogelſe ſom mistœnkt for ſtorre Pengetyverier, for hvilke han dog ikke biev ſat
under Tiltale; han vil derfor nu, idet den ovennævnte Dom af 1862 angaaer
et Tyveri, der ev forøvet inden Tiltalte havde oynaaet fit 18be Aar, og jaaledeg
efter almindelig borgerlig Straffelovs 2 61 1fte Led ikfe vil kunne tillægges
Gjentagelfesvirbning, for fit Forhold i de ovenanførte Senfeender være at anſee ſom for 2den Gang begaaet Heœæleri efter Straffelovens $ 238 cfr. $ 241,
ſamt for Bedrageri efter denne Lovs $ 253, og da den ved Underretsdommen
valgte Straf af Forbedringshuusarbeide i 1 Aar efter Sageus Omſtœndigheder
findes pasfende, vil bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer i Henſeende til Actionens Omkoſtninger ligeledes billiges, være at ftabfæfte.”
——————————————_—-—

Torsdagen

-—-

den 18e

Nr. 13. Kjobmand Joh. Hanfen

Juni.

(Advocat Levinſen)

contra

Brocurator £, Schandorff

jom

Mandatarins for Handelsfir-

maet Momfen & Müller (Advocat Brok),
angaaende Parternes Handelsmellemvœæreude.
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Den

Svendborg Bytingsdom
ftævnte Kjobmand JI. Hanſen
Schandorff ſom Mandatarins
i Hamborg betale Bcmk. 101.
fra 26de

Mai

18de

Juni.

af 12te November 1866: „Indaf Svendborg bor til Procurator
for Handelshuſet Momſen& Müller
31/5 ß med Renter heraf à 5 pCt.

d. A. til Betaling

eer.

Procesſens Omkoſtninger

ophœves.
At efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms Forkyndelſe under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 12te Auguſt
1867: „Indſtœvnte Kjobmand Joh. Hanſen af Svendborg bor til
Citanten Procurator SHandorff fom Mandatarins for Handelshuſet Momſen & Müller i Hamborg betale de paaftævnte Bemf.
594, 15 ß med 5 pCt. aarlige Kenter deraf fra den 26de Mai
f. A. indtil Betaling ſkeer.
Procesſens Omkoſtninger for begge
Retter ophæves.
Det Idomte at udredes inden
8 Uger efter denne
Doms lovlige Forkyndelſe under Adfærd efter Loven,“
Hgoieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
vil den være at ftabfæfte. Procesfens Omkoſtninger for Høiefteret blive eftev Omftændighederne at ophæve.
Thi

Landsover-

ſamt

ved

Magt

for

Høiefteret

taler
I den
borg imellem
Peterſen form
bing, ſluttet
delshuus

at

kjendes

Hof-

ſtande.

Citanten

for Ret:

og

Stadsrettens

Procesſens

ophæves.

Til

Dom

bor

Omkoſtninge

Juſtitskasſen

be-

5 RD.

indankede Doms Præmisfer hedder det: ,,9 1862 blev i HamHandelshuſet Momſen & Müller ſammeſteds og Uhrmager N.
Befulbmægtiget for Tjøbmand Joh. Hanfen, da i Crøestfjøen mundtlig Accord om Sidſtnœvntes Gjœæld til bemeldte Han:

Becmk.

1301.

7 B,

og

betalte

han

1 Henhold

til denne

Accord

forſt

150 Rd. og ſiden Bemk. 484. 6} ß, hvorved han formeente i Overeensſtemmelſe

med

Accorden

at have afgjort Gjælden.

Handelshuſet

var

derimod

af den

Formening, at han havde brudt Overeenskomſten og ſaaledes var pligtig til at
betale bem bet hele reſterende Belob, Bcmk. 594. 15 ß, og Citanten, Procurator Schandorff ſom Maudatarius for det nævnte Haudelshuus, føgte derfor
Indſiœævnte, Kijobmand Joh. Hanſen, nu af Svendborg, til Betaling af dette
Reſtbelob med Renter deraf 5 pCt. aarlig fra Forligsklagens Dato den 26de

Den
Mai

18de Juni.
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fj. AX. indtil Betalingen feer, og Sagens Omfoftninger ffadesløjt eller med

noget Tilſtrækkeligt.
Ved Svendborg Bytingsdom af 12te November f. A. er Inbftævnte
imidlertid kun tilpligtet at betale Citanten i hans ovennœvute Egenſkab Bemk.
101. 3! ß med Reuter ſcm paaſtaaet, hvorhos Procesſens Omkoſtninger ere ophævede, og har Citanten derefter ved Stævning af 9de Mai d. A. paaanket
Sagen her til Netten, hvor han har paaſtaact Underretsdommen foraudret i
Overeensſtemmelſe med hans for Underretten nedlagte Paaſtand og Indftævnte
tilpligtet at betale Appellens Omkoſtuinger i alle Maader ffadesløft.
Da Indftævnte, ſkjondt han beſindes lovlig ſtœvnet, hverken har mpodt
eller ladet mode for Overretten, vil Sagen, i Medfor af L. 1—4—30 j\r. Frdn.
3die Juni 1796 $ 2, være at paadomme eſter den af Citanten fremlagte Underretsact med tilhorende Bilag.
Medens det efter Parternes Fremſtilling af Forholdet maa anſees givet,
at en Overeenskomſt angaaende Indſtævntes Gjæld til Citanterne er kommen
iſtand mellem disſe og Indſtævutes Befuldmœgtigede, fornœvnte Uhrmager N.
Peterſen, ere de derimod uenige om Beſkaffenheden af Overeenskonſten , der af
Indſtævnte ex opfattet ſaaledes, at han fornden at betale 150 Rd. }ﬀulde til-

\ſvare Citanterne 45 pCt. af Reſten af Gjælden eller Bcmk. 484. 6! ß, medens
Citanterne paaſtaae, at Overeenskomſten gik ud paa, at Indſtœvnte foruden de
nævnte 150 Rd, endvidere ſkulde betale 45 pCt. af den hele Gjæld eller Beink.
585. 10 ß, og derfor formeuer, at hau, da han ikke har betalt dette Beløb til
den foreſkreone Tid, maatte, ſom den der havde misligholdt Overeenskomſten,
have tabt ſin Ret efter ſamme, ſaa at han nu maatte betale hvad der reſterede
af den hele Gjæld, nemlig Bemf. 594. 15 B.

Det ffjønnes nu heller iffe rettere end at Citanternes Mening maa være
at give Medhold.
Ligeſom nemlig Indftævnte hverken har beviift eller tilveiebragt vis Formodning for, at Meningen af Overecenskomſten var den af ham
opgivne, ſaaledes vilde dette ogſaa ſtaae i Strid med deu under Sagen fremlagte Uhrmager Peterſen tilſtillede Skrivelſe af 17de Juli 1862, der med tilſtrækkelig Beſtemthed viſer, at det var af Gjældens opriudelige Belob, at der
ffulde fvares 45 pCt., og at Uhrmager Peterſen ikke har meddeelt Indftævnte
Indholdet af bemeldte Skrivelfe, fan felvfølgeligt iffe komme Jndſtævnte til-

gode, der felv har anbetroet Indgaaelſen af Overeeuskomſten i Peterſens Hœuber, og ſaaledes forſaavidt underkaſtet ſig Folgerue af hvorledes denne udforle
det ham anbetroede Hverv.
Idet man ſaaledes maa gaae ud fra, at Overeensfomſten har vœret ſom af Citanterne opgivet, maa Undladelſen af at opfylde fanme fra Inbdftævntes Side medføre, at han nu maa betale hvad der
efter de ſete Afbetalinger vefterer af det oprindelige Tilgodehavenbde, nemlig
det paaſtævnte Belob Bcmk. 594. 15 ß, og Indſtævnte vil ſaaledes vœre at
domme efter Citanternes Paaſtand, dog at Sageus Omkoſtninger efter Omſtændighederne ville vœre at ophæve.”
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Den

18 de Juni.

Nv. 122.

Advocat Hanſen
contra

Frederik Johanſen

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for falſk Forklaring for Retten.
Storehedinge Kjobſtads Extraretsdom af Zdie Februar 1868:
„Tiltalte Tjeneſtekarl Frederik Johanſen bor henſœættes i Fængſel
paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, ſamt udrede Sagens
Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Cancelliraad Barfoed
4 Nd. og til Defenſor, Toldforvalter Rye 3 Rd. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Lands8over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de April
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, hvorhos Tiltalte Tjeneſtekarl Frederik Johanſen af Storehedinge i Salair til
Proveprocurator Mundt og Procurator Delbanco for Overretten
bør betale 5 Rd. til hver.
At efterfommeg under Adfærd
efter Loven.”
Hgieſterets

J

Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anførte Grunde

fjendes for Ret:
Lands over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande,
I Salarium til Advocaterne Hanſen og Levinſen for Hgoieſteret betaler
Tiltalte 10 Ad. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: ,, Under nærværende fra
Storehedinge Kjobſtads Extraret hertil indanfede Sag tiltales Tjeneftefarl Frederik Johanſen af Storchedinge for fal Forklaring for Retten.
Under et ved bemeldte Kjobſtads Politiret optaget Forhør i Anledning
af, at Tiltaltes Huusbond, Proprietair Svendſen, ffulde have overfaldet og
ſlaaet Indſidder Gravlund deels i Borgeſtuen deels 1 Porten til ſit Sted, forkÉlarede Tiltalte under Eds Tilbud, at han ikke havde ſeet Noget til det Pasſerede, da hau vel var tilſtede i Borgeſtuen, da Gravlund kom derind, men
havde forladt ben, forend Svendſen indfandt ſig der, og han havde vel hørt

nogen Stoi i Porten, men kunde ikke ſjelne Andet, end at det var Nogen, der
var i Uenighed, idet han dog udfagde, at han havde hørt fin Huusbond8 og
Gravlunds Stemmer.
Forſt efter at det af andre Vidner var forklaret, at
han huvde været tilftede i Borgeftuen, vedgik han paa Dommerens gjentagne
Forehold dette og forklarede, at han havde feet, at hans Huusboud î Borge-

Den

18de

Juni.

203

ſtuen ſtodte til Gravlund, ſaa at hau faldt, og at han horte, at der ude i Porten faldt flere ſtœrke Slag af en Stok og at Gravlund ſamtidig dermed ſagde,

at de ffulbe labe ham være,

Grunden til, at han iffe ſtrax ſagde Sandhedeu,

var alene, at han gjerne vilde være udenfor Sagen, og at han tænkte, at han
kunde flippe derfra ved at afgive em undvigende Forklaring, da han dog ikke
havde ſeet, hvad der var pasſeret i Borten, hvorhos han hav erklæret, at han
ile vilde have aflagt Eb, hvis det var kommet ſaavidt.

For fit ommeldte Forholb er Tiltalte, der er føbt 1830 og iffe tidligere
tiltalt eller firaffet, ved deu indankede Dom anſeet efter Straffelovens & 146
med 2 Gange 5 Dages Feœugſel paa Vand og Brod, og da dette 1naa billiges,
vil bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger ligeledes bifaldes, 1 det Hele være at ftabfæfte.”
ST

Nr. 126.

USS
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Advocat Levinſen
contra

Johanna

Andersfon,

N. I, Tappars Huſtru

(Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri.
Ronne

Kijobſtads

Extraretsdom

af

19de

Mai

1868:

„De

Tilta lle Arbeidsmand N. J. Tappars Huſtru Johanna Andersſon
og Rebſlager Kroghs Enke Madalene Kirſtine bor henſœttes i
Jængfel paa Band og Brød, Førftnævnte i 3 Gange 5 Dage og
Sidftnævnte i 53 Dage.
Cathrine Margrethe Otteſen bor henſœttes i Fængſel paa ſœdvanlig Fangekoſt i 5 Dage.
De Tiltalte
betale hver for ſig de med deres Arreſt og Straffens Execution
forbundne Omfoftninger, men de øvrige Omfoftninger, hvoriblandt
Salair til Actor, Proveprocurator Peterſen 5 Rd. og til Defenfor, Procurator Ipſen 4 Rd. udredes in solidum af Johanna
Andersfon og Rebſlager Kroghs Enke, dog at Cathrine Margrethe
Otteſen heraf udreder !/g.
At efterkomr1ies under Adſœrd efter

Loven.”

|
Hgoieſterets

Dom.

Z Henhold til de i den indankede Dom for Johanna Andersfon, N. I. Tappars Huſtrues Vedkommende anforte Grunde
fjendes

for Ret:

Bytingsbdbommen
Magt at ſtande.

bør, |ﬀforſaavidt paaanket er,
I Salarium til Advocaterne

ved
Le-
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Den

18de

vinſen og Hindenburg
talte 10 Rd. til hve.

Juni.

for Hgoieſteret

betaler

Til-

JI den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende Sag
tiſtales Arbeidsmand N. J. Trappars Huſtru Johanna Anbdbersjon og Ret:
ſlager Kroghs Enke Magdalene Kirſtine for Tyveri og Cathrine Margrethe
Otteſen for ulovlig Omgang med Hittegods, og er det ved egen Tilſtaaelſe og
bernted forøvrigt ftemmende Oplysninger tilſtrækkeligt godtgiort, at de Tiltalte
have begaaet de Lovovertrædelſer, for hvilfe de ere ſatte under Tiltale.
Jo=
hanna Andersſon og Nebſlager Kroghs Enke gif efter en forud truffen Aftale
den 4de Marts ſidſtleden om Morgenen uord efter for at hente Brænde i

Skoven norden og nordoſt for Byen, men iſtedetfor at gaae til Skoven, gik de
ind i Jens Peter Peterſens Have og Gaard, hvor de hver bemægtigede fig 2
Stuffer Bragtømmer, fom de Dare hjem, og fort efter gif de atter ud for at
hente Brænde og de kom til Couſtabel H. P. Marchers Hnus, hvor der laa
noget Brænde udenfor Huſet, og her tog Johanna Andersfon et nylig ffaaret

Styffe

Fyrretræ,

ſom hun ligeledes bar hjem,

hvorimod

Pebflager Kroghs

Enke ikke her fal have taget Noget.
Endeel af det ftjaalne Bragtrænde er
ffaaret itu og brændt og antages at have en Vœærdì af 5 Mk. 4 Bh, og deraf er

Beftjaalne tilbageleveret for 2 MÉ. 4 Hp og har modtaget i Erftatning af Maleficanterne 3 Mk.
Det
af 8 B, er tilbageleveret
ftatning. ..….
Tiltalte Johanna
27de September 1864 for

og Brod,

og

Straffeloven

ftjaalne Style Fyrretræ,
Beftjaalne, ſom ilfe gjor

jom fun havde en Værdi
Krav pan yderligere Er-

Andersfon er tidligere ved Ronne Extraretsdom af
Tyveri idomt 3 Gange 5 Dages Fængfel paa Band

vil nu blive at domme
af 10de Februar

1866

for 2den

Gang

begaaet Tyveri

efter

$ 230, og ffjønnes Straffen i Betragtning

af det Stjaalues ringe Værdi at kunne beftemmeg {il 3 Gange 5 Dages Fœungſel paa Vand

og Brod.“

Nr. 127.

Advocat Liebe
coníra

Niels

Sorenfen

(Defenſox Hanſen),

der tiltales for ulovlig Omgang med Hittegods og for at have
forledet ſin 18-aarige Son Jens Nielſen til fal Forklaring for
Retten.
Kjær Herreds Extraretsdom af 19de Februar 1868: „De
Tiltalte

Gaardmand

Niels

Sorenſen

af Grindſted,

dennes Huſtru

Karen Kirſtine Jenſen og deres Son Jens Nielſen bor henſcœttes,
Niels Sorenſen i Feœngſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5

Den 15de Juni.
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Dage, hans Huſtru i ſimpelt Fængfel i 2 Dage og Jens Nielſen
i ſimpelt Fængſel i 8 Dage, og Tiltalte Gertrud Sgorensdatter,
Maler Kraghs Huſtru af Ngorreſundby, bor til Statskasſen bode
5 Rd. eller, hvis Boden ikke fuldt betales inden nedenffrevne Friſt,
henſœttes i ſimpelt Fœngſel i 2 Dage.
Derhos bor Tiltalte
Niels Sørenfen betale alle af Underſogelſen og Sagen lovligt flys
dende Omfkoſtninger,

Larſen 5 Rd.
be Tiltalte

derunder

Salairerne

til Actor,

Procurator

og til Defenſor, Procurator Nisfen 4 Rd., og bor

Karen

Kirſtine

Jenſen,

Jens

Nielſen

og Gertrud Sg-

vrenjen hver in solidum med Tiltalte Niels Sørenfen betale 1/, af
bemeldte Omfoftninger.
Bøden at betale inden 15 Dage efter
Dommens lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at fuldbyrde under Adfærd efter Loven.”
Viborg

Landsoverrets

Dom

af

20de

April

1868:

„Under-

retsdommen bor, forſaavidt paaanket er, ved Magt at ftande.
Actionens Omkoſtninger for Overretten og derunder i Salair til
Actor og Defenſor ſammeſteds, Juſtitsraad Ne>elmann og Procurator

Faber,

8 Rd.

til hver,

udredes

af Tiltalte

Niels Sorenſen,

hvorhos de Tiltatte Karen Kirſtine Jensdatter og Jens Nielſen
hver iſœr in solidum med ham udrede Halvdelen af bemeldte
Omkoſtninger.
At efterkommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

Med Bemærkning, at Sagen fun foreligger Høiefteret til
Paakjendelſe for Niels Sgrenſens Vedkommende, og i Henhold
til de i den indankede Dom under denne Deel af Sagen anfgorte
Grunde fjendes for Ret:
Landsoverretteng Dom bør for Niels Sørentfens
Vedkommende ved Magt at ſtande.
I Salarium
til Advocaterne Liebe og Hanſen for Hgieſteret
betaler

Tiltalte

10

Ro.

til hver.

I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under denue Sag —
ber i 1fte Juſtants tillige angik Gertrud Sprensdatter, for hois Vedkommende
Sagen ikke er indanket for Overretten, ſigtes Gaardmand Niels Sporenſen for
ulovlig Omgang med Hittegods ſamt for at have forledêt ſin 18-aarige Ssn,
Tiltalte Jens Nielſen, til fal Forklaring for Retten, hans Huſtru, Tiltalte
Karen Kirſtine Jensdatter, for Meddeelagtighed i ulovlig Omgang med Hitté-
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Den

gods og deres ovennævnte Spon,

18de Juni.
Tiltalte

Jens

Nielſen,

for falk Forklaring

for Retten.

Ved Tiltalte Niels Sorenſens egen Tilſtaaelſe og Sagens

øvrige Op:

lysninger er det tilſtrækkelig godtgjort, at han en Dag i Hoſtens Tid f. A.
paa Landeveien faudt en Saffianstaſke, indeholdende noget Svarbeide og Syrekviſiter m. v., hvilken han tog med til ſit Hjem uden ſenere at oplyſe den,
uagtet hans i 1ſte Inſtants medtiltalte Soſter Gertrud Sporensdatter og dennes
Mand Maler Krogh, der vare i Følge med Tiltalte, paa hans Spsorgsmaal,
om bet iffe kunde gaae an at beholde Taſken, begge ſvarede Nei, og hans
Huftru ved hans Hjemkomſft ligeledes raadede ham til at oplyſe Taſken.
Eſter
Tiltalte Sorenſens Forklaring var det fra Begyndelſen af ikke hans Beſtemmelſe at oplyſe Taſfen, men da han en halv Snees Dage dereſter blev af
Krogh underrettet om, at en Taſke, fom den fundne, flere Gange havde været
efterlyft i Aalborg Stiftstidende, famt opfordret til at indlevere Taffenn paa
Bladets Contoir, tog Tiltalte den en Dag med til Norreſundby; han nndſaae

fig imidlertid for at bringe den til Stiftstidendens Contoir, fordi de havde beholbt ben jaalænge og ber af Taffens Indhold manglede et lille Silketorklœde,
ſom Medtiltalte Karen K. Jensdatter em Dag havde givet deres lille Datter
paa, ba bun fulde ud, ved hvilfen Letlighed Barnet havde tabt Tørflæbdet,
ligeſom han ogſaa har erkjendt at have tilladt K. K. Jensdatter at bruge et
lille Stykke hvidt Toi til at lappe med, hvilfet Styklke Toi ſaaledes formeentlig ogfaa manglede af Taffens Indhold, og han gif derfor med Taffen ind til
Sjertrud Sørensdatter, hvem han foreſlog, at de ffulde dele Fundet faalebdeg,
at hun fil Taffen og han dens Indhold, og ftjøndt hun iffe udtrykkelig gif ind
herpaa, idet hun endog vitrede, at hun ingen Lyft havde dertil, lod han dog
ved fin Bortgang Taffen blive liggende der, og de i Taffen værende Gjenftande, fom det, efter hvad Tiltalte Sørenjen har erfjendt, nu var deres Henſigt at beholde, bleve ſenere afhentede deels af Jens Nielſen og deels af Karen
Kirſtine Jensdatter.
Den ommeldte Taffe, der efter Sagens Oplysninger tilhørte Grosjerer
Klingenbergs Huſtru i Kjobenhavn og af denne var tabt den 25de Auguſt f. A.

paa Landeveien, er tilligemed de i famme værende Øjenftande — med Undtagelſe af det lille Stykke Toi og Silketorflædet— kommen tilſtede under Sagen
og efterat være vurderet til ialt 3 Rd. 1 Mk. udleveret Eierindens Mand, der
har erklæret iffe at funne anfætte de to manglende Gienſtande til nogen Værdi
og har frafaldet Krav paa Erſtatning.
Da Gjertrud Sørengdatter under et ben dte November f. A. til Oplysning angaaende den ommeldte Taſke optaget Forhør havde forklaret, at Taffen
var bleven bragt til hendes Hjem af Tiltalte Jens Nielſeu, idet hun under
Afhsorelſen ikke erindrede rettere, end at dette forholdt fig ſaaledes, medens det,
fom ovenmeldt, var hang Faber Niels Sørenfen, der bragte hende den, og Til:
talte Jens Mieljen derpaa var bleven tilfagt til at møde i Retten den 9de
j. M., har Tiltalte Niels Spsrenſen, efter hvad han ligeledes har vedgaaet,
fortalt fin Søn, hvad Gjertrud Sørensdatter havde forklaret i Retten, og idet

Den 18de Juni.
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han yttrede, at det iffe gif an at gjore hendes Ord til Logu, paalagt Tiltalte
Jens Nielſen, at han ffulde forklare i Overeensſtemnielſe hermed, hvorefter
denne ogſaa, da han fom
i Forhør, forklarede, at det var ham, der havde bragt
Taffen til Gjertrud Sørensbatter, uagtet han vel vidfte, at denne Forflaring
var urigtig. Tiltalte Jens Mielfen har iøvrigt ubdfagt, at iffe blot hans Fader,
men ogfaa Øjertrud Sørensdatter havde paalagt ham at forklare, at det var
ham, der havde bragt Taffen til hende, famt at hun, da han atter ffulde møde
i Retten den 9de December og i den Anledning yttrede til hende, at han nu
vilde forklare Saudhed, ſagde, at det ikke gif an faaledeg reent og bart at fige,
hvad det Riatige var — hvilket Gjertrud Sørensdatter dog har nægtet at

kunne erindre, ligeſom hun overhovedet iffe vil funne erindre at have opfordret
Jens Nielſen til at afgive falſk Forklaring for Netten — og at det var derfor,
at han den 9de December forklarede ſom oveuanfort, hvorhos han endvidere

har anbragt, at han, der aldrig for havde været i Netten og ikke kiendte Noget
dertil, ikke turde gjøre Andet, end hvad hans Fader og Gjertrud Sporensdatter
bod ham, ffjøndt det maaffee ifle var rigtigt, at han dengang adlod dem.
Eftex det Auforte ville de Tiltalte Niels Sorenſen og Karen Kirſtine
Jensdatter, der ere fodte, den Forſte i 1823 og den Sidſte i 1824 og ikke tidligere have vœæret tiltalte eller ſtraſfede, være at anſee, Førftnævnte efter Straffelovens ? 146 cfr. $ 52 og efter 3 247, og Sidſtnœvnte efter bemeldte Lovs
2 247 cfr. $ 55, ligeſom Tiltalte Jens Nielſen, der er fodt den 10de Marts
1849 og har levet i Faderens Huus og ikfe tidligere har vœret under Tiltale,
vil være at anfee ejter Straffelovens $ 146 cfr. 2 56, og da Straffen ved
Underret8sdommen findes pasſende beſtemt for Tiltalte Niels Sørenfen til
Fængjel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage, for Tiltalte Karen Kirſtine
Jensdatter til ſimpelt Fængſel i 2 Dage og for Tiltalte Jens Mielfen til fimpelt Fæugſel 1 8 Dage, vil bemeldte Dom, ved bvis Beſtemmelſer angaaende
Actionens Omkoſtninger i 1ſte Jnſtants det for de Tiltaltes Vedkommende
findes at kunne have fit Forblivende, være at ſtadfœæſte, forſaavidt den er
paaanket.“

Nr. 134.

Advocat Liebe
contra

Jacob

Vilhelm

Jenſen

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for Forvanſkning af Fattigvœæſenets Tgsi.
Criminal: og Poſlitirettens Dom
af 16de Mai
„Ziltalte,

Fabrikarbeider

paa Ladegaarden

Jacob

Vilhelm

1868:
Jenſen

bor ſtraffes med Arbeide i Kjobenhavns Fattigvœſens Tvangsarbeidsganſtalt i 90 Dage ſamt betale Sagens Omkoſtninger.
At
efterfommes under Adfærd efter Loven.”
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Deu

18de Juni.

Hgieſterets
J Henhold
fjendeg for Net:

Criminal
at ſtande.
og Levinſen
til hver.

til

de

og

i den

Dom.

indankede

Politirettens

J Salarium
for Hoieſteret

Dom

Dom

anførte

boc

ved

Grunde

Magt

til Advocaterne Liebe
betaler Tiltalte 10 Rd.

I den indaukede Doms PBræmigsfer hedder det: ,,Da Tiltalte Jacob
Vilhelm Jenſen, der er langt over criminel Lavalder og tidligere anſeet
blandt Antet ved Rettens Domme af 10de December f. A. og 18de Februar
d. A. heuholdsviis8 i Medfor af Plan 1ſte Juli 1799 $ 157 jfr. Pl. 19de December 1832 og 9de October 1833 $ 2 efter Lov om Straffen for Løsgængert
3die Marts 1860 & 3 med Fængfel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage,
og efter [amme Lovbeftemmelfer og Straffelovens 2 228 med lige Fængfel i
4 Gange 5 Dage, under nærværende Sag veb egen med det tøvrigt Oplyfte
ſtemmende Tilſtaaelſe er overbeviiſt at have i forrige Maaned folgt en ham af
Fattigvœſenet til Brug leveret Sfjorte, vil han paany være at anfee efter de
førftanførte Lovbeſtemmelſer, og findes Straffen efter Omſtændighederne at burde
beſtemmes til Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæfens Tvangsarbeidsanftalt i
90 Dage.”

Denne Tidende indeholder alle af Høtefteret affagte Domme med venfoiede Concluſioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer, forſaavidt det auſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalænge Retteng
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes,

der

ouſke

Bladet

med

Poſteu,

Subſcriptionen er bindende for een Aargang
paa de fgl. Poſtcoutoirer.

Aaret

—

og modtages 1 alle Boglader

6

Nd.

20

ß.

om

og

Forlagt af den Gyldendaljte Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri,

Hotefteretstidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

X 14

Den die Inli.

1868.

Forſte ordinaire Sesſionu.
Tirsdagen

Nr. 43.

den 23de Juni.

Gaardmand Niels Dalgaard (Ingen)
contra

Gaardmand Chriſten

Bjerg (Ingen).

Hgoieſterets Dom,
Citanten, fom hverken felv møder eller ved Fuldmægtig lader møde til beftemt Tid for Høiefteret,
bør betale 80 Lod Solv til Vor Frelſers Kirke,
forend det tillades ham med denne Sag at gaae i
Rette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
fig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei tillades videre derpaa at tale.

Nr. 44.

Forhenvœærende Hoker P. Nyborg

(Ingen)

contra

Kjøbmand

Søren

SYenfen (Ingen).

Hgieſterets Dom.
Citanten, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmægtig lader møde til beftemt Tid for Hgieſteret,
bør

betale

80

Lod

Solv

til

Vor

Frelſexrs

Kirke,
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Den

forend

det tillades

23de

Juni.

ham

med

denne Sag at gaagei

Rette, og ſaafremt han iffe inden 3 Uger melder
fig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei tillades videre derpaa at tale.

Nx. 45,

Gaardmand

Anders

Masmusfen

(Ingen)

contra

Huusmand

Niels

Sorenſen

(Advocat Hanſen

Hgieſterets

efter Ordre).

Dom.

Citanten, ſom hverken ſelv moder eller ved Fuldmægtig lader mode til beſtemt Tid for Høiefteret,
bør betale 80 Lod Sølv til Vor Fvrelſers Kirke,

førend

det tillades

ham

med

denne Sag

at gaaei

Retie; og faafremt han iffe inden 3 Uger melder
fig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei tilladeg videre derpaa at tale.
Saa bør han og da
betale til Juftitskasfen for unødig Zrælte 200 RD.
og endvidere til ſamme Kasſe 5 Rd.
I Salarium
til Advocat
Hanſen for Høiefteret betaler Citanten 40 Rd.
Endeligen betaler han det Retsgebyhr og Skriverſalarium, ſom (fulde have været
erlagt

eller

endnu

erlægges,

og

Godtgjorelſe

for

det ſtemplede Papir, der ſkulde have været brugt
eller endnu bruges, hvis Sagen ikke for Indftævntes Vedkommende havde vœret beneficeret for

Hgieſteret.
Nr. 137.

Advocat Levinſen
contra

Jeppe Larſen Dal (Defenſor Klubien),
der tiltales for Tyveri.

Hasle Kjgobſtads Extraretsdom

af 23de Mai 1868:

„Arre-

Den

23de

Juni.
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ſtanten Jeppe Larſen Dal bor henſcœttes til Forbedringshuusarbeide
i 1 Aar.
Arreſtantinden Martha Kirſtine eller Martha Margrethe, Jeppe Larſen Dals Huſtru, bor henſættes til Fængſel paa
Band og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Saa bor de ogſaa, Een
for Begge og Begge for Cen, betale alle af Actionen flydende
Omfoftninger,

derunder

i Salair

til Actor,

Cancelliraad,

Procu-

rator Erichſen og Defenſor, Proveprocurator Peterſen 5 Nd. til
hver, ſamt i Erſtatning til Beſtjaalne Loviſe, Lindſtroms Enke,
2 Nd. 48 ß. Den idomte Erxrſtatning ſkal betales inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Fvrkyndelſe og Dommen forøvrigt efters
fommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

For det af Tiltalte udviſte, i den indaukede Dom fremſtillede
Forhold er han ved Dommen retteligen anſeet efter Straffelovens
8 231, men Straffen findes at burde beſtemmes til Tugthuusarbeide i 2 Aar.
J Henſeende til Erſtatningen og Actionens
Omkoſtninger vil Bytings8dommen for Tiltaltes Vedkommende
være at ſtadſœſte.
Zhi fjendes for Ret:
Jeppe Larſen Dal bor henſœttes til Tugthuusarbeidei 2 Aar.
I Henſeende til Erſtatningen og

Actionens Omkoſtninger bor Bytingsdommen, forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Levinſen og Klubien for
Døiefteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver,

J

den

indankede

Doms

Prœmisſer

hedder

bet:

,, Under nærværende Sag

tiltales Arreſtanten Jeppe Larſen Dal ſor Tyveri og haus Huſtru Martha
Kirſtine eller Martha Margrethe for Meddeelagtighed heri.
Ved Forſtnœvntes egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med de iovrigt tilveiebragte Oplysninger ev bet beviift, at han i Hasle Fattighuus, hvor han tilligemed fin Kone har Bolig, ‘har paa Loſtet tagei nogle Klæduingsſtykker, nemlig
et Fruentimmerſkjort, en Klœædesveſt til en Dreng, et Par Klædesbuxer til en
Dreng, et Bomuldsforklæde og en Busſeronne, og bragt dem ned i fin Stue,
hvor han rev dem iſtykker, og derefter lod han ſin Kone ſœlge dem ſom gamle
Klude for 8 ß....
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Den

23de Juni.

De ſtjaalne Gjenſtande maa efter det Oplyſte antages at have været
Fattiglemmet Loviſe, Lindſtroms Enke, tilhorende, og de ere af hende under Ed
anſatte til en Værdi af ialt 2 Rd. 3 Mk.
Jeppe Larſen Dal, ſom er 53 Aar gammel og ſom, foruden at han har
været ftraffet efter Hammershuus Birks Politiretsdom af 13de November 1837
med 3 Gange 5 Dages Fængſel paa Vand og Brod for reelle Jnjurier og
ifølge Høiefteretsdbom af 14de October 1861 med 2 Aars Forbedringshuusarbeide for voldeligt Overfald, endvidere har været ſtraffet 2 Gange for Tyveri,
nemlig ifolge Hoieſteretsdom af 8de October 1852 med 8 Aars Tugthuusarbeide for Indbrudstyveri og ifolge Nordre Herreds Extraretsdom af 21de Marts
1866 med 18 Maaneders Forbedringshuusarbeide for 2den Gang begaaet Tyviri, bliver nu at anſee for 3die Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens
$ 231, og ſﬀfionnes Straffen pasſende at kunne beſtemmes til 1 Aars Forbedringshuusarbeide.“

Nr. 125.

Advocat Henrichſen
contra

Daniel Jacob

Joenfen

(Defenſor Bunten),

ber tiltales for Mishandling af fin Moder ſamt for Betleri.
gærøernes Sorenſkriveries Extraretsdom af 2l1lde Februar
1868: „Tiltalte Daniel Jacob Joenſen af Skaale bor henſcœttes
til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder.
Saa bør Ziltalte
ogſaa udrede ſamtlige af Sagen lovligt flydende Omkoſtninger,
derunder i Salair til Actor, Sysſelmand Müller og til Defenfor, Kirkekasſerer Beœrentſen 5 Rd. til hver.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Døiefteretg

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anførte Grunde,

imod hvilke intet Veæſentligt findes at erindre, fjendes for Ret:
Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I
Salarium til Advocat Henvrichſen og Juſtitsraad
Bunten for Hgieſteret
betaler Tiltalte 10 Rd,
til hver.
J den indankede Doms Preœmisſer hedder det: „Saavel ved egen
Tilftaaelfe fom ved det iøvrigt under Sagen Fremfomne er det tilftræffeligt
oplyſt, at Daniel Jacob JIoenſen af Skaale, ber er tiltalt for Mishandling
af fin Moder ſamt for Betleri, har gjort ſig ſkyldig i disſe Forbrydelſer. Tiltalte, der lever i Huus ſammen med ſin Moder, Lisbeth Poulsdatter, Joen

Den

23de Juni.
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Joenſens Enke i Skaale, der er dobt den 28de September 1780, har ſaaledes
i en længere Aarrække hyppigt flanet ſin Moder.
Slagene have jevnligt været
rettede mod hans Moders Anſigt og værei tilfoiede med knyttet Haand; de
have af og til efterladt blaa Pletter i Anſigtet.
Saavel ved disſe Slag ſom

ved Stod

er Moderen

jevnlig bleven kaſtet til Jorden

og har da ſtundom i

Faldet todt ſin Nœæſe og ffrabet fine Kinder tilblods ſamt erholdt Slag i Ans
figtet, der bog fun have været lidet betydende og have været lægte efter et Par
Dages Forløb.
I hvor lang Tid og i hvillet Omfang Tiltalte har øvet faaz
dan Vold mod ſin Yoder, har ikke beſtemt kunnet oplyſes.
Men ligeſom det
maa antages, at det i det Mindſte er 6 à 7 Aar ſiden, at Tiltalte begyndte
at ſlaae ſin Moder, ſaaledes har han ikke heller funnet benægte Muligheden af,
at han 1 den Tid har flaaet hende ſaa hyppigt, at der i Gjennemſnit kommer
een Gang paa hver Uge.
Tiltaltes Moder har forklaret, at Grunden til, at
hendes Søn har flaaet hende, har været for derved at bevæge hende deelg til
at arbeide for ham, faafom ved at bære Tørv og at vadffe, beels til at betle,
hvorimod Tiltalte har forklaret, at Grunden til hans Mishandling af Moderen
hav været den, at hun, fordi hun var gammel, iffe ved Syning, Vadfkning
eller deslige har funnet bygge om ham, faaledes fom han har ønffet, hvorimob
han har benægtet nogenfinde at have flaaet hende, fordi hun har nægtet at
hente Tørv eller at gaae ud at betle, ffjøndt han vel har forlangt faadant af
hende. Hvad iøvrigt Forholdet mellem Moder og Søn angaaer, ba har Tiltalte forflaret, at hang Moder altid har været god imod ham.
Hvad Sigtelſen for Betleri angaaer, da er det oplyft, at Tiltalte jeonlig
har betlet i Skaale og de omliggende Bygder, uden dog mogenfinde at have
ubviift Uforffammethed eller Paatrængenhebd.

Da Tiltaltes Moder under Forhøret har udtalt det Duſke,

at hendes

Søn maatte gaae fri for Straf for det af ham mod hende udviſte Forhold,
har Defenſor ſogt at giore gjældende, at Tiltalte paa Grund af Forholdet
mellem Straffelovens $ 200 og dens $ 201 og mellem ſidſtnœvnte Paragraph
og Slutningsbeftemmelfen i Lovens $ 203 ikke for dette Forhold fulde funne
drages til Anſvar under en offentlig Sag, og derfor forſaavidt paaſtaaet ham
frifunden. Da den begaaede Forbrydelſe imidlertid i Medhold af Straffelovens
Cap. 31 2 298 hører til dem, ber ere Øjenftand for offentlig Forfølgelfe, og
da Afgjorelſen af Sporgs8maalet om Anvendeligheden af Slutningsbeſtemmelſen
i Straffelovens $ 203, altſaa ogſaa om dens Anvendelighed i det i $ 201 omhandlede Tilfælde, er lagt i Iuftitsøvrighedens Haand, vil ber felvfølgelig
intet Henſyn kunne tages til den fornœævnte Paaſtand, men Tiltalte vil for
dette Forhold være at anfee med Straf efter Straffelovens Cap. 18 $ 201 jfr.
8 203 ſammenholdt med Cap. 7 $ 62 og Cap. 32 $ 306, hvorhos der ved
Bebømmeljen af hans Strafffyld vil, forſaavidt angaaer det af ham begaaede
Betlerì, vœre at tage Heuſyn til Loy af 3die Marts 1860, og fiudes Straffen
for ham, der ex 46 Aar gammel og ſom ved Hpieſtetetsdom af 27de Juni 1845
er blevet frifunden for Actors Tiltale for Tyveri og ved Færgernes Sorenſkrivertes Extravretsdom af 22de September 1849 er blevet frifunden for Actors
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Den

videre Tiltale for Tyveri
befundet

eller8s tiltalt,

2Zde Juni,

eller uhjemlet Beſiddelſe af en Sjoſtuge, men ikke ex

eibeler

ftraffet,

pagjende

at funne

faftjættes

til 18

Maaz

neders Forbedringshnusarbeide.
Da Tiltaltes Moder bar erklæret, at hun pnfler, at Arveforholdet efter hende ffal forblive uforandret, bliver der, ifølge
Straffelovens Cap. 31 $ 304, iffe Spørgsmaal om at fvrafjende Tiltalte Arveret efter hende.“

Pr. 130.

Juſtitsraad Bunten
contra

Niels Chriſtian Lund

(Defenſor Henrichſen),

ber tiltaleg for Tyveri.
Sunds
- Gudme Herreders Extraretsdom af 26de Marts
1868: „Arreſtanten Niels Chriftian Lund bør indfættes til Tugthuusarbeide i 4 Aar. Han bør derhos at udrede alle af Sagen
flydende Omfoftninger og deriblandt Salairer til Actor, Procurator Hanfen 6 Rod. og til Defenſor, Procurator Wilhjelm 5 Rd.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hoſ- og Stadsrettens Dom af dte Mai
1868:

„Underretsdommen

box ved Magt

at ſtande.

J Salair

til

Actor og Defenſor ved Overretten, Procuratorerne Smith og Regjeringsraad Lindhard, betaler Arreſtanten Niels Chriſtian Lund
8 MD. til hver. At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anforte Grunde

fjendes for Pet:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Henvrichſen for Hgieſte-

ret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtanten Niels
Chriſtian Lund, der er fodt deu 21de December 1840 og 3 Gauge tidligere
har været ftraffet for Tyveri, nemlig ifolge Sunds og Gudme Herreders Extraretsdom af 24de October 1857 efter Frdn. 11te April 1840 ê 29 med 15
Rottingſlag, ifolge Overretsdom af 28de September 1860 eſter ſamme Frdn.s
8 13 cfr. $ 14 og $ 12 1fte Membr. med 3 Aars Forbedringshuusarbeide,
og ifolge Faaborg Kjobſtads Extraretsdom af 22de Februar 1864 eſter Frdn ,8

Den
8 15

23de

Juni.

med 4 Aars Forbedringshuusarbeide,
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tiltales

under

nærværende,

fra

Sunds-Gudme Herreders Extraret hertil indankede Sag for Tyveri, og er det
ogſaa ved Arreſtanteus egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med Sagens ovrige Omſtændigheder tilſtrækkeligen godtgjort, at han heri har gjort fig ffyldig, idet han
den 3lte December f. A. om Aftenen KI. omtrent 9 er gaaet ind i det paa

Boltinggaard værende Karlefammer, hvortil Døren ftod aaben, og af en ikke
aflaaſet Kiſte har taget en Deel til 20 Nd. 48 ß vurderede Klœædningsſtykker.
Straf
anfede
4 Aars
faavel

Da der ved den Arreſtanten ſeneſt overgaaede Dom retteligen er tilfunden
for 3die Gang begaaet Tyveri, maa det billiges, at hau ved den indDom er anfeet eſter Straffelovens $ 232, og da den valgte Straf af
Tugthuusarbeide findes pasſende, vil bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer
om de under Sagen fremkomve Erſtatningsſporg8maal ſom om Actio-

nens Omkoſtninger billiges, i det Hele være at ftadfæfte.”

Onsdagen

Nr.

132.

|

den 24de Juni.

Advocat Henrichſen
contra

1) Daniel Frederik Danielfen
ſen, 2) Poul

Johannes

eller Daniel Frederik-

Nichard

Nielſen Hoilund

Nielſen

og 3) Hans

(Defenſor Hanſen),

der tiltales, Nr. 1 for Tyveri eller Bedrageri og Nr. 2 og 3
for Tilſkyndelſe til og Meddeelagtighed i disſe Forbrhydelſer eller
i alt Fald for Heleri.
Odenſe Kjobſtads Extraretsdom af Zdie Februar 1868: „Daniel Frederik Danielſen eller Daniel Frederikſen bor henfættes i
Seængſel paa ſœdvanlig Fangekoſt i 40 Dage og udrede til Actor,
Brocurator, Cancelliraad Bord og til Defenſor, Kammerasſesfor,
Procurator Jesperſen 3 Rd. til Enhver, ſamt alle ovrige af denne
Action lovlig flydende Omkoſtninger, forſaavidt de ere ham ved-

rørende. De Tiltalte Poul Johannes Richard Nielſen og Hans
Nielſen Høilund bør for Actors Ziltale fri at være, dog at de
udrede

in solidum

til Actor

Kammerasſesfor Jesperſen,
med bereg Varetægisarreft
fommes under Adfærd efter
Landsover- ſamt Hof1868:

„Tiltalte

Daniel

og Defenſor,

Cancelliraad

Bor

og

3 Rd. til Enhver, og hver for fig de
forbundne Omkoſtninger.
At efterLoven.”
og Stadsrettens Dom af 17de April

Frederik

Danielſen

eller

Daniel

Frede-

rikſen bor henſœttes i Fængſel paa ſœdvanlig Fangekoſt i 60 Dage.
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Den

24de Juni.

De Tiltalte Poul Johannes Richard Nielſen og Tjeneſtekarl Hans
Nielſen Hgilund bør henſœttes i Fængfel paa Vand og Brød

hver

i 2

Gange

5 Dage,

Procuratorerne Winther

og Eng-

berg tillægges i Sxlair for Overretten hver 5 Rd., ſom tilligemed de ved Underrettens Dom beſtemte Salairer og Actionens
øvrige Omfoftninger

udredes

af Tiltalte Danielſen,

ſaaledes

at de

Tiltalte Nielſen og Hoilund, Een for Begge og Begge for Een,
in solidum med ham deraf udrede to Trediedcle, At efterkommes
under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom
fjendes for Ret:

anførte

Grunde

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
Advocaterne Henrichſen og
Hanſen tillœgges i Salarium for Hgieſteret hver
10 Ro., hvilfe Salarier udredes af de Tiltalte
paa

den

med

Henſyn

til

de

øvrige

Omkoſtninger

faftjatte Maade.
Y ben indanfede Doms PBræmigfer hebder det: ,, Under nærværende fra
Odenſe Kjobſtads Extraret hertil indankede Sag actionere8s be Tiltalte Daniel
Frederik Danielſeu eller Daniel Frederiktſen af Odenſe, der er fodt den
21de Marts 1851, Poul Johannes Nichard Nielſen af Klintebjerg, der
er fodt den 16de December 1847, og Tjeneſtekarl Hans Nielſen Hoilund
af Sſtrup

Mark,

der

er fodt

den

17de

Auguſt

1841,

og

af hvilke Ingen

findes

forhen at have været tiltalt eller ftraffet, Førftnævnte for Tyveri eller Bedrageri

og de tvende Sidftnævnte for Tilſkyndelſe til og Meddeelagtighed i disſe Forbrydelſer eller i alt Fald for Hæleri.
Om Tiltalte Danielſen, der i Eſfteraaret 1865 blev antagen ſom Boutiksdreng hos Kjøbmand Pagh i Odenſe og af ham blev anbragt ved hans
Handelsetablisſement i Klintebjerg indtil Slutningen af Auguſt Maaned f. A.
og derefter indtil Sagens Begyndelſe i November f. A. ved hans Handeli
Odenſe, er det ved hans egen med Sageus Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe
godtgjort, at han hyppig har beſtjaalet ſin Principal ved at tilvende ſig Penge
af Pengeſkuffen.
Hvormeget han paa denne Maade har ſtjaalet, er ikfe oplyſt;
han

har vedgaaet

under

ſit Ophold

i Odenſe

tre Gange

at have

taget

Penge

af Skuffen for dermed at tilbagebetale 3 Laan, tilſammen 3 Rd. 3 Mk., han
havde faaei af Handelsbetjenten, men om hvad han har taget i Klintebjerg ere
hans Forklaringer vaklende, idet han forſt har udſagt, at han fra Mortensdags-

Den

24de Juni,
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tid 1866, da han begyndte at ſpille Kort med de Mebtiltalte, har næften hver
Dag indtil Maidag f. A., til hvilken Tid Spillet, hvori han tabte Pengene,
ophørte, taget af Boutilspengeffuffen mindft 1 Rd., men fenere har forklaret,

at Spillet fun fandt Sted hver tredie Søndag famt i Julen, og at det Høiefte
han

nogen

enkelt

Sang

har tabt

var 10

MÉ.,

men

at han

ellers fun

tabte 2 à

4 Mk. ad Gangen, ligefom han enkelte Gange ogfan vandt eller Spillet hævede
ſig, ſamt at han, naar han gif til Spil, hver Gang af Boutitsffuffen havde
taget en Dalers Penge.
Han har dernœæſt vedgaaet, at han foruden de Penge,
han tabte i Spil til de Medtiltalte, endvidere ved Faftelavnstid f. A., da han
fiulde til et Gilde, har af Bengeffuffen taget 6 Rd., men han vil den næfte
Dag igjen have lagt 4 RNDd., fom han iffe brugte ved Gilbdet, tilbage i
Skuffen.
Fremdeles har han vedgaaet, at hau ved Maidagstid f. A., efter Opfordring

dertil

af de Medtiltalte,

der ſagde

ham,

at han

nok

kunde

liſte fig ind

i Boutifen uden at Handelsbetjenten mærkede det, har taget en Flaſke Viin i
Boutifen, hvilfen Viin blev fortæret paa Hoilunds Kammer af alle 3 Tiltalte
i Forening, og at han fra den Tid af ſaalænge han var paa Klintebjerg mindſt
2 Gange om Ugen efter Opfordring af de Medtiltalte og i Almindelighed efter

Kl. 10 om Aftenen har taget Viin i Boutiken

og drukfet i Forening med de

Medtiltalte.
Hans Straf findes at maatte beſtemmes efter Straffelovens $ 228 cfr.
88 37 og 21 til Fœængſel paa ſœdvanlig Fangekoſt i 60 Dage.
Underretsdommen, hvorved Straffen for ham er beſtemt til lige Fængfel i 40 Dage, vil herefter være at forandre.
De Tiltalte Poul Johannes Richard Nielſen og Hans Nielſen Høilund
have vedgaaet, at de have opfordret Danielſen til at kaffe Viin fra Paghs
Boutik, og at de vidſte, at han i Boutiken ſtjal den Viin, ſom han bragte dem.
De angive, at bei Forening med ham have drukket ca. 25 Flaſker Ungviin eller
Kirſebœærviin og 1 Flaſke Madeira, ſom ſaaledes var taget i Paghs Boutik.
Da der efter Lovens 1—15—1 intet Henfyn vil kunne tages til deres ſenere
Tilbagekaldelſe af deres Tilſtaaelſer, og da deres Forhold ikke findes at kunne
henføres under nogen mildere Straffebeftemmelfe, ville de være at anfee efter
Straffelovens & 228 cfr. $ 52, og findes Straffen pasfende at funne beftemmes til 2 Gange 5 Dages Fængfel paa Band og Brod for hver.
Underrettens Dom, hvorved de vare frifundne for Actors Tiltale, vil ſaaledes forjaavidt være at forandre.”

Nr. 135.

Advocat Hanſen
contra

Dle eller Olaus
der tiltales

for

Frederikſen

og Hedevig

Kirſtine

Jenſen (Defenſor Bro),
det i Straffelovens $ 178 omhandlede Forhold.
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Den

24de

Juni.

Bornholms Sgonderherreds Extraretsdom af 8de April 1868:
„De Tiltalte, ſvenſk Arbeidsmand Ole eller Olaus Frederikſen og
ugift Qvindfolk Hedevig Kirſtine Jenſen af Bodilſker bor hvex
iſæœr henſœttes til Fængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage.
Saa betale de og, Eeu for Begge og Begge for Een, alle af
denne Sag lovlig flydende Omfoftninger, hvorunder i Salair til
Actor, Procurator Ipſen 7 Rd. og til Defenſor, Procurator Lund
5 Rd. foruden Dieter til Begge efter Amtets nœrmere Beſtemmelſe. Eſfter udſtaaet Straf bor Ole eller Olaus Frederi!tſen ved
Politiets Foranſtaltning at bringes ud af Niget. At efterkommes
under Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets

Dom.

Forelobig bemœrkes, at Underdommerens
fattelſen af Actionsordren maa anſees ubefgiet.

Forøvrigt

billiger Høiefteret

Udtalelſe om Af-

i det Væfentlige

de Grunde,

hvorpaa det i den indanferne Dom antagne Reſultat er ſtottet, og
Dommen bliverx ſaaledes at ſtadfœæſte.
Thi kjiendes for Ret:
Herredstingsdommen bor ved Magt
Salarium til Advocaterne Hanſen

at ſtande.
3
og Bro> for

Døiefteret

for

Begge

betale

for Een,

de Tiltalte,

Een

Begge

og

10 Rd. til hver.

JI den indankede Doms Bræmisfer hedder det: „Efter Amtets Decret
af 16de f. M tiltales under nærværende Sag ſvenſk Arbeidsmand Olaus
Freberiljen og Ugift Hedevig Kirſtine Ienſen af Bodilſker „for det i
Straffelovens 3 178 omhandlede Forhold.”
De ommeldte Perſoner ere derfor
tidligere anſete eller dem betræſſende pasſeret ſaaledes:
1, Efterat det ved et i Februar Maaned 1865 optaget Politiforhor var conſtateret, at de Tiltalte en Tidlang havde ført et utugtigt Samliv, afgaves
der under 3die Marts næftefter et dem den 13de \. M. lovlig forkyndt
Amtsdecret, hvorefter de under Truſel af Tiltale og Straf for Overhporighed havde at afholde ſig fra binanden.
2. Ved Sonderherreds Extraretsdom af 12te Juni 1865 ere de for ligefuldt
at have vedblevet med ſaadant Samliv ftraffede efter D. £. 6—13—3 og
Placat 12te Juni 1827, hver med 3 Gange 4 Dages Fængfel paa Band
og Brod.

Den
3. Eſter Amtets
dem

desuagtet

Reſolntion
var

24de

Juni.

af 7de Februar 1866

begyndt

paany,

219
er der,

idet Tiltale

da Samlivet

for den

Gana

imellem

eftergaves,

for Sponderherreds Politiret den 12te \. M. tildeelt dem en gjentagen alvorlig Advarſel om at afſtaae derfra. under Commination i Henhold til
Decretet.
4, Ved Sgouderherreds Extraretsdom af 7de Februar 1867 ere de, da Samlivet iffe desmindre gjenoptoges, for det i Straffeloveng 3 178 omhandlede
Forhold anſete hver med 4 Gange 5 Dages Fængfel paa Band og Brod.
Deune Dom er ſtadfœſtet ved Høtefteretsbom af 18be Marts næftefter, dog
at Straffetiden, navulig i Betragtning af deu af de Tiltalte under Sagen
udſtaacde Varetægtsarreſt, er derved beſtemt til 5 Dage for hver.
Det forargelige Samliv imellem dem er desuagtet ſeneſt blevet fortſat,
efter den derom af begge de Vedkommende afgivne Tilſtaaelſe og det dermed
ſtemmende iovrigt Oplyſte, under folgende nærmere Omſtœændigheder:
Strax for ſidſtafoigte Juul var Olaus Frederikſen, der i Efteraaret havde
flakket omkring og taget Arbeide, hvor det funde falde ſig, kommet til Tiltalte
Hedevig Kirſtine Jenſen, der ſiden Hellemisſe havde af Sogneraadet, hvorfra
hun modtager Unberftøttelfe, været anviift Bolig i Fattighufet paa Slamre,
beftaaende af em Stue, der tillige tjener til Soveværelfe.
Det Meſte af Julen
og Nytaar over havde de i denne Leilighed, uden at ændfe det derved givende
Anſtod for de audre Huusboere, levet og boet ſammen, ffjøndt ilfe uafbrudt,
idet han enkelte Gange var gaaet bort paa Arbeide, men dog ſnart var kommen
igjen.
Henimod Midten af Januar havde han atter i flere Nætter og Dage
været hos hende paa famme Sted, og have de derved jevnlig pletet legemlig
Omgang med hinanden, indtil de omfider ved Politiets Indffridben bleve forhindrede i Fortfættelfen af dette Levnet.
Det bemœærkes i Forbindelſe med Forauſtaaende, at Olaus Frederiffen
under fin Tilſtedeværelſe for Politiretten den 13de Januar d. A., nœrmeſt for
at legitimere fig om hvorledes han fandt fit Udfomme, havde, idet der paa
Bobilffer Sogneraabs Vegne, fom han i fleve Henfeender var faldet til Byrde,
tilbødes og af ham modtoges fornøden Wetjebjælp, erklæret fig rede til og givet
beftemt Løfte om ftvar at vende tilbage til ſit Fodeland Sverig og ikke hertil
vende tilbage, men uden at hau derpaa- har foretaget Nogetſomhelſt til Ivært:
ſœttelſen deraf.
”
Eſter hvad der under Sagen er oplyſt, er Olaus Frederikſen aldeles
eiendomslos og hav ilfe været iſtand til at betale det Allermindſte af Omkoſtningerne i de ham paagjældende Juſtitsſager.
Et Hedevig Kirſtine Jenſen
forhen tilhorende jordloſ Huus paa Bodilſker Hoilyng, der var opfort for Sognets Penge, blev 1 Efteraaret 1865 efter Beraad med Sogneforſtanderſkabet
folgt til Nedbrydelſe
til deelviis Dœækuing af Actions8omkoſtningerne i Juſtitsſagen af ſamme Aar, tillige 1 Forventning af derved at hemme det paaklagede
Uvæſen, men, ſom det ſnart viſte ſig, kun forſaavidt til Unytte.
|
Tiltalte Olaus Frederifjen, der er fodt 1 Martorp Sogn i Calmar
Len den 13de Marts 1835, har fidben Juni Maaned 1863 opholdt ſig herpaa
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Den

Landet.

24de Juni.

Hedevig Kirſtine Jenſen er fodt i Bodilſker Sogn den 17de Septem-

ber 1824.
De have for Underſogelſens Skyld vœæret underkaſtede Varetægtsarreſt under nærvœærende Sag, Hedevig K. Jenſen fra den 18de til den 27de
Februar, Olaus Frederikſen fra den 18de Februar til den 2den Marts
ſidſtleden.

For det af dem, ſom ommeldt, udviſte Forhold ville de ikke kunne
undgaae at anſees ſom for Fremturen med forargelig Samliv efter Straffelovens 8 178 jfr. 3 25 og $ 57.
Og ba bet efter fornævnte Høiefteretsbom
fammenholdt med Straffelovens $ 58 maa antages, at de, naar der bortſees
jra den Baretægtsarreft, hvori de have henfiddet under den mod dem ifjor anlagte Sag, vilde være blevne anfete med en Domsftraf, neppe fynderlig ringere
— hvis overhovedet ringere — end den i Hjemtingsdommen beſtemte, ſkjonnes
det ikke, efter ſamtlige foreliggende Omſtændigheder og navnlig naar henſees til
den BVedholdenheb, hvormed Forbudet mod deres Samliv tilſideſættes, at
Straffetiden bor faſtſœttes lavere end 4 Gange 5 Dages Fængſel paa Vand og
Brod for hver af dem.
Ogſaa findes der efter Beſkaffenheden af Olaus Fre-

derikſens Forhold ſkjellig Grund til paa ham at bringe Straffelovens $ 16 om
Udviisning af Riget efter udſtaaet Straf i Anvendelſe,
Saa ville ligeledes de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Cen, være
at tilpligte at betale denne Sags Omkoſtninger ffadesløft, hvorunder i Salair
til Actor, Procurator Ipſen 7 Rd. og til Defenſor, Procurator Lund 5 Rd.,
foruden Diæter til Begge efter Amtets nœrmere Beſtemmelſe.
Den befalede
Sagførelfe har været forfvarlig.

Med Henfyn til, at Actionsordren, iſtedenfor at betegne Forbrydelſens
Art
paa
da
og

under Henviisning til eller i
Overtrædelfe af en beſtemt 2
det er Rettens Sag at bringe
en eventuel Meningsforſkjel i

Henhold til Forbørerne, lyder, fom foranført,
i Straffeloven, lades det ikke ubemærket, at
Lovbeſtemmelſerne i Anvendelſe paa Tilfældet
den Henſeende kunde fremkalde Vauſkeligheder,

bor en Paaberaabelſe i Actionsdecretet ſom ommeldt formeentlig undgaaes.“

Nr. 119.

Advocat Brok
contra

Hans

Chriſtian

Pederſen
dex

tiltales,

Hanſen

og Huſtru

eller Pedersdatter

Førftnævnte

for Tyveri

Elſe

Cathrine

(Defenſor Henrichſen),
og

attenteret

Tyveri

eller

Roveri og Sidſtnœvnte for Hæleri.
Fjends- Ngorlyng Herreders Extraretsdom af 28de September
1866: „Tiltalte Abraham Jørgenjen bør henfætteg til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder ofv., Tiltalte Hans Cbriftian
Hanſen til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, Tiltalte Elfe
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Cathrine Pederſen til Fæœngſel paa Vand og Brød i 4 Gange 5
Dage ofv. Unbderføgelfeg« og Actionsomfoftningerne, derunder i
Salaix

til

Actor,

Landsoverretsprocurator

Faber

25 Rd.

og til

Defenſor, Landsoverretsprocurator Iſaacſen 15 Rd., udredes af
famtlige Tiltalte ſaaledes, at ?/15 udredes af Hans Chriſtian
Hanfen og Halvdelen heraf ſfolidariſk med ham af Elſe Cathrine
Pederſen

ofv.“

Viborg Landsoverrets Dom af 22de December 1867: „Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.
IJ Henſeende til de de Tiltalte Elſe Cathrine
Pedersdatter m. Fl. tilkjendte Straſſe bor Underretsdommen ved
Magt at ſtande. Actionens Omkoſtninger, derunder de ved Underretsdommen faſtſatte Salairer, ſamt i Salair til Actor og
Defenſor for Overretten, Procuratorne Faſting og Morville,
15 Rd. til hver, udredes ſaaledes, at Tiltalte Abraham Jørgen»
ſen deraf betaler 1/15, de Tiltalte Morten Mortenſen og Jens

Frederik Abrahamſen hver 2/15, Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen
ligeledes 2/15, ſaaledes at de Tiltalte Elſe Cathrine Pedersdatter
og Chriſtiane Skou Jenſen in solidum med ham tilſvare hver
Halvdelen ofv.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom for Hans Chriſtian Hanſens og Elſe Cathrine Pedersdatters Vedkommende au-

forte Grunde fjendes for Ret:
Landgoverrettensg Dom bør, forfaavidt paaanlet er,
ved Magt at ſtande, I Salarium til Advocaterne
Brock og Henrichſen for Hgieſteret betale de Tiltalte, Cen for Begge og Begge for Cen, 20 RD.
til hver.
I den indankede Doms Præmisfer hedder det: „Under denne Sag tiltales Hans Chriſtian Hanſen for Tyveri og attenteret Tyverìi eller Roveri
og hans Huſtru Elſe Cathrine Pedersdatter for Hæleri....
6) I Forening med Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen bemægtigede Tiltalte Jens Peter Mortenten ſig —- ſom det maa antages i Mai Maaned 1862
— et Gaardmand Jens Jenſen af Nygaardsholm tilhorende til 3 Rd. vurderet
Lam, der gik loſt paa Marken, og ſom derefter blev bragt til Hans Chriſtian
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Hanſens Huus, hvor det blev flagtet og tilberedt af dennes Huftru, Tiltalte
Elſe Cathrine Pedersdatter, ſamt af Tiltalte Ane Kirftine Daugbjerg, hvilken
Sidſte har forklaret, at de vidſte, at Lammet var ſtjaalet, idet det i Forveien
var dem bekjendt, at de ovennœvnte Tiltalte gif ud for at ſtiœle det, bvorimod
Tiltalte Elſe Cathrine Pedersdatter har benægtet at have været vidende heroin,
medens

bun

iøvrigt

bar

erkjendt,

at hun,

da Lammet

blev

bragt

hjem

til bende,

vidfte eller i alt Fald formodede, at det var ſtjaalet.
Beſtjaalue har frafaldet
Krav paa Erſtatning.
Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen har vedgaaet at have i Forening med
Jens Peter Mortenſen forovet det ovenfor under Nr. 6 omhaudlede Tyveri af
et Lam paa Nygaardsholms Mark.
Fremdeles er det ved denne Tiltaltes Tilſtaaelſe og Sagens svrige Oplysninger godtgjort, at han nogle Dage eſter
Nytaar 1862, da en Perſon ved Navn Chriſtian Rasmusſen Moller, der ikke er
tiltalt under denne Sag, famt den ovennævnte Mathias Johanſen vare tilſtede
paa hans Bolig, blev enig med disſe om at beftjæle et Fruentimmer i Tvis
ved Holſtebro, ſom Mathias Johanſen gav Anviisuing paa, og ſom han troede
var i Befidbelfe af Penge, hvorefter de alle 3 fulgtes til Stedet, der faa næften
5 Miil borte, og hvor de anfom om Aftenen for Sengetid.
Chr. Rasmusfen
Møller gjorde ſig nu omtrent Kl. 9 et Ærinde ind i Hufet for at underjøge,
om der var Fremmede, og ſaae da, at der var 2 Fruentimmer i Huſet, hvorpaa de, efterat have ventet indtil Beboerue vare 1ſeng, gik hen til Huſet, idet
de førft havde aftalt at bryde Døren op, men igjen forandrede Aftalen derhen,
at de (fulde ſoge at faae Fruentimmeret til jelv at mffe op og derefter hindre
hende i at komme ud af Huſet, famt fratage hende hendes Benge, og Tiltalte
Hans Chriftian Ganfen blev navnlig ftillet ved Døren fjor at forhindre Fruens
timmeret

i at løbe

bort.

Der

blev

derefter

banket paa Vinduerne

og truet

med

at ituſlaae disſe, hvis der iffe lukkedes op, og Enken Ane Judite Knudsdatter,
der var ene i Huſet, idet det andet Fruentimmer allerede var gaaet bort, aabnede nu Døren og løb — efter hvad Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen forſt
forklarede

—

forbi

ham

og

flap

fra

ham,

ffjøndt

han

føgte

at hindre

hende

deri. Den ommeldte Enke har imidlertid ndſagt, at hun gif ud af Doren, idet
hun til den Perſon, ſom ſtod der og ſem ſpurgte hende, hvor hun vilde hen,
yttrede, at hun nu gif fin Vei, uden at Perſonen tog fat paa hende eller
brugte

Trusler

mod

hende

for

at

faae

hende

til at blive,

og

nogen

egentlig

Bold fan Tiltalte, der ogſaa efter Forhorets Slutning tilbagekaldte ſin tidligere
Forklaring om at have taget fat paa Frueutimmeret for at hindre hende i at
fomme bort, ialtfald ikke antages at have udpvet mod hende.
Eſter Tiltalte
Hans Chriſtian Hanſens Forklaring meddeelte han nu de 2 Andre, at et Frueutimmer var gaaet ud af Huſet, hvorefter de af Frygt for, at Fruentimmeret
ffulde tilkalde Hjœlp og de ſaaledes blive opdagede, gik deres Vei uden at
komme ind i Huſet eller borttage Noget, og ligeledes have Mathias Johanſen
og Chr. Nasmusſen Meller under et efter Overrettens Kjendelſe optaget yderligere Forhor udſagt, at Frygten for, at Andre ffulde [omme tilftede, eller for,

at de ffulde blive overrumplede,

alene

var Grunden

til, at de ikke udførte
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bereg Blan, idet iøvrigt Sidftnævnte har forklaret, at Tiltalte Hans Chriſtian
Hanſen, efterat Enken var gaaet bort, yttrede, at der nu Intet var 1veien for,
at de driſtigt kunde gaae ind og udfore deres Plan, medens Mathias Johanſen
har udſagt, at det derimod var Tiltalte Hans Chr. Hanſen, der raabede de
Andre til at ffynde fig bort, inden Nogeu kom tilſtede. Der mangler imidlertid
Foie til at antage, at Tiltalte af egen fri Villie ſﬀulde have opgivet det fattede
og med de 2 andre Deeltagere aftalte Forſæt, ved Anvendelje af Bold at fraz
tage bemeldte Enke hendes Penge, og Tiltalte maa ſaaledes ved ſit herommeldte
Forhold anſees at have gjort ſig ſkyldig 1 Meddeelagtighed i et Forføg paa
Roveri.
Endelig har denne Tiltalte vedgaaet, hvad der ſtemmer med Sagens
øvrige Oplysuinger, at hau en Dag — ſom det maa autages i 1862 — da
Mathias Johauſen og Tiltalte Chriſtiane Schou Jenſen vare komne til hans
Huus, blev enig med Førftnævnte om at gaae hen og tage et Lanr, hvoreſter
de i Forening paa Roslev Mark ſtjal et Lam, ſom Mathias Johanſen ſlagtede
paa Marken; det blev derefter bragt hjem i Tiltalte Hans Chriſtian Hanſens
Huus, hvor ſaavel denne Tiltaltes Huſtru, Tiltalte Elſe Cathrine Pedersdatter,
ſom Tiltalte Chriſtiane Schou Jenſen tilberedte det ſamt deeltoge i Nydeljen
deraf, uagtet de begge, efter hvad de have erkjendt, vidſte, at det var ſtjaalet.
Eieren til dette Lam er ikke udfunden, men Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen
har anflaaet dets Værdi til 2 Nd.
Denne Tiltalte har vel endvidere været
ſigtet for i Forbindelſe med ſin medtiltalte Huſtru Elſe Cathrine Pedersdatter,
Tiltalte Chriſtiane Shou Jenſen ſamt Mathias Johanſen at have i Sonder
Rind ſijaalet en Kobberkjedel m. m., men mod de Tiltaltes Benægtelſe er der
iffe tilveiebragt noget Beviig herfor, ligefom det iffe er oplnft, at et Tyveri af
de paagjældende Øjenftande overhovedet er forøvet. For fit ovenommeldte
Forhold vil Tiltalte Hans Chriſtian Hanſen, der er fodt i Aaret 1833 og
ilfe titligere har været tiltalt eller ftraffet, være at anjee efter Forordningen af
11te April 1840 $ 6 2det Led ſamt g 34 cfr. $ 80 med en Straf, der efter
Sagens Omſtændigheder findes at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide

i 2 Aar.

|

Tiltalte Elſe Cathrine Pedersdatter, Hans Chriſtian Hanſens Huſtru,
har vedgaaet, at hun, ſaaledes ſom ovenfor under Nr. 6 anfort, har deeltaget
i at ſlagte og tilberede det af Jens Peter Mortenſeu og hendes Mand paa
Nygaardsholms Mark ſtjaalne Lam, Jamt at hun ligeledes har været meb at
tilberede og fortære det Lam, der, ſom nygommelbt, af hendes Mand og
Mathias Johanſen var ftjaalet paa Roslev Mari, uagtet hun om begge Lamz
mene vidſte, at de vare ſtjaalne. For fit Forhold i disfe Henfeender vil denne
Tiltalte, der er født i Aaret 1836, og fom i Aaret 1858 har været firaffet for
Tyveri eſter Frdn. 11te April 1840 $ 1 med Feœængſel paa Vand og Brod i
3 Gange 5 Dage, nu vœære at anſee efter ſamme Frdn.s $ 22 jfr. $ 25 ſom
for 2den Gang begaaet Hœæleri med en Straf, der ved Underretsdommen findes
pasſende beſtemt til Fængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage.“
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25de Juni.
den 25de Juni.

Skomagermeſter JI. E. Spannier (Adv. Henrichſen)
Exam,

contra
juris N. Navn

(Selo),

angaaende Inbftævntes Paaſtand om Underkjendelſe af en Executionsforretning m. v.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 27de Januar 1868: „Den paaankede Executionsforretning bor ved Magt
at ſtande, og bor Indſtævnte, Skomagermeſter I. E. Spannier,
for Tiltale af Citanten, Examinatus juris N. Ravn af Frederiksberg, i denne Sag fri at vœre.
Sagens Omkoſtninger her for
Retten betaler Citanten til Indftævnte ſkadesloſt inden 8 Uger

‘efter denne Doms lovlige Forfyndelfe under Adfærd efter Loven,”
Høiefterets Dom.
For Hgieſteret har Contracitanten ikke gjentaget den af ham
tidligere nedlagte Paaſtand om Erſtatning i Anledning af den paaankede Crecutionsforvetning.
Jøvrigt maa Høiefteret billige det
Reſultat, hvortil Overretsdommen er kommen, idet de derfor an-

førte Grunde tiltrædes og derhos bemærfeg,

at det er en Selv-

folge, at hvad Contracitanten har anført om, at bet af ham med
Hovedcitanten indgaaede Forlig iffe ffulde være af nogen Interesſe
for den Sidfte, felv om det var bedre begrundet end bet fan anfee8
at være, iffe fan have nogen Indflydelſe paa Hovedcitantens Adgang til at gjøre ſin Ret efter Forliget gjældende.
Dommen

vil ſaaledes

være at ftadfæfte,

og Contracitanten vil

have at erſtatte Hovedcitanten Procesſens Omkoſtninger
ſteret ſkadesloſt.

for Hoie-

Thi kiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omfoftninger
for Hgieſteret udreder Contracitanten til Hovedcitanten ſkadesloſt, faa betaler han og til Ju\titskasſen 5 Nd.
(Sluttes i nœſte Nr.).
Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fjeldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri,

Hoieſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeeretairer.
M

15.

|

Den 10de Juli.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 84.

den 25de Juni.

Skomager

I. E. Spannier

contra
Exam.

juris

N.

Ravn

(ſce forrige Nr.).

I deu indankede Doms Præmisfer hedder det: ,,Under 15de Juli 1864
udſtedte Citanten, Examinatus juris N. Ravn af Frederiksberg, til Jndſtœvnte,
Sfomagermefter J. E. Spannier, en Panteobligation ſtor 8,000 Rd. med
Panteret i den Citanten tilhorende Eiendom Matr.-Nr. 24 Litr. B. paa
Hijornet af Gl. Kongevei og Schonbergs8gade i Frederifsberg Sogn næftefter et
Hgoafgiftsvederlag, en Veiafgift og en Jordſkyldscanon, ſamt efter en Prioritetscapital af 10,000 Rd. af Dſtifternes Creditforenings Midler med ſtatutmæsſige Forpligtelſer; Obligationen ſﬀulde, naar Afdrag og Renter prompte er-

lagdes, være uopſigelig fra Creditors Side indtil 11te December Termin 1866.
J Eiendommen indeſtod vel dengang ingen Creditforeningscapital, men det var
Meningen, at trende da: paa Eiendommen heſtende Obligationer til Beløb ialt
18,000 Rd. fra den tidligere Cier til Citanten ffulde udflettes imod Optagel-

ſen af et Laan i Creditforeningen paa 10,000 Rd., hvilet alt var bevilget.

Da

Citanten imidlertid iffe berigtigede den ommeldte Udſlettelſe af de ældre Obligationer, og Indſtævnte derefter havde indledet Retsforfolgning imod ham,
blev der under 2den September 1865 inden Kjobenhavns Amts Forligelſescommisſion aſſluttet et Forlig mellem Parterne, hvorved Citanten forpligtede
fig til inden Udlobet af den Tid, hvori Directionen for Dſtifternes Creditforening î 11te December Termin f. AX. udbetalte de af bens Midler bevilgede
Udlaan, at berigtige det ham af bemeldte Direction bevilgede 1fte Prioris
tetslaan i Eiendommen paa 10,000 Rd. og ſamtidig foranſtalte de Indftævnte
da prœæjudicerende Beheæftelſer udſlettede af Pantebogen; det beſtemtes derhos, at
ſaafremt Citanten ikke opfyldte den ommeldte Forpligtelſe til ben angivne Tid,
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ffulde efter ſammes Udlob den ovennævnte af Gam til Jndſtævnte udſtedte
Panteobligation, uden Henſyn til ſammes Indhold, være forfalden til Betaling
og han under Erecutionstvang pligtig at betale den efter Obligationen fyldige
Capital med Reuter og ſadesloſe Omkoſtninger.
Den 28de September 1866
regqvirerede Indſtœvnte, under Paaberaabelſe af, at dette Forligs Beſtemmelſer
ife vare opfyldte, Execution 1 Citautens Eiendele, og blev der ſamme Dag af
Fogden i Kjøbenhavns Amts føndre Birk givet ham Udlæg i den pantjatte

Eiendom.

Denne

Erecutionsforretning

har Citanten ved Stævning af 29de

October neœæſtefter indanket her for Retten, hvor hans Paaftand gaaer ud paa,
at det givne Udlæg unberljendes, annulleres og ophæves, og Jndftævnte til-

pligtes at udrede til ham i Erftatning for Tort, Tab og Creditſpilde 8,000 Nd.
eller dog et af uvillige Mænd beftemt Belpb med Renter og Omfoftninger.
Indſtœvnte paaſtaaer derimod Executionsforretningen ftadfæftet, fig frifunden for
Citantens Tiltale og denne tilpligtet
at betale ham Sagens Omfoftninger ffadesloſt eller med noget Tilftrækfeligt.
Til Støtte for fin Paaſtand har Citauten for det Førfte baaberaabt, at
det ovennævnte Forlig fra førfte Færd af fulde have været ugyldigt. Vel kan
nu Citanten ikte, ſom Indſtævute mener, være afffaaren fra at fremfætte denne
Yudfigelfe under nærværende Sag, efterſom den finde være gjort gjældende

under Fogedforretningen

og efter de for Appel af den Art Forretninger gjæl-

dende Regler altſaa ogſaa maa lunne anbringes her for Retten.
Men Alt,
hvad Citauten i ſaa Henſeende har anfort, og ſom navnlig gaaer ud paa, at
den Perſon, der ſom Indſtævntes Fuldmœægtig afſluttede det omhandlede For-

lig med ham, ffulde være inhabil til at møde fom (Zuldmægtig under Forligsmægling — hvilfet ipvrigt end iffe imod Jubdftævntes Benægtelje er beviift —
at Forliget ffulde være tilveiebragt ved Tvang .— hvorved Citanien figter til
en Truſel med Proces — og at det ſkulde lide af en ved Sygelighed fremkaldt
Vildfarelſe hos ham om de Forpligtelſer, ſom et Creditforeningslaan vilde
medføre — ev uden nogenfomhelft retlig Betydning.
Dernæft har Citanten — fom indrømmer, at Forliget ilfe af ham er
blevet obpfvldt — villet gjøre gjældende, deels at JIndftævnte udtrykkelig ffulde
have frafaldet dets Opfyldelfe, deels at Iudftævnte i alt Fald ftiltiende fiulde
have lagt for Dagen, at han iffe faftholdt dets Opfylbdelje. Det førfte af disſe
Unbringender har Citanten imidlertid iffe imod Indftævntes Benægtelje beviift
eller tilveiebragt nogen Sandſynlighed for.
Hvad det fidftnævnte angaaer, da
ftøtter Citanten fig paa, at Indſtævute eſter Udlobet af den i Forliget anførte
Tidsfriſt for Opfyldelſen af Citantens Forpligtelſe — ſom efter hvad der er
in confesso var den 3die Marts 1866 — paa hoilken Dag Creditforeningens
ſidſte Udbetalinger pro 1lte December Termin fandt Sted — ſkulde uden nogen
Reſervation have modtaget Afdrag og Reuter 1 Overeensſtemmelſe med Obligationeng Judhold, nemlig under 14de Marts \. A. for den foregaaende 11te
December Ternmiu og i Juni Termin fj. A. for ivœærende Termin.
. Da Citanten imidlertid ifle imod Indftævntes Paaftand om, at det i
Ilte December Termin 1865 forfaldne Afbrag m. v. blev betalt allerede den
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15de Januar 1866, har beviiſt, at Betalingen forſt ſete efter den 3Zdie Marts,
og da Qvitteringen for det i Juni Termin 1866 forfaldne Afdrag m. v. udtrykkelig er udfœrdiget under Wejervation af Indftævntes Ret, maa allerede
af denne Grund Citantens Paaſtand om en ſtiltiende Frafaldelfe af Forliget
fra Indſtævntes Side bortfalde’; men iovrigt er det indlyſende, at ſelv om det
førftnævnte Afdrag virkelig fulde være modtaget af Indftævnte efter den Zdie
Marts, vilde han ingenlunde berved funne antages at have frafaldet fin Ret
til at gjøre Forliget gjældenbde.
Endelig har Citanten anbragt, at SIndftævnte "ffulbe have lovet ham
Ubdfættelfe med at gjøre Forliget gjældende indtil henimod Udløbet af betg fafalia executionis, og da bdigfe efter Citantens Mening førft udløb 1 Marts eller
Aprif 1867, havde Indftævnte været uberettiget til at reqvirere Crecution til
den Tid, denne fete.
Selv ont imidlertid denne Indfigelfe iffe maatte være
for ſeent fremſat, vil der i alt Fald af den Grund iffe funne tillægges ben
Betydning, at bet iffe imod Indftævntes Benægtelje er beviift, at denne har
givet noget faabdant Løfte jom af Citanten anført, hvorimod Indftævnte alene

vil have ſtillet Citanten i Udſigt,

at ban vilde vente med

at fordre "Forliget

crequeret indtil henimod den Tid, da dets Executionskraſt efter hans Formening ophørte, nemlig Aar og Dag efter dets Indgaaelje.
Da ſaaledes ingen af de mod Executionsforretningen fremſatte Indſigelſer kan bifaldes, vil denne efter Indftævntes Vaaftand være at \tadfœæſte og
Indſtævnte at frifinde for Citantens Tiltale.
Appellens Omkoſtninger vil Citanteu derhos have at tilſvare Indſtævnte, og det overeensftemmende med Obs

ligationens og Forligets Indhold

Nr. 133.

ffadesløft.”

Advocat Hanſen

,

contra

Michel Joenfen (Defenſor Liebe),
ber tiltales for paa ulovlig Maade at have \kaffet ſig Samleie
med uberygtet Kvinde ſamt for uteerligt Forhold.
Fœærgernes Sorenſkriveries Extraretsdomaf 21de Februar 1868:
„Tiltalte Michel Joenſen af Skaale bor henſœættes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.
Saa bor Tiltalte ogſaa udrede alle af
Sagen lovligt flydende Omfoftninger, derunder i Salair til Actor, Sysſelmand Müller og til Defenſor, Kirkekasſerer Bœrentſen
5 Rd. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets
IZ Henhold
vil

den

være

at

til de i den
ſtadfœſte,

beſtemmes til 2 Aar.

dog

Dom.

indankede
at

Dom

Straffetiden

anførte
findes

Grunde
at

burde
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Den

25de Juni.

ht fjendes for Ret:
Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande, dog
at Straffetiden beſtemmes til 2 Aar.
I Salarium til Advocaterne Hanſen og Liebe for Høiefteret

betaler

Tiltalte

10

Rd.

til hver.

Da den factiſke Fremſtilling i den indankede Doms Bræmisfer iffe egner
fig til offentlig Meddelelſe, anfores
ſaaledes: „Tiltalte vil derfor for de
fee med Straf efter Straffelovens
ſammenholdt med Cap. 4 88 45 og
for ham, der ev 25 Aar gammel
ſtraffet, pasſende at kunne faſtiſœttes

Tirsdagen

her alene Dommens Slutning, der lyder
af ham begaaede Forbrydelſer vœre at auCap. 16 $$ 170 og 185 og førftnævnte $
46 cfr. Cap. 7 & 62, og findes Straffen
og iffe er befunden tidligere tiltalt eler
til 1 Aars Forbedringshuusarbeide.”

den 30te Funi.

Nr. 47. Repſtyrerne Jon Erlendsfon og Asbjørn
Dlafsfon (Iuſtitsraad Bunten efter Ordre)
contra

Brodrene Gisle og Gudmundur

Jvarsfonner

(Advocat Bro),
angaaende Sporgsmaalet om de Indftævntes Forpligtelſe til at
udrede Extrabidrag til Fattigvœſenet.
Kjoſa og Gullbringa Sysſels Extraretsdom af 11te Marts
1863: „De Indſtœvnte Asbjorn Olafsſon og Jon Erlendsfon,
Repſtyrere i Vatnslehſuſtrandur Rep, bor for Citanternes Gudmundur og Gisle Ivarsſonners Tiltale i denne Sag fri at være.
Brocesfeng Omfoftninger ophæves.
Brocurator I. Gudmundfon
tillægges i Salair 3 Nd., ſom udredes af det Offentlige.
Kongens Kasſe reſerveres dens Ret, forſaavidt Citanterne ikke ſelv
have angivet deres tiendebare Capital til Tiende, eller de have
ladet Andre gjøre det paa deres Vegne.“
Den island\ſke Landsoverrets Dom af 14de September 1863:
„De Indſtœvnte Repſtyrere Jon Erlendsfſon og Asbjorn Olafſon
bor betale til Appellanterne Gudmundur og Gisle Ivarsfsonner i
Skadeserſtatning og Procesomkoſtninger 40 Rd. Rigsmont.
De
Indſtœvntes Sagfgorer ved Under- og Overretten, Procurator Jon
Gudmundsſon, tilklommer 20 Rd. i Salarium, ſom betales ham

Den

30te Juni.
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af bet Offentlige. Det Idømte at udrede inden 8 Uger fra denne
Doms lovlige Forlpudelfe under Adfærd efter Loven.”

Døiefterets Dom.
Ved kgl. Ordre af 26de d. M. er Hgieſteret bemyndiget til
at tage nærværende Sag under Paakjendelſe, uanſeet at den maatte
befindes ikke at angaae en appellabel Gjenſtand.
Ifølge de foreliggende Oplysninger i Forbindelſe med Proceduren maa det forudſcœttes, at de Indſtœvnte vel ſtaae i Tjeneſteforhold til deres Fader, hos hvem de opholde ſig, men at de ved
Siden heraf have felvftændigt Erhverv ven Fiſkeri og ere Eiere
af tiendebar Løsøre-Cabital, bejtaaende af Fiftefartøier, Eſter den
Maade, hvorpaa Beftemmelfen i egl. 85e Januar 1834 $ 10
er affattet, er der nu ikke tilftræffelig Grund til at tillægge den
deri fremſatte Opregning af forſkjellige Livsſtillinger en ſaadan
Bethdning, at ikke ogſaa Indvaanere i Reppen, der ere i andre
Livsſtillinger, ffulde funne inddrages unber ben i 8'en omhandlede
Paaligning af Fattigbidrag, naar forøvrigt deres Erhverv og Formuestilftand maatte ffjønnes at gqvalificere dem dertil, og navnlig
berettiger

den nævnte

Lovbeſtemmelſe

ikke

til

at antage,

at

Ved-

kommendes Stilling ſom Tjeneſtetyende ſkal kunne fritage dem for
at beſkattes af deres felvftændige Erhverv og Formue.
Det kan
altſaa ikke anſees uhjemlet i Lovgivningen, at der ex paalignet
de Indſtævnte, med færligt Henſyn til den dem tilhorende tiendebare Capital, de i den indankede Dom ommeldte Extrabidrag til
Fattigvœſenet, om hvis Størrelfe der forøvrigt iffe under Sagen
er Tvift, og da Citanterne ſaaledes have været berettigede til den
hos de Indſtœvnte foretagne Udpantning, ville de ſom Følge heraf
efter deres Paajtand være at frifinde for de Indſtœvntes Tiltale.
Procesfeng Omfoftninger for alle Retter blive efter Omftændighederne at ophæve, og de Citanternes befalede Sagſorere tilfommende Galairer at udrede af det Offentlige.
hi

fjendes for Ret:

Citanterne bør for de Indftævntes Tiltale i denne
Sag fri at være.
Procesſens Omkoſtninger for
alle Retter ophæves.
Til Zuſtitskasſen betale de
Indſtœvnte 5 Rd.
Procurator Gudmundsſon og
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Inftitsraad

Den

Bunten

Z0te Juni.

tillægges

i Salarium,

den

Forſte 20 Rd. og den Sidſte 60 Rd., hvoilke Salarier udredes

af bet Offentlige.

I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Brodrene Gudmundur og Gisle Jvarsfønner af Skjialdakoti inden Vatnsleyſuſtrandur Rep
have indanket for Landsoverretten en af Sysſelmanden i Kjoſa og Gullbringa
Sysſel den 11te Marts d. A. afſagt Dom i en Sag, ſom de have anlagt mod
Repſtyrerne 1 bemeldte Commune Jon Erlends8ſon og Asbjorn Olafsſon
i Anledning af, at bemelbte Rebftyrere Sommeren næft iforveten havde paalignet Appellanterne Extrabidrag til de Fattige reſpective 30 og 20 Fiſk, ſamt
da Appellanterne iffe godvillig vilde erlœægge det ſaaledes paalignede Bidrag,
gjort derfor Udpantning hos dem 1 200 Stykker Saltfiff og deraf folgt 160
Stykker til Betaling af Bidraget, men ved bemeldte Dom ere de Indſtœvnte
frifundne for Appellanternes Tiltale og Procesſens Omkoſtninger opbœvedes.
Under Sagen er det blevet oplyſt, at Appellanterne ere tilhuſe hos deres Fader og at de tjene ham ſom Tjeneſtekarle, men have dog nogen Fiſke-Udredning, hvoraf be felv tage Fordelen, og det ev bette jidfte Moment, fom har
motiveret Sysfelmandens Forimening om Retsm@æsſigheden af de Appellanterne
paalignede Fattigbidrag, idet de Paagjældende ſaaledes havde for deres egen
Regning et Erhverv, ſom gav dem et langt ſtorre Udbytte, end ſom ſvarede til
nogen Tjeneſtekarls aarlige Lou, bvorfor de i denne Henſeende maatte betragtes
ſom Perſoner, der lovligen fab paa egen Haand, men paa alle dem, ſom ſidde
lovligen paa egen Haand, maatte der efter Reglem. 8de Januar 1834 2 10
lovligen kunne lignes Fattigbidrag; men en ſaadan Opfattelſe af Forholdet er
aldeles urigtig. Det er paa mange Steber ber i Landet Tilfældet, at Tyender
beſidde tiendebar Løsøre-Cabital faavel i Rreaturer fom i Fiſkerbaade, og dette
forudſœættes ogſaa flere Steder i Lovgivningen; det vilde ogſaa vœære en unaturlig Strenghed, derſom Loven hindrede dem heri.
Det medfører heller ike
nogen Forandring i Tyendets Stilling, hvad enten det har ſtor eller lideu Fordeel af denne dets Capital, eller om det kuude leve og ernære fig deraf eller
ikke, naar Tvendet dog ligefuldt tager Condition.
Vel kunde bet ved førfte
Diekaſt ſynes, at man kunde ſige med nogen Grund, at de Tyender, ſom af
deres Huusbond faae Lov til ſelv at varetage deres tiendebare Lospre-Capital,
vare forſaavidt at betragte ſom Perſoner, der lovligen fidde paa egen Haand,
men dette er ingenlunde Tilfældet; thi Tyendet kan ikke tillomme nogen Ret
hertil uden efter Overeeuskomſt med Huusbonden, og om Huuskonden end giver
Tyendet Lov til at pasſe Sit tillige, coutinuerer det ligefuldt at vœre hans
Tyeude, hvilket bliver indlyfende derveb, at Retsforholdet mellem Huusbonden
og Tyendet bliver, denne Villighed uagtet, uforandret i det Hele taget.
Den,
ſom ſidder paa egen Haanb, behøver derimod iffe at ſporge den, hos hvem han
er tilhuſe, om Tilladelſe til at varetage hvad hans er og at arbeide derfor, og
hans Stilling overfor Huusbonden er ogſaa iovrigt en ganſke anden end

Den

30te Juni.
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Tyendets.
Fra deune Opfattelſe af Forholdet, ſom ligefrem ligger 1 Sagens
Natur, gaaer Frdn. Z3die Juni 1746 $ 23 ud, idet ben gjør Huusbønbder til
Pligt at unde deres Tyender Tid til at gjore deres Lon frugtbringende, ſœærbeleg om fjamme er bleven betalt i Qvæg, uden at der foreffrives Huusbonden
nogen Regel med Henfyn til, hvor lang eller kort Tid han maa unde Tyendet
i den ommeldte Heuſeende.
Forordningen betragtede ſaaledes Tyentets Stilling, om det end hos Huusbonden fik tilſtrækkelig Tid til at pasſe Sit, ingenlunde ſom en Løfemands Stilling, eller ſom dens, ſom lovligen ſidder paa
egen Haaud, thi ſom Betingelſe for, at Nogen kau lovligen ſidde paa egen
Haand enten i det Hele eler for en Oeel, fordres i $ 15, at han ﬀal eie
idetmindfte 10 Hundreder i tiendebar Løsøre.
Endvidere har Underdommeren
ftøttet fin Dom derpaa, at han antager, at ingen Familieføn fan, ved beftandig at blive i fine Forældres Huus fom Tyeude, frigjore ſig for de almindelige
Pligter, fom paahvile Borgerne i Forhold til det Offentlige, naar Vedkommende for egen Regning Driver en Neœringsvei, ſom i Tilfælde af at han felv
holdt Huus bogftavelig vilde bringe ham ind under Beſtemmelſen i Fattigreglementets 2 10; men ligefom denne Underbommerens Sætning er langtfra at
være DLegrundet, faaledes fan QOverretten paa ingen Maade være med UnderDommeren enig i det Reſultat, hvortil han er fommen i nærværende Sag; thi
ifølge famme vilde man have Hjemmel til at paaligne Enhver her i Landet

(med Undtagelſe af Biffoppen
fom ſaadanne) Extrabidrag

og Amtmændene,

til de Fattige,

fom udtrykkeligt ere fritagne

da alle de pvrige,

derſom

de holdt

Huus, bogſtaveligen vilde hore ind under den allegerede 2 i Reglementet;

og

endelig, endſkjondt den Hovedregel er givet i $ 10 i NReglementet, at Extrabibraget ffal beftemmes i Forhold til Lienden, da ev denne Beftemmelfe forfaavidt naturlig, |om Bondens Indtægter fornemmelig rette ſig efter Tiende-

capitalens Beløb, men ligejom hans oeconomiſke Velvære bog ingenlunde ganfte
er afhængig af Tienden, jaaledes er denne nærmere limiteret ved andre Omſtœndigheder, ſom anføres i $'ens Slutuing, foruden at Tienden ti 8 10 hverken
er gjort til Betingelſe for Extrabidragets Paaligning paa de Perſoner, ſom der
vpregnes, og heller ikke tilladt at paaligne Extrabidrag paa Andre, om de end
eie tiendebar Losprecapital, ſaa at Extrabidragspligten er baſeret paa en anden
Grund end paa Tienden og de Ydelſer, ſom ere byggede paa famme.
Af bemeldte Grunde og da Appellanterne ikke befinde ſig i en ſaadan Stilling, ſom
Reglementet 8de Januar 1834 $ 10 fordrer for, at Fattigbidrag ſkal kunnue

paalignes Nogen, maa Retten antage, at det omtviftede Crtrabidrag urvetteligen
er bleven paalignet Appellauterne, og at derſor de Jndſtævnte, ſom udpantede
Bidraget hos Appellanterne, bor betale til disſe baade den paaſtaaede Skadeserftatning og Sagens Omfoftninger for begge Netter med 40 Rd.“
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Den 30te Juni.

Nr. 139.

Juſtitsraad Bungten
contra

Niels Olfen (Defenſor Bro),
der tiltales for Thveri,
Kronborg veſtre Birks
„Arreſtanten Niels Olſen

Extraretsdom

bor henſœættes

af 11te

April

1868:

til Forbedringshuusarbeide

il Aar. Saa bor Arreſtanten udrede alle af Actionen lovligt
flydende Omfoftninger, derunder Salairer til Actor, Procurator
Lund 5 Rd. og til Defenſor, Proveprocurator Hold 4 Ro. famt
til Huusmand Jørgen Nielfeng Cnfe Johanne Pedersdatter i Ramløje
betale en Erſtatning af 5 Rd. Den idømte Erftatning at udredes
inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen
i det Hele at efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 29de Mai
1868: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes

til 8 Maaneder.

I

Salair

til

Procuratorerne

Cancelliraad d'Auchamp og Scha for Overretten betaler Arreſtanten Niels Olſen 5 Rd. til hver. Den idomte Erſtatning at
udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfœærd efter Loven.”
Hgieſterets

I Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anforte Grunde

fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Bro> for Hgoieſteret betaler

Tiltalte

10

Rd.

til hver.
(Sluttes i nœæſte Nr.).

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fjeldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri.

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
_—

M

16.

E

em

eee

eee

me

Deu 7de Auguſt.

1868.

Forſte ordinaire Sesſion.
Tirsdagen den 30te Juni.

Nr.

139,

Juſtitsraad Bunten
contra
Niels Olſen (ſee forrige Nr.),

I den indankede Doms

1ſte Inſtants ved Kronborg

Prœmisſer hedder det:

„Under

nœærværende,

i

veſtre Birks Extraret den 11te April d. A. paa-

[jendte, hertil indankede Sag actioneres Arreſtanten Niels Olſen for Tyveri,
og er det ogſaa ved egen Tilſtaaelſe og det ipvrigt Oplyſte beviiſt, at han deri
har gjort ſig ſﬀyldig, idet han i afoigte November, December og Januar Maaueber har tilvendt fig 3 Faar, henholdgsviig i Namloſe, Neilinge og Kagerup,
hvor han hvert Sted gif ind om Natten i den naflaafede Faareftald og ftjal et
gaar.
Arreſtanten, der er født i Aaret 1842 og iffe findes tidligere tiltalt
eller ftvaffet, vil være at anfee efter Straffelovens &$ 228, og da Straffen ved
den indankede Dom pasſende er beſtemt til Forbedringshuusarbeide, medens
Straffetiden, der er faſtſat til 1 Aar, ffjønnes at kunne beftemmes til 8 Maaneder, og Dommens Beſtemmelſer om Erſtatuing og Actionens Omkoſtuinger
billiges, bliver den med Modification hereſter at ſtadſœſte.“

Forſte extraordinaire Sesſion.
Mandagen

Nr. 113,

den 27de Juli.

Advocat Hanſen
contra

Jacob

Chriſtianſen (Defenfor Levinſen),

der tiltales for Tyveri,

234

Den

27de

Juli.

Kijoge Kjobſtads Extraretsdom af 27de Januar 1868: „Tiltalte, Arreſtant, Tjeneſtekarl Jacob Chriſtianſen af Gjorslov bor
ſtrafſes med Tugthuusarbeide i 4 Aar ſamt betale alle af denne
Sag lovlig flydende Omkoſtninger, hvoriblandt Salair til Actor,
Proveprocurator Riau og til Defenſor, Procurator Glaiſer hver
6 Rd. At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 28de April
1868:

„Arreſtanten

Jacob

Chriſtianſen

bor

for Actors

Tiltale

i

denne Sag fri af være, JI Henſeende til Actionens Omkoſtninger
bor Underretsdommen ved Magt at ſtande.
I Salair til Actor
og Defenſor ved Overretten, Procuratorerne Weſtrup og Jacobſen,
betaler Arreſtanten 10 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”

Døiefterets Dom.
Med Henſyn til det i den indankede Dom ommeldte Par
Sfoe, hvoraf Tiltalte er funden 1 Beſiddelſe, maae Betingelſerne

for Anvendelfen
tember 1841
ſtœndighed,

af &, 6—17—10

og 11 jfr. Fron,

& 6 anjeeg at være tilftede,
at Gaardmand Peder Jenſen

idet navnlig
ikke med

8ve Sepden Om-

fuldkommen Be-

ſtemthed har kunnet gjenkjende Skoene ſom de ham frakomne, ikke
kan gjore det i de nœvnte Lovbeſtemmelſer hjemlede Beviis uanvendeligt, da der haves ſœrligt fuldſtændigt Beviis for hang tidligere
Beſiddelſe af dem.
Eſter de foreliggende Omſtœndigheder maa
Tiltalte derhos antages ſelv at have ſtjaalet Skoene.
For dette
Tyveri vil Tiltalte, der, forſaavidt de ovrige Sigtelſer mod ham
angaaer, rettelig ved Overretsdommen er frifunden, i Betragtning
af de 2 ham tidligere for Thveri overgaaede Domme, vœre at anfee efter Straffelovens $ 231, og hans Straf findes at kunne beſtemmes til Tugthuusarbeide i 3 Aar. JI Henſeende til Actionens
Omfoftninger bliver Dommen at ſtadfœſte.
Thi kjendes for Ret:
Jacob Chriſtianſen bør henfættes til Tugthuusarbeide i 3 Aar.
I Henfeende til Actionens Omkoſtninger bor Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom ved Magtat ſtande,
I Salarium til

Den 27de Juli.
Advocaterne
betaler

Hanſen

Tiltalte

20

og
Nd.

Levinſen

235
for

Hgieſteret

til hver.

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Arreſtanten Jacob
Chriftianfen tiltales under nærværende fra Kjoge Kjobſtads Extraret hertil
indankede Sag for Tyveri, Hœleri og Ran.
Arreſtanten er truffen i Beſiddelſe af en graa Filthat af Værdi 4 Nd.,
en Pakke Urteframvarer af Bærdi 3 Mk. 5 ß og et Par Skoe, vurderede til
15 Mk., hvilke Gjenſtande ſulle være fraſtjaalne Gaardmændene Niels Peiterſen, Jeus Pederſen og Peder Jenſen paa Markedet i Kijoge den 31te Juli f. A.
fra deres Vogne, hvor de vare henlagte.
Vel er der nu fremfommet en hgi
Grad af Formodning for, at han virkelig har ſtjaalet disſe Gjenſtande, i hvilken
Heuſeende navnlig fremhœæves, at han deels ikke har kunnet opgive, hos hvem
hau har kjobt Gjeuſtandene, deels de af ham opgivne Sælgere have beunœægtet
at have ſolgt dem til Arreſtanten, at deu af ham opgivne Priis ikke ſtemmer
med den ellers almindelige Salgspriis, at hverken Skoene eller Hatten pasſede ham, og at en Perſon, der lignede Arreſtanten, er ſeet 1 Nœærheden af Vognen paa den Tid Tyveriet blev begaaect; men der er dog ikke imod Arreſtantens vedholdende Bencgtelſe tilveiebragt et til at fœlce ham tilſtrækfeligt Jndiciebeviis imod ham, og ligeſaalidt kan han fœldes i Henhold til L 6—17—10
og 11 cfr. Frdn. 8de September 1841 $ 6, da de Beſtjaalnes Eiendomsret til
Hatten og Urteframvarerne ifle er fuldftændig godtgjort, og da Beſtjaalne Peder
Jeuſeu ikke med fuldkommen Beſtemthed har kuunet paaſtaae, at de i Arreſtantens Beſiddelſe forefundue Skoe ere de ſamme, ſom hau har miſtet paa Martedsdagen.
Heller ikfe vil Arreſtanten kunne ſtraffes for Ran med Henſyu til en
Vadmelsfrakke, et Par Beenklœæder og en til 2 Mk. vurderet Barbeerkniv, ſom
hau fal

have

frataget

Enken

Mette

Chriſten

Chriſtenſen

mod

hendes

Bidende

og Villie, da hans Paaſtand, om at bemeldte Enke, med hvem hau havde været
forlovet, veb Ophævelfen af Forlovelſen tillod ham at medtage disſe Ting, ikke
efter Omſtœændighederne kan forkaſtes.
Arreſtanten, der er fodt 1823 og tidligere ſtraffet efter Krigsretsdom af
25de Februar 1850 for Tyveri med 2 Gange d Dages Fængfel paa Band og
Brød og Medfættalfje i de Meniges anden Cladje, ved Criminal- og Politirettens Dom af 20de Marts 1858 for Bedrageri efter Frdn. 11te April 1840 $ 13
med 1 Aars Forbedrings8huusarbeide og ved Hgoleſteretsdom aj 15de April 1862
for Tyveri efter ſamme Frdn.8 $ 15 med 4 Aars Forbedringshuusarbeide, vil
derfor være at frifinde.
Overeensfſtemmende hermed vil Underretsdemmen, hvorved Arreſtanten
er anfeet efter Straffelovens 88 231 og 236 med 4 Aars Tugthuusarbeide,
være at forandre, hvorimod den i Henfeende til Beſtemmelſen om Actionens
Omtfoftninger vil være at ftadfæfte,”
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Juſtitsraad Bunten
contra

Caroline

Sophie

Gerhardt (Defenſor Levinſen),

der tiltales for Tyveri og Losgængeri.
Criminal- og Poſlitirettens Dom af 13de Juni 1868: „Arreftantinden Caroline Sophie Gerhardt bor ſtraffes med Tugthuusarbeide i 4 Aax ſamt udrede Actionens Omkoſtninger, derunder i
Salair til Actor og Defenſor, Procurator Steinthal og Proveprocurator Kalko, 5 Rd. til hver,
At efterfommes under Adfærd

efter Loven.”
Hgieſterets

JI Henhold

til de i den

Dom.

indankede Dom

anførte Grunde

fjendes for Ret:
Criminal:

at

ſtande.

og

Politirettens

I

Salarium

og Advocat

Levinſen

talte 10 Rd.

til hver.

for

Dom

bør

ved

til Juftitsraad

Hgieſteret

Magt

Bunten

betaler

Til-

F den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arveſtantinden Car 0line Sophie Gerhardt, hvis Opgivende at være 54 Mar gå. er ffjønnet at
ſtemme med hendes Udjeende, og fom tidligere er ftvaffet 3 Gange for Tyveri
og 2 Gange for Gæleri fjamt gjentagne Gange for Løsgængeri og Betleri, jeneft
ved Hpieſteretsdom af 22de Marts 1858 for Tyveri efter Frdn. 1Lte April
1840 8 25 cfr. $ 22 ſom for 5te Gang begaaet Hœælerìi og efter Frdn. 21de
Auguſt 1829 $$ 4 og 8 ſom for 5te Gang begaaet Betleri med Tugthuusarbeide i 10 Aar, er under nærværende mod hende for Tyveri og Løsgængeri
anlagte Sag ved egen af det iøvrigt Oplyfte beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt at
have den 27de April d. A. ſraſtjaalet Chriſtiane Scholdan en til 4 Rd. ourderet Kjole, ſom Arreſtantinden dog har formeent iffe at have ftørre Værdi end
Z Rd., ſamt at have mod et hende den 30te Marts d. AX. til Kjøbenhavns Politiprotocol over mistænkelige Perfoner under jædvanlig Straffetrubfel givet Tilholb om blandt Audet at melde fig hver Tirsdag for at give Oplysning om,
at hun ernærede ſig paa lovlig Maade, undladt ſaadan Anmeldelſe fra den
Z1te \. M. indtil hendes Anholdelſe under nærværende Sag den 27de April
næftefter, i hvilfet Tidsrum hun tildeels hav været uden faft Ophold og Er:
hverv, og vil hun fom Følge heraf være at bømme efter Straffelovens $ 232
jfr. & 241 2det Led for 4de Gang begaaet Tyveri ſamt eſter $ 1 i Lov af 3die
Marts 1860 om Straffen for Løsgængeri og Betleri til en Straf, der i det
Hele findes at burde beſtemmes til Tugthuusarbeide i 4 Aar.“
ax

Den 28de
Tirsdagen
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den 28e Juli.

Advocat Bro
contra

George

King (Defenſor Henrichſen),

der tiltales for Mord ellex ialtfald for Drab.
St. Thomæ Byes Erxtraretsdom af 25de Februar 1868:
„Arreſtanten George King bor have fit Liv forbrudt,
At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Den veftindiffe Landsoverrets Dom af 20de April 1868:
„Tiltalte, Arreſtanten George King, bor at henſœttes til Forbedrings8huusarbeide i fire Aar.
Saa betaler han og de med Actionen lovlig forbundne Omkoſtninger.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”

Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
maa det antages, at Tiltalte har gjort ſig ſkyldig I det ham paaſigtede Drab, dog uden beſtemt Forjæt til at file den Paagjældende ved Livet,
Da nu Drabet efter de foreliggende Omſtœænbigheber maa anfees udført paa ſageslos Mand, vil Tiltalte i
Medfor af $ 6 i Fron. 4de October 1833 vœre at domme efter
denne Forordnings & 10 1fte Punctum til at have ſit Liv forbrudt. Saa bliver han og at tilpligte at udrede Actionens Omfojtninger.
Thi kjendes for Ret:
George King bør have fit Liv forbrudt. Actionen$
Omfoftninger,

derunder

i Salarium

til

Advoca-

terne Brod og Henrichſen for Hgieſteret 10
indiſke Daler til hver, udredes af Tiltalte.

veſt-

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: , Under nærværende i
1e Inſtants inden St. Thomæ criminelle Extraret paakjendte Sag actioneres
Arreſtanten, Matros George King for Mord eller tialtfald for Drab.
Sagens Oprindelſe og Omſtœændigheder ere ſaaledes:
Paa et Beveœrtningslocale i Huſet Nr. 16 î Kronprindſensgade, 1 St.
Thomæ By, hvor flere Perſoner, fordetmeſte Matroſer, havde indfundet fig om
Aftenen ben 15de November f. A., opſtod der mellem Arreſtauten og en anden
af Gjæſterne eu Ordvexel, ſom gav Anledning til, at Matroſen William King
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tilraabte Arreſtanten om ikke at gjore ſaamegen Sto.
Da, ifolge Vidnet John
Peter Coopers Ubfagn, Arreſtanteu gjorde Mine til at flaae William King,
forlod denne Stedet og gif fra Gaden ind i em tæt ved værende, fun 6 Fod
bred Gyde eller Gjennemgang imellem Hujſet Nr. 16 og Nabohuſet, der fører
fra Kronprindſensgade til en af Bygninger omſluttet Gaard, og da Viduet ſaae
Arreſtanten folge William King ſammeſteds, ſlyndte han og Sidſtuævutes Halvbroder

John

Hill

fig

efter.

Han,

Cooper,

ſaae

da Arreſtanten,

der var

lœnet

med ſin Nyg mod en Tønde, udenfor en Dør fra Veærtshuſet til Gyten, træffe
en Kniv ud af ſit Belte, hvorefter han, da Johu Hill tog fat paa ham, ſkubbede denne væk med den venſtre Arm og med den hoire Arm forte 3 Stød
mod William King, der \ſtod forau ham uden at kunne komme forbi. Ved det
ſidſte Stod raabte William King: „Ja> (John), det er ude med mig, dette er
mit Sidſte.“ Arreſtanten løb derpaa ud igjennem Porten ved Enden af Gyden, og omtrent et Qvarteer derefter befandtes William Ling at være bød fom
Følge, efter den den folgende Dag foretagne Obductionsforretniugs Neſultat, af
et abſolut dodeligt Stikfſaar 1 Bryſtet, der havde gjennemtræœngt Luugevœævet, og
begae Vœægge af arteria pulmonalis,

Det ex ſaaledes fuldkommen

conſtateret,

al et Drab

er begaaet

paa

William King, og det bliver at underſoge, om der er tilveiebragt et ſaadant
Beviis mod Tiltalte, at han kan dommes ſom den Sfyldige, i hvilken Henufeende hans eaen Adfærd eftev Drabet, og ſœærligen hans Forklaringer over ſine

Foretagender umiddelbart foriudeu og under ſelve Zrabet ville være af væfent-s
lig Indbflydelje.
Det maa efter Sageus og den menneſkelige Mands almindelige Natur
antages ſom ſikfert, at Ingen, der er ſig ſin Uſkyld bevidſt, vil hore ſig beſkyldt
for en af de groveſte Forbrydelſer, uden at mode Anklagen med beſtemt og
utvetydig Beuægtelſe; men ev ſaadan er ikke ſremkommen fra Tiltalte.
Under
bet jamme Aften, da Øjerningen var forøvet, optagne Forhør, hvor Arreftanten
var tilſyueladende i en vinge Orad af Verujelfe, nægtede han at vide nogetſomhelſt om noget Drab eller nogen Legemsbeſkadigelſe, indrømmede bog Bevidſtheden af at have havt en Trœtte med en Perſon, der trak Kniv imod ham,
ligeſom ogſaa af ſelv at have havt en Kniv.
Hvad videre pasſerede, erklœærede
han ſig ude af Staud til at oplyſe, undtagen at han gif ind i Værelfet for at
tractere Manden, og blev avrefteret, ba han vilde forlade Stedet.
Under Obductionsforretningen den næfte Dag, fom han fulgte med Opmærkſomhed uden
fynlige Tegn til Sintsbevægelfe, med Ubfeende af en rolig, men dog trykket
Stemning, angav han ilfe at niindes nogenfinde før at have Jeet den Afdøde.
Han nægtede nu ligeledes at have havt nogenfomfelft Trætte i Værtshufet,
men opgav ad. illige Enfeltheder af hvad der var ffeet ved den omgjældende
Leilighed, ſaavelſom flere Omſtændigheder angaaende enkelte Tilſtedeværendes
perſoulige Forhold.
Ved Foreviisning af en Kniv, der den foregaaende Aften
ftrar efter Drabet var af Vidnet Cooper leveret til Politiſkriveren ſom funden
paa Stedet, erklærede han, at Kniven lignede hans egen; men om det var
denne, funde han iffe fige, ligeſaalidet ſom hau kunde ſige, hvor den Kniv, han
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vedgik at have havt med ſig, var bleven af, videre end at han ikke havde bent
i fit Belte, da han blev arrefteret. Under Forhøret ſamme Dags Eſftermiddag
forklarede han, at han i Bærtshujet havde truffet en Dykker, ſom han tilbød at
tractere, men fom afflog Tilbudet, og at han fulgte denne til Døren, men fra
bette Zieblif, indtil han fremftilledeg for Politivetten, paaſtod han intet at
funne erindre, angivende fom Grund, at han kan nyde en heel Deel Spirituoſa uden at blive beruſet, indtil han pludſeligen beroves Bevidſtheden af hvad
han foretager fig, en Eiendommelighed, til hvis Forklaring han henviſte til et
Mærte paa Panden, ber ffulde være efterladt af et Spark fra en Heſt i bang
tidlige Ungdom.
Viduet John Peter Coopers betaillerede Forklaring, ber allerede er omtalt, ftemmer i det Væjfentlige med de øvrige Deponenters Udfagn.
Saaledes
forklarer den Dræbtes Halvbroder John Hil, at han, da han frygtede for, at
Arreſtanten vilde gjøre Ondt med fin dbragne Kniv, fulgte denne i Syden, hvor
den Dræbte førft var gaaet ind, at Arreftanten tog fat i ham og ſkubbede ham
tilbage, og at han, Deponenten, fane Kniven funkle i Arreftantens Haand og
ſtrax derefter horte den Dræbtes Udraab om, at det var forbi med ham, ſom
af Cooper omforklaret. Saavel denne ſom flere andre Deponenter have bevids
net, at Arreſtanten lob ud af Gangen med Raab til En om for Guds Skyld

at lade ham komme forbi og til en Anden om for Guds

Skyld at gjore ham

uſynlig for den Nat. Et færdeles vægtigt Datum mod Tiltalte afgiver Politibetjentene Iorgenſens og Freilovs Udſagn, at da de ſtrax efter hans Anholdelſe
forte ham til Gjerningsſtedet og foreholdt ham hans Udaad, benœgtede han
iffe at vœre Ophavsmanden, men befvarede, ryſtende ſom et Espelov, deres
Tiltale til ham: „See hvad Du har gjort,“ med de Ord: „Vel, her er jeg,
hæng mig.”
Naar nu ved Siden af de opregnede Facta, der alle med Beſtemthed
pege paa Arreſtanten ſom Drabsmand, intetſomhelſt Datum forefindes, der
funde vælte Mistanken paa nogen Anden; naar det erindres, at de enkelte
Kijendsgjerninger, der udgjore Tildragelſens Heelhed, fulgte paa hinanden med
ſaadan Hurtighed, at de udelukke Antagelighedeu af noget uoplyſt mellemtrædende Factum, ſaa ſkjonner Retten ikke rettere, end at der i de fremkomue Beviisdata, ſammenholdte med Tiltaltes egne uſandſynlige, vaklende og inconſeqvente Forklaringer, indeholdes tilſtrækkelig Grund til at anſee ham for overfort
den Forbrydelſe, hvorfor han ſigtes.
Forſaavidt navnlig angaaer den af ham
paaſfudte Sœregenhed, at han kan taale en ikke ringe Mœugde Spirituoſa uden
at blive beruſet, mmdtil han pludſelig berpves Bevidſtheden, da er dette i ſig
hoiſt uſandſynlige Foregivende ilfe alene forbleven uden noget rimeligt Beviis,
men er ogſaa 1 Strid med Beſkaffenheden af hans eget Udſaan om adfkillige
Details, og modſiges ved Atteſter fra to Læger, under hvis Behandling han
har været forinden Anledning til denne Action, î hoilke det tillige er erklæret,
at bet af Tiltalte paaberaabte Spark paa Panden ikke er af ſaadan Beſkaffenhed, at det funde antages at have havt den af ham foregivne Virkning paa
hans mentale Forfatning.
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Eſter det ſaaledes af Retten antagne Reſultat bliver Sporgsmaalet at
beſvare, om den Straf Arreſtanten, der er fodt i Huſton, Nordamerika, og 29
War gammel, har forffyldt,
Ved den af Underdommeren med tiltagne Meddoms8mœænd under 25de Februar d. A. afſagte Dom er Tiltalte dømt fra Livet
i Henhold til Frdn. 4de October 1833 $ 10; men 1 dette Reſultat kan Overretten ikke vœre enig. J Sagens Omſtændigheder ſees nemlig ei alene Intet,
der tyder paa et beſtemt, end ſige overlagt Forſæt at fille den Dræbte ved Livet; men ei heller fan Øjerningen Clot jom Angreb betragtet ſiges at have været

overlagt.

Paa

den anden

Side

er Drabet heller ikle ffeet under eller endog

ftrar efter et Slagsmaal (jfr. Fydn.$
$ 5), hvorimod bet efter famtlige med det
forbundne Omftændigheder henhører fom begaaet under et ſimpelt forſœætligt

Ungreb

udenfor Slagsmaalstilfælde

under

$ 2 af den citerede Forordning.

Straffen vil i HGenhold hertil og med ſpecielt Henſyn til det brugte Nedſkabs
farlige Beffaffenhed være at beftemme til 4 Aars Forbebringshuusarbeide, i

Forbindelfe hvormed Tiltalte vil være at idømme Sageng Omfoftninger.”
Onsdagen

Nx. 129.

den 29de Juli.

Advocat Hindenburg
contra

Chriſten Jenſen

(Defenſor Henrichſen),

der tiltales for Meened.
|
Criminal: og Politiretteng Dom af 25de April 1868:
„Arreſtanten Chriſten Jenſen og de Tiltalte Johan Niels Berg og
dennes Huſtru Ulrikka Vilhelmine Hanſen bor ſtraffes, Arreſtanten
med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, Tiltalte Berg med Fœngſel paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage og Tiltalte Bergs
Huftru med fimpelt Zængfel i 8 Dage.
Actionens Omkoſtninger,
hvorunder

Salair

og Myhlerß,
Vedkommende
for deres

til Actor

og Defenſor,

Procuratorerne

Lasſfen

10 Rd. til hver, udredes af Arreſtanten for haus
og af de Tiltalte, Cen for Begge og Begge for Cen,
at Arreſtanten

udreder Halv-

delen af de ommeldte Salairer og de Tiltalte den
deel. At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“

Vedkommende,

og ſaaledes

anden Halv-

Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom for Chriſten Jenſens
Vedkommende anførte Ørunde vil den være at ftadfæfte, forfaavidt paaanket er, dog at Straffetiden findes at burde beſtemmes
til 3 Aar.
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Thi fjendes for Ret:
Criminal: og Politirettens Dom bør, forfaavibt
paaanket er, ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beftemmes til 3 Aar.
I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Henrichſen for Hgieſteret betaler Ziltalte 20 Nd. til hver.
J den indaukede Doms PBræmisjer hedder det: ,, Under nærværende Sag
tiltales Arreftanten Chriſten Jenſen for Meened og de Tiltalte Johan Niels
Berg 0g deunes Huſtru Ulrikka Vilhelmine Hanſen for at have afgivet falſk
Forklaring for Retten ſamt Tiltalte Berg tillige for dertil at have opfordret
ſin medtiltalte Huſtru.
Hvad Arreſtanten angaaer, ſaa ſigtes hau for at have giort ſig ſkyldig 1
Meened ved at have den 20de Juli f. A. 1 nærværende Ret under en af ham
paaſtævnet Edsſag Fr. 1855/1557 aflagt den Ed, hvoraf det ved Rettens Dom af
16de Juni nœæſiforhen i en af Emma Vilhelmine Hanſen ved Re'tens 1ſte Ci-

villammer mod Arreftanten anlagt Sag var gjort afhængigt,

om

han

fulde

være forpligtet til at fvare Alimentationsbidrag til et af Emma Vilhelmine
Hanſen udenfor Ægteſkab den 7de April f. A. fodt Barn, Georg Victor Hanſen, eller ikke.
Under den ommeldte civile Domsſag og de i denne Sag optagne Forhører har Emnma Vilhelmine Hauſen edeligen forklaret, at hun i September
Maaned 1865 blev Kjœæreſte med Arreſtanten, med hvem hun ſtrax begyndte og
dereſter ſtadigen havde legemlig Omgang under deres Sammenkomſter, hvilke
de i Forſtningen fordetmeſte havde paa Arreſtantens davœrende Bopæl i Compagniſtræde Nr. 22, hvor han havde et Værelſe inde i Gaarden over en Stald,
men ſenere havde ſaavel paa de Steder, paa hoilke hun opholdt ſig ſom Tjeneſtetyende, blandt andre 1 Borgergade Pr. 23 1fte Sal, hvor hun fra Ilfte
Jult 1866 til den paafølgende 1fte Januar tjente forhenværende Dreiermefter
Heymaun, ſom paa Arreſtantens ſenere Bopæl i Prindſesſegade Nr. 42, og at
Arreſtanten ,

der

1ingeuſinde

udtrykfeligen

ophœævede

det ovenommeldte

Forhold

til hende, ogſaa, da hun underrettede ham

om, at hun var bleven frugtſomme-

lig,

med

erfjendte

at være

Fader

til det Barn,

hvilfet

hun

var

fvanger,

lovede

hende Underſtottelſe og udebde hende en faaban, medens hun fra ſidſtnœvnte Dag
indtil hendes Nedkomſt havde Ophold hos Bræudehandler Johan Peterſen og
dennes Huſtru Ane Marie Voſs, boende i Borgergade Nr. 23 i Kjælderen, at
hau der beſogte hende og derfra felv fjorte heude til Fodſelsſtiftelſen, da Fodſelen viſte ſig foreſtaaende, men at Arreſtanten, efterat fornævnte Baru var fodt,
nægtede

at ville

vide

af hende

flærede,

at han,

hvis

hun

kaldte

at ſige og
ham

for

at yde
Retten,

hende

nogen

vilde nægte

Hjælp,

famt

er-

Alt.

Arreſtanten, der har erkjendt, at han har aflagt den omhandlede Ed og
derved edeligen bekrœæftet, at han ingenſinde har pleiet legemlig Omgang med
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ovennævnte Emma Vilhelmine Hanſen, har derimod om ſit Forhold til denne
under uogen Vaklen i ſine Udſagn afgivet en Forklaring, ſom gaaer ud paa,
at han vel har kjendt hende i et Bar Mar og forbi hau kjender hendes Fader
og hendes Familie fra ſin Hjemſtavn har efter Opfordriug beſogt hende, medens hun 1 forrige Aar boede hos fornævnte Brændehandler Peterſen, og ydet
hende nogen Underſtottelſe, i bet Hele omtrent 8 Rd., ſamt kiort heude til
Fodſelsſtiſtelſen, da hun fulde føde, og ſenere, da hun hos Auguſta Cathrine
Sophie Marcher, Tommerſv:nd Volmers Huſtru, hos hvem hun fra odſelsſtiftelſen var bleven aubragt, ſﬀfulde bringes til Ammeſtuen, befordret hende
dertil med ſin Droſche, men at han ingenſinde har været Kiœæreſte eller pleiet
legemlig Omgang med hende og eiheller har beſogt hende, da hun tjente Heymaun i Borgergade, eller haut Sammenkomſter med heude paa ſin Bopœl enten
i Compaguiſtræde eller Prindſesſegade, i hoilken ſidſte Heuſeende han dog ſenere
har tilfoiet, at hau vel, medens han boede i Compagniftræde Nr. 22, har feet
Emma V. Hanſen baade i Eiendommens Port og Stald, men uden at tale
med hende, om hvis Nærværelſe ſammeſteds han forſt har paaſtaaet, at den
fandt Sted for at ſoge Mandfolk, men ſenere, at dens Henfigt var ham nbefjendt, og ì Henhold til denne Forklaring vedblivende paaſtaaet, at hau ved at
aflœgge bemeldte Ed iffun har bekræftet, hvad der var overeensſtemmende med
Sandhed, ja endog tilfoiet, at han ikke alene vil have bevidnet, at han ikke
havde havt legemlig Omgang 1.0 Emma V. Hanſen, men tillige at han ikke
havde været Kjærefte med hende eller beſogt hende, førend hun kom til at boe
hos den omtalte Bræœndehandler Peterſens Huſtru, eller modtaget Beſog af heude.
Det ex imidlertid edeligen forklaret af foruævute Bræudehandler Peterſen, at han mangfoldige Gange har ſeet Arreſtanten, medens Emma V. Hanſeu tjente forhenværende Dretermeſter Heymann, gane op i Stedet, hvori denne
boede, medeus Arreſtantens Drofde holdt noget fra Stebet, undertiden i 1 til
1! Time, og at Arreſtauten regelmægfigt hver anden Fredag, naar Heymauns
var ude, gik op i Hufet, hvor det var almindelig bekjendt, at han beſogte
Emma V. Hanſen; af bemeldte Brændehandler Peterſens Huſtru, at hun i
ſamme Tidsrum mange Gange, i Reglen hver Uge, har ſeet en Droſche holde
mellem Stederne Nr. 21 og 23 og 23 og 25 1 Borgergade, medens Kudifen i
lœngere Tid var inde i Stedet, eſter Sigende for at beſoge Emma V. Hanſen, og at hun faa Dage efter, at denne var kommen i Tjeneſte hos Heymann
fane 2 Perſoner, hvoraf den ene var Arreſtauten, komine ned fra Huſei, hvori
fornævnte Heymann boede, og kjore bort med en udenfor holdende Droſche,

ſamt af Chriſtian Lytken,

at han i Sommeren

1866 er kjort ud i Borgergade

med Arreſtanten og pasſet dennes Droſche, medens han ! Timestid var oppe
i et Huns, og derhos forklaret af Valdemar Carl Sophus Beck, 12 Aar gammel, at han paa ſidſtnœvnte Tid har engang holbt Heſten for en Droſchekudfk,
ſom han ſikkert troer var Arreſtanten, medens denne gif ind ì Huſet Nr. 23,
i hvis Dor han ſfenere ſaae Kudſken ſtaae og tale med Emma V,. Hauſen, ſamt
af Emil Chriſtian Jenſen, der er 13 Aar gammel, at han omtrent 1 October
Maaned 1866 efter Anmodning af Arreſtanten kjorte med denne til Borgergade,
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hvor Arreſtanten, der havde ſagt, at han vilde beføge fin Kjærefte, gif op i
Stebet Nr. 23, hvor han blev omtrent en Time, i hvilken Tid Jenſen blev
holdende med hans Droſche paa Gaden, ſamt at hau kort Tid derefter ifølge
Anmobning af Xrrejtanten indfandt fig t nysnævnte Sted for at anmode, jom
Arreftanten udtryfte ſig, hans paa 1ſte Sal hos nogle Jøder tjenende Pige om
at komme ud til Arreſtanten, og det findes ſaaledes for det Forſte tilſtrækkeligen godtgjort, at Arreftantens Benægtelje af at have beføgt Emma B.Hanfen i hendes Tjenefte
hog forhenværende Dretermefter Heymann er uovereensftemmende med Sandbeb.
Det ex fremdeles edeligen forflaret af Droſchekudſ Poul Chriſtenſen, at
han, ſom har tjent Arreſtanten 1 Aarei 1865 og indtil Midten af Januar
Maaued 1866, meget ofte har været Vidue til, at Emma V. Hanſen har baade
tidligt og ſildigt beſogt Arreſtanten, ſom devgang boede 1 Compaguiſtræde, og
talt med ham deels i og dcelg udenfor Porten til Stedet, hvori han havde ſin
Bopæl, ſamt er gaaet med ham over Gaarden, ſom Chriſtenſen antog, til hans
Kammer; af Droſchekudſk Peter Andersſon, ſom har været 1 Arreſtautens Tjeneſte blaundt Audet fra i Vinteren 1865 indtil April Flyttedag 1866, at han i
den Tid ſaae Emma V. Hanſen uœæſten hver Aſten fomme lil Arreſtauten og
tale med denne i Porten til fornævnte hang Bopæl, og mange Gange gaae
med Arreſtanten op i Stalden, hvor Arreſtanten havde et Kammer med Seng,
famt at det iffe faa Gange er hændt, at han, naar han ffulde have Beffeb af
Arreftanten og derfor jøgte denne paa det ommeldte Kammer, har fundet Døren til dette aflaaſet og feet Arreſtanten lidt efier komme ud af Kammeret ſamtidigt med Emma V. Hanjen; endvidere af Bærtshuusholder Jens Peterſen, at
han ievnligt, medens Avreftanten boede i Compagniſtræde Nr. 23, har feet
Emma V. Hanſen gaae ind i dette Sted og ud derfra ſom ofteſt i Selſkab mcd
Arreſtanten; af Vognmand Jens Chriſtian Jenſen, at hau paa ſamme Tid vcd
mange Leiligheder ſaae Arreſtanten gaae 1 Selſkab med Emma V. Hanſen over
den owtalte Gaard ind i den Stald, hvori Arreſtanten havde ſit Kammer, og tillige flere Gange har ſeet hende komme ud af Stalden, ſamt endelig af Fabrifars
beider paa Ladegaarden Jens Chriſtian Madſen, at ogſaa han 1 bemeldte
Tidsrum flere Gange har været Vidue til, a1 Arreſtanten 1 Selſkab med Emma
V. Hanſen gik i Eiendommen Nr. 22 1 Compagniſtræde over Gaarden hen til
Staldeu.
Og det maa ſaaledes ogſaa anuſees beviiſt, at Arreſtantens Forklaring,
at han aldrig har havt Sammenkomſter med Einma V. Hanſen paa haus Bopœl i det ommeldte Sted i Compaguiſtræde, er uſandfærdig.
Ogſaa er der ved de af Skræderſvend Hans Nielſen og de1:1es Huſtru
Jeuſine Hedevig Klæſtrup afgivne beedigede Forklaringer fremkommen en ikle
ringe Grad af Formodning for, at Emma V. Hanſen ligeledes har havt Sammenkomſter med Arreſtanten i dennes ſenere Bopæl hos bemeldte Nielſen i
Prindſesſegade Nr. 42, og at hau der har havt legemlig Omgang med hende.
Dernœæſt maa det auſees fuldſtæundigen beviiſt ved de af fornævnte Vidner, Værtshuusholder Jens Peterſens, Vognmand Jens Chriſtian Jenſens og
Fabrikarbeider Jens Chriſtian Madſens Forflaringer, at Arreſtanten udenfor
Retten har erkjendt, at han har havt Samleie med Emma V. Hanſen.
Det
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er nemlig af Vœærtshuusholder Peterſen og Vognmand Jenſen forklaret, at de
ved en Leilighed, da Arreſtanten î Folge med Emma V. Hanſen var kommen
ind 1 Peterſens Værtshuus, have hort ham i flere Gjæſters Nœærværelſe fortælle, at han med Emma V. Hanfen havde været paa fit Kammer og der flere
Gange havt legemlig Omgang med hende, og at Emma V. Hanſen i Anledning heraf brugte Yttringer, hvorved hun erkjendte, at det havde været Tilfældet,

ſamt

af

Fabrikarbeider

Madſen,

at

han

engang

har

været

tilftede i bet

onmmeldte Værtshuus og paahort en Ordſtrid mellem Emma V. Hanſen og
Arreſtanten, hvorunder denne lod hende høre, at han mange Gange havde pleiet
legemlig Omgang med hende, hvortil hun ſvarede, at det var Noget, ſom han
ilfe behøvede at fortælle, og naar Arreſtanten har villet gjøre gjældende, at
disſe Yttringer fra hans Side, ſom hay har indrommet at have brugt, kun ere
fagte paa Grund af Udtalelſer fra Emma V. Hanſens Side, ſom han ved
ſamme vilde imgodegaae, ſaa findes dette, efter de anforte Omſtændigheder,
hvorunder ſamme ere blevne anvendte, ikle at kunne tillægges nogenſomhelſt
Betydning.
Endvidere viſe, hvad der allerede fremgaaer af det Foranforte, mange af
de afhorte Vidners Forklaringer, at Arreſtanten har ſtaaet i et meget intimt
Forhold til Emma V. Hanſen, og at han aabenlyſt har vedkjendt fig, at der
beſtod et Kjærefteforhold mellem dem.
Saaledes har af de alt nævnte Bidner
blandt Andre Værtshuusholder Peterſen fortlaret, at Arreſtanten, medens denne
boede i Compagniſtræde, flere Gange kom ned i hans Værtshuns, hvor han fik
og betalte Fortæring, [om han nød i Selffab med Emma V. Hanſen, at han

forftjellige Gange har hørt Xrveftanten falde derne for ſin Tos eller fin Pige,
og af Arreſtanten er bleven mebddeelt, at denne havde pleiet legemlig Omgang
med hende; Vognmand Jenſen, at han har hort Arreſtanten yttre, at Emma
B. Hanfen var hang Pige eller hans Tøs, ſom han havde legemlig Omgang
med; Brændehandler Peterſen og Huſtru, at Arreſtanten under hans Beſog hos
Emma V. Hanſen, medens denne havde Ophold hos dem, omgikkes hende ſom
ſin Kjæreſte, og Peterſens Huſtru derhos, at hun har feet Arveftanten kysſe
Emma V. Hauſen, og at det var af egen Drift, at Arreſtauten Horte denne til
Fodſelsſtiftelſen, og efter hans udtrykkelige Forlangende, at hun af ham blev
fjørt fra den foran ommeldte Volmers Huſtru til Ammeſtuen, ved hvilken ſidſtommeldte

Leilighed

efter

hendes

og

Volmers

Huſtrues

beedigede

Forklaring

en

til Emma V. Hanfens Befordring allerede anffaffet Droſche efter Arreſtantens
Begjæring blev bortfendt, efter at være bleven betalt af Arreſtanten, ſom imidlertid forbod Peterſens Huſtru at omtale til Kudſken paa denue Droſche, at
Arreſtanten var Emma V. Hanſens Kiæreſte.
Og naar Arreſtanten har paaberaabt ſig, ſom ommeldt, at han havde beſogt og underſtottet Emma V. Hanſen, fordi han kjendte hendes Fader, ſaa er det af denne, Vognmand Chriſtian
Hanſen, edeligen benœgtet, at han har ſtaaet i noget Forhold til Arreſtanten,
hvoraf denne kunde have grundet Anledning til at hjælpe hans Datter, hvilket
Arreſtanten ei heller har funnet modſige.
Derhos er der tilveiebragt deels Beviig, beels en hoi Grad af Formod-

Den

29de Juli,

245

ning for, at Arreſtanten udenfor Retten baade har vedkjendt ſig Paterniteten
til det omhandlede Barn og vedgaaet, at den ovenommeldte af ham aflagte
Benægtelſesed var falſk. Det er ſaaledes forklaret af den tidtnævnte Brændehandler Peterſen og Huſtru, at Arreſtanten for dem udtrykkeligen har vedkjendt
ſig Paterniteten til Emma V. Hanſens 1 forrige Aar fodte Barn; af Politibetjent Nr. 185 Hans Larſen under Ed forklaret, at Arreſtanten i afvigte Aar,
formeentligen i Auguſt Maaned, har uopfordret yttret til ham, at han havde
været oppe i Retten med en Pige, der havde udlagt ham ſom Barnefader, men
at han havde gjort Ed paa, at han iffe var Faderen, og at Arreſtanten, da
Larſen ſpurgte ham, bvorledes han kunde gjore Ed paa, at han ikke var Fader
til Barnet, da han dog maatte have havt Omgang med Pigen, ſvarede: „Det
er nof muligt” eller ,,Det fan nof være”, ſamt af Arbeiderſke Vilhelmine Jorgenſen ogſaa under Ed forklaret, at Arreftanten, med hvem hun i et halvt Aar
havde været Kjærefte, em Dag i forrige Sommer viſte hende en Seddel, hvorefter han fulde møde i Retten, idet han fortalte, at det var i Anlebning af,
at en Pige, med hvem han havde været Kjærefte, havde faaet et Barn og indz
faldt ham til at betale Bidrag, og tillige udtalte, at han funde være Fader til
Barnet, og ſpurgte Vilhelmine Jørgenfen, om han ffulde aflægge Ed, og, da
hun raadede ham derfra, erklærede, at han bog vilde aflægge Eden, fordi Pigen
ifke var ſtort bedre end eu Ludder.
Endelig er det af Chriſtine Hanſen, Smedeſvend Nielſens Huſtru, edeligen forklaret, at Arreſtanten omtrent 2 Dage forinden hans Anholdelſe under
denne Sag under en tilfældig Samtale med hende, fpurgte hende, uden bertil
fra hendes Side given Anledning, om hun troede, at det var fandt, hvad han
havde hørt, at Berfoner, fom havde aflagt falff Ed, fvandt aldeles hen, og ba
hun fpurgte ham, om han havde aflagt falff Cd, ſvarede, at en Bekjendt af ham
bavde aflagt falff Cd, og at han derfor ønffede at høre hendes Mening, i Anledning af hvilfen Forklaring Arreftanten førft nægtede at funne erindre at
have havt en Samtale ſom den af Smedeſvend Nielſens Huſtru ommeldte, men
under et fenere Forhør indrømmede, at en lignende Samtale var forefalden
mellem ham og Nielfeng Huſtru, fremkaldt ved, at han ſagde denne, at han
havde fjendt en Mand, ber havde aflagt fa!ﬀ Ed, og at det hed ſig om ſaadanne, at be ffulde fvinde hen, idet han tillige navngav den Mand, hvortil
han figtede, medens Arreftanten ifølge Retten Erklæring i det førfte Forhør
havde erklæret, at han fun fjendte een Perſon, ſom havde aflagt Ed i Retten,
men iffe vidſte, om denne Ed havde været falff.
Og ved disſe ſaaledes for Arreſtantens Vedkommende tilveiebragte Beviisligheder ffjønnes det ikke rettere, end at der er fremkommet et tilſtrækfeligt
Beviis for, at Arreſtanten har havt legemlig Omgang med Emma Vilhelmine
Hanſen, og altſaa at han ved at aflœgge den ommeldte Ed har gjort ſig \yldig i den ham paaſigtede Forbrydelſe.
Som Følge heraf vil Arreftanten, ber
er fodt den 4de Juli 1838 og ikke funden tidligere ftraffet, blive at dømme
efter Straffelovens $ 150 jfr. $ 145 efter Omftænbdighebderne til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.
Derimod vil den under Sagen nedlagte Paaſtand om
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Alimentationsbidrag

Barn, da det ikke findes, at dette Spørgsmaal
iffe blive at tage til Folge.“

Nr. 161.

til det tidtommeldte

fan afgjøres under denne Sag,

Advocat Klubien
contra

Georg Trap (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Thyveri.
Nykjobing Kiobſtads Extraretsdom af 11te Vai 1868:
„Arreſtanten Georg Trap bor ſtraffes med Forbedringshuusarbeide
i 8

Maaneder

og

udrede

i Erſtatning

til Chriſtoſſer

Jorgenſen

1 Rd. 2 Mk. 12 ß. Saa betaler Arreſtanten og alle af denne
Sag lovligt flydende Omkoſtninger og deriblandt Salarium til
Procuratorerne Blægberg og Cancelliraad Müller 5 Nd. til hver.
Den idomte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige Forkfyndelſe og Dommen at efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 26de Juni
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
IJ Salairx til
Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne H. H. Nygaard og Moller, bctaler Arreſtanten Georg Trap 5 Rd. til hover.
Den idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms
lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterklommes under
Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets

Dom.

For det af Tiltalte udviſte i den indankede Dom fremſtillede
Forhold bliver han at domme efter Straſfelovens $ 229 Nr. 4
1ſte Led, tildeels ſammenholdt med $ 46, og da Dommens Beſtemmelſer

ſaavel

med

Henfyn

til Straffen

fom

Erſtatningen

og

Actionens Omkoſtninger billiges, vil den 1 det Hele være at ftadfæfte.
Thi kjendes for Ret:
LandsSover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgor
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Klubien
og Hindenburg
for Hgieſteret betaler
Tiltalte

10

Rd.

til hver.
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J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende fra
Nykiobing Kijobſtads Extraret bertil indankede, mod Arreſtanten Georg Trap
for Tyveri anlagte Sag er det ved Arreſtantens egen med det iovrigt Oplyſte
ſtemmende Tilſtaaelſe godtgjort, at han, ſom boede tilleie hos Hoker Chriſioffer
Igorgenſen og ligeſom denne havde ſin Boutik i Stuen, medens de begge boede
ovenpaa, 3 Gauge har ved Midnatstid ffaffet fig Adgang til Jørgenfens aflaaſede Boutik ved Hjælp af en af Arreſtantens egne Nogler, ſom han ſelv havde
tilfilet, dog efter Opgivende ikke for at benytte den til Tyverierne.
De to forſte
Gange ftjal han Eg og Smør af Værdi 11 ME, ben tredie Gang blev han
greben af Beſtjaalne, ſom laa paa Vagt.
Arreſtanten, der er fodti Aaret 1843 og ikke tidligere tiltalt eller ftraffet,
er herfor ved den indaukede Dom retteligen anſeet efter Straffelovens $ 229
Nr. 4 1fte Led jfr. $ 46, og da Straffen pasſende findes beſtemt til 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide og Beſtemmelſen om Erſtatningen og Actionens
Omkoſtninger billiges, vil bemeldte Dom i det Hele være at ſtadfœæſle.“

Nr. 35.

Slagtermeſter VB. Schaarup

(Selv)

contra

Kjobmeændenc S, L. Sorenfen og $. Underftjerne
(Ingen),
angaaende forſkjelligt Mellemvœrende mellem Parterne.
Galthen, Stovring og Norhald Herreders Rets Dom af Zdie
Wait 1866: ,,Hovebcitanten, Kjøbmand Søren 2, Sørenfen i
Randers, bor for Tiltale af Contracitanten, Slagtermeſter Vilhelm
Schaarup af Rolighed paa Bjellerupladegaards1mark, i denne Sag
fri at være. Contracitanten bor til Hovedcitanten betale 77 Nd.
1 Mf. 10 8 med Renter 5 pCt. p. a. fra den 19de Juli
1865’ indtil Betaling ſee.
Saavel Hoved- fom Contraſogsmaalets Omfoftninger ophæves.
Det Idomte at udredes.- inden
15 Dage efter denne Doms lovlige Forfyndelfe under Adfærd
efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom «af 17de December 1866: „Underretsdommen

og den

paaankede

Udlægsforretning

bor ved Magt

at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger for Overretten ophœves.
Det Idomte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige
Forktyndelſe under Adfœrd efter Loven.“
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Hgieſterets Dom.
Da den under 8de Auguſt f. A. udtagne Hgieſteretsſtœvning
iffe er forfyndt de Indſtæœvnte, af hvilke Ingen har givet Mode,
med

det i L. 1—4—28

paabudne

forſt er ffeet efter indeværende
Stævningen være at afvije.
ht

Den

udtagne

Varſel,

idet Forkyndelſen

Hgieſteretsaars

fjendes

Beghndelſe,

endog

vil

for Ret:

Hgoieſteretsſtœvning

afviſes.

Hermed endte Hoieſterets forſte extraordinaire Sesſion.

Deune Tidende indeholder alle af Høtefteret affagte Domme med vedfølede Concluftoner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Bræmisfer , forfaavidt det anfees nødvendigt at meddele bdigfe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalœnge Rettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Nd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindeude for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri.

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeerctairer.
ae

W

17.

eee

ey

———-

Den Ilte September.

2

ere

—_—

868.

Anden extraordinaire Sesfton.
Mandagen

Nr.

169.

den 31te Auguſt.

Advocat Hindenburg
coutra

Hans

Nielſen (Defenſor Bro),

dcr tiltales for Tyveri.
Kjøbenhavns Amts
1868:

„Arreſtanten

føndre Birks

Hans

Nielſen

Extraretsdom

bor henſœættes

af 25de Mai

til Tugthuusar-

beide i 1 Aar, ſamt udrede alle af Sagen flydende Omkoſtninger,
deriblandt Salair til Actor, Procurator N. P. Moller 5 Rd. og
til Defenſor,

Procurator

Adfærd efter Loven.”
LandLover- ſamt
1868:

„Arreſtanten

Hof-

Pans

huusarbeide i 1 Aar.
bor Underretsdommen
og Defenſor

Plockroſs

den

være

for Overretten,

Dom

af 14de Juli

ſtraffes med

Forbedrings-

Procurator

5 Rd.

Winther

til hver.

at jtadbfæjte,

dog

at

og Cancelliraad

At

efterkommes

Dom.

til de i den indankede Dom

til 18 Maaneder.

X11. Aargang.

bor

under

I Henſeende til Actionens Omfkoſtninger
ved Magt at ſtande.
J Salair til Actor

Hgieſterets

ftemmeg

At efterkommes

og Stadsrettens
Nielſen

D'Audamp, betaler Arreſtanten
under Adfærd efter Loven.”

JI Henhold

4 Rd.

Stratfetiden

anforte Grunde vil
findes

at

burde

be-
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Den Z3lte Auguſt.
Thi fjendes for Ret:

Landsover- ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

bor

ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes
til 18 Maaneder.
I
Hindenburg og Brod
talte 10 Rod. til hver.

Salarium til
for Hgoieſteret

Advocaterne
betaler Ti l-

J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: ,, Under nærværende fra
Kiobenhavns Amts ſondre Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales Arreſtanten Hans Nielſen for Tyreri.
Forſaavidt denne Sag, der kun er appelleret efter Arreſtantens egen

Begjæring, foreligger Retten til Paakjendelſe, er det ved Arreſtantens egen Tilſtaaelſe og det iovrigt Oplyſte

tilſtrækkeligt godtgjort,

at han,

medens

han

i

April Maaned d. A. havde Arbeide hos en Gaardmand i Valby, har fraſtjaalet
dennes Karl Johan Gabrielſen en Barbeerkniv og en Penſel af Værdi ca. 4
Mtk., hvoilfe Gjenſtande, der ikke ſenere ere komne tilſtede, ban tog fra et Vindue
i Karlekammeret og derefter vil have ſolgt for 2 Mk.
Paa ſamme Maade er
det godtgjort, at Arreſtanteu fra Tjeneſtedreng Niels’8 uaſflaaſede Kiſte, der
ſtod i Karlekammeret, har tilvendt fig et denne tilhørende, til 8 ß vurderet
Lommetørflæbe.
Endelig har Arreſtanten ligeledes tilſtaaet, medens han opholdt
ſig i Valby, at have tilegnet fig en Sfovl og en Spade, vurderede tilſammen

til 1 Rd. 5 MÉ., der vare under Tjeneſtekarl Hans Chriſtenſens Raadighed og
henlaae paa en Mark ved Valby, og boilke Gjenſtande Arreſtanten vil have
borttaget i den Tro, at han, naar han var i Beſiddelſe af ſaadanne Redfkaber,
lettere vilde kunne faae Markarbeide.
Ingen af disſe Redſkaber ere imidlertid
fomne tilſtede, da Arreſtanten af Frygt for Opdagelſe vil have ſat dem fra ſig
i en Groft, hvor de ikke ſenere ere fundne.
Arreſtanten er fodt den 27de Auguſt 1835 og tidligere ved Krigsretsdom
af 10de Mai 1862 efter Frdn. 11lte April 1840 $$ 1 og 44 jfr. $ 78 ſamt
Parolbefaling 3die Auguſt 1846 $ 2 Nr, 2 domt til Fœængſel paa Band og
Brod i 4 Gange 5 Dage og til at nedſœttes i de Meniges 2den Klasſe, ved
Hillerod Kjobſtads Extraretsdom af 4de December 1865 efter den nœvute Frdns.
$$ 44, 1, 79 og 13 til Forbebringshuusarbeide i 1 Aar, ved nærværende Bets
Dom af 19de Marts 1867 efter Straſſeloveus $ 253 med Fængjel paa Band
og Brod i 6 Gange 5 Dage, ſamt endelig ved Frederiksborg Birks Extraretsdom af 22de Juni 1867 for 3die Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens
8 231 til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.
Han findes uu ved Underretsdommen rettelig anſeet med Straf efter Straffelovens 2 232 for 4de Gang begaaet Tyveri. Straffen findes derhos ogſaa pasſende beſtemt til 1 Aars Strafarbeide, men da Underretsdommen i Strid med Straffelovens $ 11 har anſeet
Arreſtanten med Tugthuusarbeide iſtedetfor med Forbedringshnusarbeide, vil
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Del være updveudigt at give en ny Concluſion.
J Henſeende til Actionens
Omkoſtninger, der rettelig ere paalagte Arreſtanten, vil Underretsdommeu være
at ſtadfæſte.“

Nr.

164.

Abvocat Levinfen
contra

Jens

Brohuus

Y$ohanfen men Tilnavn Molbak

(Defenfor Brod),
der tiltales for Tyveri eller uhjemlet Beſiddelſe af ſtjaalne Koſter.
Hornum Herreds Extraretsdom af 9de Mai 1868: „Arreſtanten Jens Brohuus Johanſen (Molbak) og Tiltalte Jens Erikſen bor henſœttes, Forſtnæœvnte til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar
og Sidſte i Fængfel paa Band og Brod i 3 Gange 5 Dage;
Actiongomfojtninger, hvoriblandt Salair til Actor, Qammerasfesjor, Procurator Johanſen 8 Rd. og til Defenſor, Proveprocurator
Holm 6 Rd.,

med ham
Loven.”

udredes af Arreſtanten ſaaledes, at Tiltalte in solidum

deraf afholder 1,,.

At efterfommes under Adfærd

Viborg Landsoverrets Dom

af 29de

Juni

1868:

efter

„Unuderrets-

dommen bor, forſaavidt paaauket er, ved Magt at ſtande.
Saa
udreder Tiltalte Jens Brohuus Johanſen ogſaa Actionens Omkoſtninger for Overretten og derunder 1 Salair til Actor og De:
fenfor ſammeſteds,

til hver.

Procuratorerne

At efterkommes

Hgieſterets
J

Henhold

til

de

Moller

og

Morville,

8 Rd.

uuder Adfſœrd efter Loven.“

i

den

Dom.

indankede

Dom

auforte

Grunde,

hvorved bemærkes, at Tiltaltes Beſiddelſe af den omhandlede Paraply iffe har vævet forbunden med færbeleg Omjtænbigheder, ber
viſe, at han ſelv har ſtjaalet den, fjeudes for Ret:
Laudsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Levinſen og Bro>
for

Høiefteret

betaler

Tiltalte

20

Rd.

til hver.
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JI den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Tiltalte Jeus Brohuus Johanſen med Tilnavn Msolbak er under nærværende Sag — der
for Underrelten tillige angik en anden Tiltalt, for hvis Vedfommende Sagen ikfe er
indauket her til Retten, hvorimod den for Tiltalte Johanſens Vedkommende
er alene efter hans Begjæring indanket her til Retten — figtet for Tyveri eller
ubjemlet Beſiddelſe af ſtjaalue Koſter.
Efter Oplysningerne 1 Sagen er der Natten mellem den 22de og 23de
December f. A. forsvet et Tyveri i Sognefoged I. N. Binderups Gaard i
Gravlev, hvorved er bortftjaalet 2 Stkx. Vadinel og nogle andre Gjenſtande,
og hvilfet Tyveri maa antages at være forøvet ved Indſtigning gjennem et
Vindue i Gaardens Storſtue, og Natten mellem 16de og 17de Januar d. A.
er deri Jens Nielſens Gaard paa Ellitshoi Mark forovet et Tyveri, hvorved
er bortſtjaalet endeel Fruentimmer
- Klædningsſtykker til Vœærdi 83 Nd. og en
Baraply af Gærdi 3 Rd., Alt tilhørende den nævnte Mands Datter, famt et
ovalt Speil og et Sengetæppe, tilfammen af Gærdi 13 Rb., der tilhørte bemeldte I. Nielſen ſelv, og maa det antageg, at ogfaa dette Tyveri er udøvet
ved Indſtigning gjennem et Vindue î Storſtuen.
Under den Underſogelſe, der ſtrax efterat det fidftnævnte Tyveri var
begaaet blev paabegyndt i Anledning deraf, er der fremkommet flere Oplysninger, ſom ei blot vœkke Formoduing om, at Tiltalte har begaaet det forſtnœvnte Tyveri eller dog vœret ì Beſiddelſe af en Deel af det derved ſtjaalne
Vadmel, men ogſaa give en hoi Grad af Mistauke imod ham med Henſyn til
det fidbftnævnte Tyveri, men han har vedholdende benægtet at have havt nogen
Deel i Udøveljen af noget af de ommeldte Tyverier eller at have vœret i Beſiddelſe af nogen af de derved ſtjaalne Koſter, og ved Underretsdommen i Sagen er det antaget, at det et heller fan anfees ham tilftrækfeligen overført, at
han har havt nogen Deel i Ubdøvelfen af noget af de ommeldte Tyverier eller
været i Befibdelfe af nogen anden af de derved ſtjaalue Gjeuſtande end den
ovennœvnte ved Tyveriet paa Ellitshoi Mark ftjaalne Paraply, hvorfor han i
ſaa Henſeende ved Underretsdommen er anſeet med Straf for Heœæleri, og da
Sagen, jom bemærket, alene efter Tiltaltes Begjæring er indanket her til Retten, bliver der alene Spørgsmaal om, hvorvidt Tiltalte med Henſyn til den
ommeldte Paraply kan anſees ffyldig til Straf.
Det maa nu i ſaa Heuſeende mærkes, at ligeſom fornœævnte J. Nielſens
Datter edeligen har bekræftet, at den under Sagen tilſtedekomne Paraply er
hende frakommet imod hendes Villie og Vidende ved det ommeldte i hendes
Faders Gaard begaaede Tyveri, og ved Vidner har godtgjort ſin Eiendomsret
til den, ſaaledes maa det ogſaa anſees tilſtræktkelig godtgjort, navnlig ved
Pantelaaner Jens Jenſens og Niels Rasmusſens beedigede Forklaringer, at
Tiltalte allerede Dagen efter at det nævnte Tyverì var begaaet har været i Beſiddelſe af denne Paraply og falbudet den til bemeldte Jens Ienſen, og da Tiltalie, uagtet dens Beſiddelſe ſaaledes maa anſees ham tilſtrækkeligen overført,
ſtadigen har benægtet at have været i Befiddelje af Den og ikke har givet nogen
Oplysning om, hvorledes han er fommen i Befiddelfe af den, men der endog
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er fremkommet flere Oplysuinger, ſom i hoi Grad tale for, at han felv har
forøvet bet Tyveri, hvorved denne Paraply blev bortſtjaalet,
vil der ikke kunne
ſee nogen Forandring i det ved Underretsdommen antagne Reſultat, hvorefter
han î Henhold til Lovens 6—17—10 og 11 og Frdn. 8de September 1841 36
er for uhjemlet Beſiddelſe af den omhandlede Paraply anſeet ifalden Straf for
Sæleri.
Da Tiltalte ved Middelſom-Ssnderlyng Herreders Extraretsdom af
2ben Mat 1861 hur været dømt efter Frdn. 11te April 1840 $ 12 2det Led
til Forbedringshuusarbeide i 6 Aar og ved Hgsieſteretsdom af 29de November
1865 efter ſamme Frdn.s $$ 22 og 25 ſom for 2den Gang begaaet Hœæleri
til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, maa det efter det Anforte billiges, at han
ved den paaankede Underretsdom er efter Strafſfelovens $ 238 cfr. $8 241 og
307 idomt Straf ſom for 3die Gang begaaet Heœleri, og da den valgte Straf
af 2 Aars Forbedringshuusarbeide findes pasſende, og bemeldte Doms Beſtemmelſer om Actionens Omfkoſtninger for Tiltaltes Vedkommende ligeledes
billiges, vil den være at ſtadfæſte, forſaavidt den er paaanket.“

Nr. 174.

Advocat Bro>k
contra

íIofeph Lewis

ellcr Shoolmaſter

der tiltales for Tyveri.

(Defenſor Bunten),

|

St. Thome Politiretsdom af 2den April 1868: „Arreſtanten
Joſeph Lewis bor henſœttes til Tvangsarbeide i 180 Dage.
At
eſterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Den veſtindiſke Landsoverrets Dom af 20de Mai 1868:
„Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande, og bør Tiltalte at
udrede de af Actionen lovlig flydende Omkoſtninger.
Saa bør
han og efter udftaaet Straf ved Øvrighebensg Foranftaltning uds
vifes af Landet med Betybning af Strafanfvar for bet Tilfælde,

at han derefter igjen antræffes i Landet.

- At efterkommes

under

Adfærd efter Loven.”
Hgoieſterets

Dom.

Ligeſom Betingelſerne for Anvendelſen af det i L 6—17—10
og 11 hjemlede Beviis ikke i det nœrvœrende Zilfælde, efter de
Høiefteret forelagte Oplysninger, funne anfeeg at være tilftebe, ſaaledes findes iffe heller iøvrigt be under Sagen fremfomne Data

tiljtræffelige til derpaa at bygge en Straffevom, og Tiltalte vil
derfor blive at frifinde for Actors Tiltale, dog at der efter Om-
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ſtœndighederne findes Grund
Sagens Omkoſtninger.

til at paalœgge

ham

Udredelſen

af

Thi fjendes for Ret:
Joſeph
fri

at

Lewis
vœre,

bor for Actors
dog

at

han

Tiltale

udreder

i denne

Sagens

Sag

Omkoſt-

ninger, derunder i Salarium til Advocat Brod og
Juſtitsraad Bunyen for Hgieſteret 8 veſtindiſke
Daler til hver.
I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Ved den under nærværende, t 1fte Inftants inden St. Thomæ Politiret den 2den April d. A. afſagte, hertil Retten indankede Dom er Tiltalte Joſeph Lewis alias Shoolmaſter, fsdt paa Antigua og 23 Aar gammel, domt for Tyveri til 180 Dages
Tvangsarbeide.
Efter en Bryllupshøitideligheb i Ann Toddmauns Huns den 26de
Marts ſidſtleden ſavnede denne en Paraply,
der var ny og af Verdi
Doll. 3 og fik ſtrax Mistanke om, at Tiltalte, der havde indfundet ſig ved Fe-

ften ſom Tilſkuer uden at være indbuden, havde ſtjaalet den, og en lille Pige,
ſom hun udſendte for at opdage den, fandt Dagen efter Brylluppet Tiltalte
paa Gaden med Paraplyen i Haanden.
Han afflog Pigens Opfordring at udlevere den til hende, men indfandt ſig ſenere op ad Dagen hos Eierinden, hvem
han fortalte, at han havde taget Paraplyen med fig af en Feiltagelfe, For Pos
littretten nægtede vel Tiltalte at have gjort den af Ann Toddmann paaſtaaede
Erklæring og angav derimod, at han var gaaet fra Feftligheden i Selftab med
en anden Perſon, ſom han ikke kjendte, og hvilken han, da han underveis ſaae,

at han havde en Paraply i Haanden,

ſom Perſonen ikke for havde havt,

og

derfor fattede Mistanke mod ham, fratog den. For dette i ſig fclv lidet ſandſynlige Angivende om Maaden, hvorpaa han vil vœre kommen i Beſiddelſe af
den efter Eterindens beedigede Forklaring hende mod hendes Vidende og Villie

frakomue Paraply,

har Tiltalte imidlertid ikke alene ikke kunnet opgive noget-

ſomhelft Beviisdatum, men ſamme har derhos erholdt et pofitivt ModbeviisDatum i Iſaac Toddmanns beedigede Udſagn, at hau var i Folge med Tiltalte og en anden ogſaa ham ubekjendt Perſon, ſom derimod ſyntes at være en
Bekjendt af Tiltalte, at ſidſtnœvnte paa Veien, uden at det regnede og nden
anden Anledning, opſlog en Paraply, fom Vidnet førft da lagde Mærke til, at
Tiltalte havde med ſig, at denne ikke tog den fra dem ommeldte tredie Perſon,
hvilket Deponenten maatte have bem@ærket, og at da Deponenten ffilteg fra dem,
de to Andre fortſatte deres Vei.
Da faaledes Betingelſerne for det ved L. 6—17—10 hjemlede Tyvsbeviis
ere tilſtede og Omſtændighederne efter Tiltaltes egen Fremſtilling af Sagen tale
for, at han ikke er Hœler, men ſelv Gjernings8manden (cfr. Frdn. 8de Sep-
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tember 1841 $ 6), findes han med Rette ved den afſagte Underretsdom at være
anfeet ffyldig i Tyveri, ligejom ogfaa Straffen i Henhold til de ham under
14de Inli og 12te Auguſt f. A. overgaaede Domme, hvorved han for Tyveri
er domt til Straf af reſp. 90 og 120 Dages Terangsarbeide, ſkjonnes retteligen
at være faftfat til 180 Dages Tvaugsarbeide.
Politirettens Dom vil ſaaledes
være ar ſtadfœſte med Paalœæg af Actionens Omfkoſtninger og Clauſul om Til-

taltes Bortſendelſe fra Landet efter udſtaaet Straf.“
Tirsdagen

Nr. 163...

den Ifte September.

Advocat Klubien
contra

Niels Carl Theodor Haufen Juel eller Carl Theodor Hanſen Blom eller Carl Theodor Julius Gulbrandfen (Defenſor Bunten),
der tiltales for Falſk og Bedrageri.
Helſingor Kjobſtads Extraretsdom af 11te Vai 1868: „Arreſtanten Niels Carl Theodor Hanſen Juel ellev Carl Theodor
Hauſen Biom, hvis rette Navn formodes at være Carl Theodor
Julius Gulbrandſen, bor ſtraffes med Forbedringshuusarbeide i
1 Aar og efter udftaaet Straffetid bringes ud af Riget.
Saa
bør han og i Erftatning til Gjæſtgiver Briggs betale 126 Nd.
2 Mk. 11 ß, famt udrede denne Sag Omføjtninger, derunder i
Salair til Actor, Procurator Knox 5 Nd. og til Defenſor, Procurator Moller 4 Nd. Den idomte Erſtatning at udredes inden
15 Dage efter denue Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det

Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.”

|

Land8over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 7de Juli
1868: „Underretsdommen bør ved Magt at ſtande.
J Salair
til Actor og Defenſor ved Vverretten, Procuratorerne Salomonſen
og Veyhlert, betaler Arreſtanten Niels Carl Theodor Hanſen Juel
eller Carl

Theodor

Hanſen

Blom,

hvis

rette Navn

formodes

at

vœre Carl Theodor Julius Gulbrandſen, 8 Rd. til hver.
Den
idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms
lovlige Forfynbelfe og Dommen i det Hele at efterfommes under
Adfærd efter Loven,”
Høiefterets

Dom.

Idet Hoieſteret, forſaavidt Sagen efter den ſete Indftævning
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foreligger til Paakjendelſe, i Henhold til den i den indankede Dom
under denne Deel af Sagen givne factiſke Fremſtilling, billiger,
at Tiltalte er funden \yldig til Straf for Falſk og bedrageligt
Forhold ſamt Attentat paa disſe Forbrhydelſer, bemærfeg, at Forfœrdigelſen og Benyttelſen af det i Dommen forſt omhandlede
Document, underſkrevet C. C. Juell, efter dettes Indhold maa
henføres under Straffelovens $ 268, og det Tiltalte overbeviſte
bedragelige Forhold under $ 257, tildeels ſammenholdt med
8 46, medeng han for de øvrige Forbrydelfer maa anjees efter
de i Dommen for disſes Vedkommende citerede Lovbeſtemmelſer.
Straffen,

der ved

Dommen

er beſtemt til Forbedringshuusarbeide

i 1 Aar, findes at burde forhøjes til ſamme Arbeide i 18 Maaneder, med hvilken Forandring i Henſeende til Straffetiden Dommen bliver at ſtadfœſte.
Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemme8 til 18 Maaneder,
I Salarium til Advocat
Klubien og Juſtitsraad Bunten for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Nd. til hver.
I den indankede Doms Preœmisſer hedder det: „Under nærværende, fra
Helſingor Kiobſtads Extraret hertil indankede Sag tiltales Arreſtanten Niels
Carl Theodor Hanſen Juel eller Carl Theodor Hanſen Blom, men
om hvem det formodes, at haus rette Navn er Carl Theodor Julius
Gulbrandſen og at han er en tidligere i Norge og England ſtraffet Perſon,
for Falk og Bedrageri.
Hvad Sigtelſen for Fal angaaer, da er det ved Arrrſtautens egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med Sagens ovrige Omſtændigheder tilſtrækkeligen oplyſt,
at han, der i Slutningen af November f. A. havde indlogeret ſig i et Hoteli
Helſingor og ſom var blottet for Penge, har for at ſfkafſe ſig Credit forfattet og
derpaa foreviiſt Hotelvœrten et Document, dateret Frederiksberg Slot og underſrevet „C. C. Juel”, hvorefter denne, hvormed Arreſtanten har meent Slotsforvalteren ſammeſteds, Capitain Juell, hvis Navn han havde ſogt at efterligne,
erkjendte at have affiobt Arreſtanten hans Andeel i en Eiendom i Norge for
4500 norſke Speciesdaler ſamt forpligtede fig til at betale Arreſtanten Halvdelen
af Kjobeſummen den 10de Februar 1868 og [Reſten den 10de Auguſt \. A.,
hvilket Document var i Eet og Alt opdigtet og udſtedt uden Capitain Juells

Bidende og Billie,

Den
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For end yderligere at gjøre bemeldte Hotelvært tryg, ffrev Arreftanten,
der for Bærten havde opgivet, at en Tømmerhandler Mever i Kjøbenhavn vilde
betale hang Gjæld for Orholdet i Hotellet, et Brev i Meyers Navn til Lære
ten og foranledigede, at Brevet indleveredes pan Kjøbenhavns Poficontoir, og
i hvilket Brey Meyer lover Afgjorelſe af Arreſtantens Mellemværende med
Verten, og ſenere,. efterat Arreſtanten den 8de Januar d. A. hemmeligen havde
forladt Hotellet i Helſingor, hvor han var bleven 126 Rd. 2 Mk. 11 ß ſﬀyldig,
firev han et lignende Brev, hvori Meyer begjærer ſig af Veærten tilſendt ſpe-

cificeret Regning

over,

hvad Arreſtanten ffyldte.

Begge

Breve vare under-

ffrevne med Navnet Meyer, der dog, efter hvad der er oplyſt, var et ſingeret Navn.
Vel hax nu det med Capitain Juells Navn underſkreone Document
Formen af et Gjældsbrev, men der er in casu ikke Tale om, at det er benyttet
eler har været paatænit at ffulle benyttes fom Bærbdipapir, hvorimod det efter
det Ziemebd, hvori det var forfattet og brugt, nærmeft fynes at maatte betragtes fom et Vidnesbyrd om Arreftanteng fordeelagtige pecuniaire Stilling, og
Documentet vil herefter blive at henføre under Straffelovens & 270.
Ligeſaalidt findes de med Navnet Meyer underſkrevne Breve at kunne
ſættes i Clasſe med Cautionsbeviſer, og Arreftantens Forhold i denne Henſeende vil derfor- gaae ind under BVeſtemmelſerne 1 Straffelovens $ 275 ſammenholdt med & 270.
Naar der endvidere hos Arreſtanten er foreſundet et Telegram fra Hefty

& Meyer i Chriftiania, hvori Arveftanten figes at funne forvente fig et Creditiv
tilfendt, og et Brev fra Joh. & Pet. Chriftianfen jun., der gaaer ud paa, at et
Skib ſtaaer til Arreſtantens Dispoſition ſom Forer, da har Arreſtanten forklaret, at disſe Documenter ere forfattede af ham ſelv for at ſtyrke hans Cres
dit; men da det ikke er oplyſt, at de have været benyttede, hvorved endvidere
bemœærkes, at Navnet Joh. & Pet. Chriſtianſen jun. er fingeret, vil Arreſtantens
Forhold hermed alene funne betragtes fom et Forføg, der bliver at anfee efter
Straffelovens ¿ 270 og $ 275 ſammenholdte med $ 46.
Forſaavidt Arreſtanten figteg for Bebrageri, ev det pan lige Maade oplyſt, at han i Begyndelfen af November f. AX. under urigtige Foregivender har
ffaffet fig Credit paa Koſt og Logis hos en Værtshuusholder i Kjøbenhavn,
hvilket Logis han, efterat vœre bleven 8 Rd. 3 Mk. 12 ß flylbig, hemmeligen
forlob uden at betale. Hermed findes Arreſtauten at have paadraget ſig Anſvar
efter Straffelovens 2 251.
Fremdeles har Arreſtanten gjort fig ffyldig i Attentat paa bedrageligt
Forhold ved 1 Januar d. A., da han havde indlogeret ſig i Hotel „Victoria“ i
Kiobenbavn, at tilbyde Værtinden Anviisning paa den ſvenſk-norſke Conſul om
for Regning af Th. Meyers Rhederi i Chriſtiania at betale Arreſtantens Logis
og Fortæring i Hotellet, uagtet Arreſtanten erkjeuder Intet at have havt tilgode
hos bemeldte NRhederi, hvilken Anviisning Veœrtinden imidlertid ikke vilde modtage. Straffen under denne Deel af Sagen vil vœære at beſtemme efter Straffelovens $ 251 cfr. $ 46...
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Den Straf, Arreſtanten, ſom flal være født i Norge og er fljønnet at
være 29 Mar gammel, og fom iffe tidligere har været ſtraffet her i Landet, i
bet Hele Findes at have forffyldt, ffjønnes ved Underretsdommen, der har anſeet
Arreſtanten efter Straſſeloven 88 251, 268, 270, 275, cfr. $46 og 2 62, pag:
ſende at vœre beſtemt til 1 Aars Forbedringshuusarbeide.
Bemeldte Dom, hvois Beſtemmelſe om Erſtatning og Actionsomkoſtninger
ſamt Arreſtantens Udſendelſe af Riget efter udſtaaet Straf bifaldes, vil derfor
være at ftabfæfte.”

Nr.

172.

Juftitgraad Bungen
contra

James

Evan

Stevens

(Defenſor Henrichſen),

der tiltales for Tyver1.
St. Thomæ Politiretsdom af 28de Marts 1868: „Arreſtanten James Evan Stevens bor henſœættes til Tvangsarbeide i
90 Dage. At efterkommes under Adfœærd efter Loven.“
Den veftindiffe Landsoverrets Dom af 27de Mai 1868:
„Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande, og bor Tiltalte at
betale denne Appels Omkoſtninger.
At efterkommes under Adfœrd
efter 2oven.”
Hgieſterets

Dom.

Det i den indankede Dom omhandlede Forhold,
Tiltalte er anſeet ſkyldig til Straf, og ſom, efter den
ftævning, alene foreligger Høiefteret til Paakjendelſe,
maatte betragtes fom Thyveri, og Straffen herfor bliver
til Frdn.

11te April

1840

$ 1

ſammenholdt

nuar 1852 & 2 at fajtfætte til 90 Dages
Folge

heraf vil Dommen,

hvorved

med

for hoilket
ſete Indfindes at
i Henhold

Adg.

Tvangsarbeide.

den ſamme Straf

6te

Ja-

Som

er ikjendt

og

hvorved det rettelig er paalagt Tiltalte at udbrede Sagens Omkoſtninger, kunne ftabfæftes.
Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom box ved Magt at ſtande.
J Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat
Henrichſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 8 veſtindiſke Daler til hver.

Cen

Ifte September,
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I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Ved den her til Retten
paaankede, under 28de Marts d, A. inden St. Thomœæ Politiret afſagte Dom

er Arreſtanten James

Evan

Stevens

domt for begaaet Tyveri til 90 Dages

Tvangsarbeide.
Det er ved Tiltaltes egen Vedgaaelſe og det iøvrigt Oplyfte tilſtrœkkeligen beviiſt, at Tiltalte, da han af en til Flytning af Gods engageret Perſon
var taget til Hjælp, har af en Kuffert, han bar under Udforel‘en af dette Hverv,
tilegnet ſig en Klædesfrakke, 3 Par Underbeenklæder og et Haandklæde, hvilke
Gjenftande under den foretagne Hungunderføgelfe fandtes under Loftet 1 hans
Bopæl.
For de flere Gjenftande, nemlig et Bar Underbeenflæder og 2 FlonelsUnbertrøier, fom ffulde være forfomne for Eieren, €, B. de Wendt ved famme
Leilighed, er imod Tiltalteg Benægtelfe intet Beviis fremkommet for, at hau
har taget dem, .….
Naar Tiltalte, der er 35 Aar gammel og ſamtidigen med Sagens For:

folgning for Politiretten er ved Dom

anſeet med Straf af 5 Gange 48 Timers

Fængfel paa Bant og Brød for at have huſet en undvegen Forbryder, for den
under nœrv@æreude Sag paatalte Forbrydelſe, der i Underretsdommen er henfsort
under Begrebet af Tyveri, iftedetfor at den egentligen er et Bebrageri, er bleven
idømt Straf af 90 Dages Tvangsarbeide, da findes Straffebeſtemmelſen at fortjene Bifald, og vil derfor Politiretsdommen ſaavel ì dette Punct ſom i Henfeende til Erfmtninugefpørgsmaalet, hvorom Intet er at paakjende, da Koſterne
vare komne tilſtede, og iøvrigt være at ftadfæfte, med Tillæg af Udredelſen af
Appellens Omfkoſtninger.“

Nr. 182.

Alfred

Advocat Liebe
contra

Emil Oscar Nielſen

(Defenſor Bunten),

der tiltales for Thveri.
Criminal-

og Politirettens Dom

af 4de Auguſt

1868:

„Arre-

ſtanten Alfred Emil Dscar Nielſen bor ſtraffes med Tugthuusarbeide i 4 Aar og udrede Actionens Omkoſtninger, derunder Sa:
lair til Actor

og Defenſor,

med 5 Rd. til hver.

Procuratorerne

Hgieſterets
den

og

Weſtrup,

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom
være at ſtadſœſte, dog at Straffetiden

ſtemmes

Meyer

At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”
anfgrte Grunde vil
findes at burde be-

til 5 Aar.

Criminal-

og

Thi fjendes for Ret:
Politirettens Dom

bor

ved

Magt
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at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes til 5 Aar.
I Salarium
til Advocat Liebe og JIuſtitsraad

Bunten

for

Hgoieſteret

betaler

Tiltalte

10

Rd.

til hver.
J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Arreſtanten Alfred
Emil Oscar Nielſen, fom under nærværende Sag actioneres for Tyveri,
er veb egen af det iøvrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt at have i
Løbet af indeværende Aar i 3 forffjellige Gange fraſtjaalet Grosſerer Frederik
Kreutzberg endeel Guld- og Sølvfager famt en Æſke Kautſchukblade, Alt tilſammen vurderet til 63 Nd. 4 Mk., og i Løbet af ſidſtafoigte Mai Maaned
Firmaet Mor> & Comp. en Krukke Pomade af Værdi 2 Mk.

Som Følge heraf vil Arreſtanten, fom er fodt den 14de Juni 1841 og
fom

har

været

ftraffet,

forud:n

ved

Viborg

Kjobſtads Extraretsdom

af

31te

October 1857 efter Frdn. 11te April 1840 $ 29 med 15 Rottingſlag, endvidere
ved Hpoieſteretsdom af 31te Juli 1860 med Forbedringshuusarbeide i 3 Aar
efter fornœvnte Frdn.s

Rets Dom

$$ 13 og 14 jfr. $ 12 1ſte Led ſamt $ 80,

og

denne

af 2den April 1864 med lige Straf i 6 Aar efter ſamme Frdn.s

6 15 jfr. $ 12 1ſte Led og $ 80 jfr. ſidſtnœvnte Lovbeſtemmelſe, nit være at
domme efter Straffelovens $ 232, og findes Straffen efter Omftændighederne
at kunue beſtemmes til Tugthuusarbeide i 4 Aar. Arreſtanten vil derhos have
at udrede Actionens Omtoftninger.”
Su

Onsdagen

Nr.

180.

den 2den September.

Advocat Klubien
contra

Lars Peder Larfen

Steenshede

(Defenſor Liebe),

ber tiltales for Voldtægt eller uteerligt Forhold.
Hatting Herreds Extraretsdom af 10de Juni 1868: „Arreſtanten Lars Peder Larſen Steenshede bor henſœttes til Tugthuusarbeide

i 3 Aar.

Saa

betaler

Arreſtanten

de af hans

Arreſt

og

Sagen i det Hele lovligt flydende Omfoftninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Buſch 5 Rd. og til Defenfor, Procurator With 4 Rd.
At efterfommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg

Landsoverrets Dom

af 20de Juli

1868:

„Arreſtanten

Lars Peder Larſen Steenshede bor henſcttes til Tugthuusarbeide
i 4 Aar. Saa udreder han og Actionens Omfkoſtninger efter
Underretsdommens Beſtemmelſer og derunder i Salair til Actor

Den 2den September.
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og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Faber og Iſaacſen,
5 Rod. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Det af Tiltalte udviſte, i den indankede Dom fremſtillede
Forhold vil efter de oplyſte Omſtændigheder alene kunne betragtes
ſom et Forſog paa Voldtœgt, der bliver at henfore under Straffe-

lovens $ 168 ſammenholdt med $ 46.
forſkyldte Straf
4 Aar, og da
Straf, ligeſom
ninger billiges,

Den af Tiltalte herfor

findes at kunne beſtemmes til Tugthuusarbeide i
der ved Overretsdommen ex ikjendt ham famme
Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtvil den kunne ſtadfœæſtes.
Thi fjendes for Ret:

Landgoverretteng Dom bør ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Klubien
og Liebe
for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Rd, til hver.

I

den

indaukede

Doms Prœæmisſer

hedder

det:

„Under

næroværende Sag

tiltales Arreſtanten Lars Peder Larſen Steenshede for Voldtægt eller
uteerligt Forhold.
Pigebarnet Ane Dorthea Nasmusſen, der er en Datter af Hunsmand
Peder Rasmusſeu i Oens og c. 9! Aar gammel, har 1 denne Henſeende forklaret, at da hun den 28de April d. A. lidt efter Middag var gaaet ud i Marken tœt ved hendes Faders Huus og var ifærd med at flytte nogle Faar, kom
Arreſtanten til hende og bad hende folge med hen til Landeveien for at viſe
ham, hvor Dlſted Kro laae. Da de kom paa Landeveien, ſagde han til hende,
at bun

ffulde

følge

med

hen

til Skoven,

der

ex

tæt

ved

Veien,

hvilket

hun

nægtede, da hendes Mober havde befalet hende at ffynde ſig hjem, og Ares
ftanten tog nu fat paa hende, og nagtet hun græd og bab ham flippe hende,
traf han hende med Magt fra Landeveten ind i Sfoven, hvor han lagde hende
ned paa Jorden, traf hendes Klæder op, og efterat have blottet fig bragte fit
Lem ind i hendes Kjonsdele, hvilket gjorde meget oudt, medens hun hele Tiden
græd og bad for fig.
Da Arreſtanten var fſœrdig med hende, reiſte hau ſig
og løb bort, men blev et Par Timer efter af Pigebarnets Fader auholdt i Dl]ſted Kro.
Arreſtanten har tilſtaaet, at han, da han fom ud paa Landeveien med
det ommeldte Pigebarn, ſtrax fattede den Beſlutuing at ville have legemlig
Omgang med hende, og at han derefter, uden at tale til heude om ſin Henſigt, fik hende ind i Skoven, idet han dog ikke vil kunne huſke, om ban traf
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hende deriud, eller om hun godvillig fulgte med ham, ſamt at hau, efterat bave
faaet hende ind i Skoveu, tog fat paa hende og lagde hende ned, uagtet bun,
efter hvad han troev, gjorde Mobdftand derimod, medens han derimod ikke vil
funne erindre, om hun græd og bab for fig, hvoreftev Arreftanten havde Omgang med hende, faaledes fom af hende omforklaret.
Medens Arreſtanten derhos i Begyndelfen af Underføgelfen paaberaabte ſig, at hau ved deu ommeldte
Leilighed bavte været berufet, og at dette var Grunden til, at han ikke kunde
erindre de uœærmere Omſtændigheder ved det Pasſerede, har han ſenere under
Sagen maattet erkjeude, at han, da hau traf Pigebarnet, ikke var beſkjœnket.
Yfølge Diftrictslægens Erklæring befandteg bet nævnte Bigebarn, da hun
lamme Dag, Øjerningen var forøvet, underſsgtes af ham, i en ſaadan Tilſtand, at den letteſte Beroring af Fodfel8delene fremkaldte de heftigſte Smerter,
uden at Fodſelsdelene dog vare beſkadigede ved Briſtning eller Afgang af Blod,
hvorhos Lægen antvg, al Folgerne af deu Pigebarnet overgaaede Bold vilde
ved et pasſende religt Forhold være hœvede 1 Lobet af nogle Dage.
Eſter det Auforte maa Arreſtanten anſees at have gjort ſig ſﬀkyldig i
Voldtægt, hvilkeu Forbrydelſe navnlig efter Sagens Oplysninger maa betragtes
ſom fuldbyrdet, og for bette Forhold vil Arreftanten, der er født 1829 og
tidligere gjentagne Gange har været ftraffet for Vold, Betleri og Løsgængeri
ſamt 2 Gange for Fuveri, være at anfee efter Straffelovens g 168, og Strafjen
findes efter. Sagens Omstændigheder pasfende at funne bejftemmes til Tugt:
buusarbeide

i 4 Aar,

hvorÿos

Arreſtauten

foſtninger efter Underretsdommeus

Nr.

167.

vil have

at udrede

Actionens

Om:

Beſtemmelſer.“

Advocat Liebe
contra

Jens

Jenſen

Nielſen

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for Tyveri.

Han Herredernes

Extraretsdom af 13de Juni 1868: „Arre-

ſtanten, Ungkarl Jens Jenſen Nielſen af Dſter Kjelgaard bor
henfættes til Forbedringshuusarbeide 1 18 Maaneder, ſamt udrede
alle af denne Sag flydende Omkoſtninger, derunder i Salair til
Actor,

Procurator,

Kammerraad

tor Mgonſted, 4 Rd. til hver.
Loven.”
Viborg

dommen

Dom

til 1 Aar.

I

Salair

Iuftitsraad Nedelmann

og Defenſor,

af 6te Juli

bor ved Magt at ſtande,

beſtemmes

retten,

Landsoverrets

Nyegaard

Procura-

At efterfommes under Adfærd

dog

1868:

ſaaledes,

til Actor

„Underrets-

at Strafſetiden

og Defenſor

og Procurator

efter

for Over-

Morville,

betaler

Den

Arreſtanten 5 Rd. til hver.
Loven.”

2den

September.

At efterkommes

Hgoieſterets
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under Adfærd

efter

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom
vil den være at ftadfæfte, dog at Straffetiden
beftemmes til 18 Maaneder.

anførte Ørunde
findes at burde

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens

Dom

bor

ved

Magt

at

ſtande,

dog at Straffetiden beſtemmes til 18 Maaneder.
I Salarium til Advocaterne Liebe og Levinſen for
Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

JI deu indankede Doms Præmisſer hedder det: „Om Arreſtanten Jens
Jenſen Nielſen, der under nœærværende Sag tiltales for Tyveri, er bet vet
hans egen med Sagens øvrige Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe tilſtrækfeligt
godtgjort, at han, da han den 3die Mai d. A. om Aſtenen pasſerede forbi
Niels Chr. Chriſtenſens Enkes Mark 1 Veſter-Svenſtrup, har tilvendt ſig et
ſammeſteds toiret, bemeldte Enke tilhørende Faar, hvilket han derefter traf bort
og nogen Tid eſter ſolgte tilligemed et Lam, ſom det i Mellemtiden havde fodt.
Saavel Faaret ſom Lammet, der tilſammen ere vurderede til 5 Rd., ere komne
tilſtede under Sagen og udleverede Beſtjaalne, der har frafaldet Krav paa
Erftatning.
or dette Forhold vil rreftanten, der er føbt i Aaret 1846 og tidligere
ifølge Overrttens Dom af 20de Marts 1865 har været anſeet efter Frdn. 11te
April 1810 $ 12 1ſte Led, $1 og $80 for Tyveri med Forbedringshuusarbeide
i 2 Aar, uu være at anſee efter Straffelovens $ 230 2det Led, og findes hans
Straf pasſende at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.
Med
denne Forandring 1 Straffetiden, der ved Underretsdommen er beſtemt til 18
Maaneder, vil bemeldte Dom, hvig Beftemmeljer om Actionens Omkoſtninger
billiges, være at ftadfæfte.”

Nr. 173.

Advocat Henrichſen
contra

Chriſtian Ferdinand Jenfen (Defenſor Liebe),
ber tiltales for Attentat paa Voldtægt.
Meerloſe og Tudſe Herreders Extraretsdom af 25de Mai
1868: „Arreſtanten, Tjeneſtekarl Chriſtian Ferdinand Jenſen af
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Sophienholm bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar,
ſamt udrede Sageng Omfoftninger og deriblandt i Salair til Actor,

Procurator

Chriſtenſen

5 Rd.

og

til Defenſor,

Procurator

Arboe 4 Rd. At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 10de Juli
1868: „Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salair

til Procuratorerne

Meyer

og Steinthal

for Overretten

Arreſtanten Chriſtian Ferdinand Jenſen 5 Rd. til hver.
kfommes under Adfærd eftev Loven.”
Døiefjteretg

betaler
At efter-

Dom.

J Henhold til den i den indankede Dom givne factiſke Fremſtilling billiger Hoieſteret, at Tiltalte er anſeet efter Straffelovens
8 168 jfr. $ 46, hvorimod der ikke efter de foreliggende Oplysninger findes tilſtræœktfelig Hjemmel for Anvendelſen af $ 39.
Tiltaltes Straf bliver at beſtemme til Z Aars Forbedringshuusarbeide, og Dommen, hvorved han er anſeet med ſamme Strafarbeide i 2 Aar, og hvis Beſtemmelſer om Actionens Omfkoſtninger billiges, vil ſaaledes kunne ſtadſœſtes med den anforte For:
andring i Straffetiden.
Thi fjendes for Ret:
Landsover-

ſamt

Hof-

ved Magtat

ſtande,

til Z Aar.

I

ſen og Liebe

og

dog

Stadéretteng

Dom

at Straffetiden

Salarium

bør

beſtemmes

til Advocaterne

for Hgieſteret betaler Tiltalte

Henrich10 Nd.

til hver.
(Den indaukede

Doms

Prœmisſer

folge t næjte Ytr.).

Denne Tidende indeholder alle af Høtefteret affagte Domme 1ned vedfoiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Prœmisſer , forſaavidt det anſees nødvendigt at meddele digfe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornødne Regiſter. — Saalœænge Nettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes,

der

ønffe

Bladet

med

Poſten,

Subfcriptionen er bindende for een Margang
paa de kgl. Poſtcontoirer.

6

Nd.

20

og modtages

ß.

Aaret

—

ti alle Boglader

om

og

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtryftkeri.

Hoieſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

We

18.

Den 9de October.

1868.

Anden extraordinaire Sesſion.
Onsdagen

Nx. 173.

den 2ven September.

Advocat Henrichſen
contra
Chriſtian Ferdinand Jenſen (ſee forrige Nr.).

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nœrværende, i
lite Inſtants ved Meerloſe og Tudſe Herreders Extraret den 25de Mai d. A.
paakjendte, hertil indankede Sag actioneres Arreſtanten Chriſtian Ferdinand
Jenſen for Attentat paa Boldtægt, og er det ogſaa ved egen Tilſtaaelſe og
bet iøvrigt Oplyfte beviijt, at han heri har gjort fig fyldig.
Da Arreſtantea den 26de April d. A. om Eſftermiddagen gik fra Holbek
ad Ringſted Laudevei for at begive ſig til Sophienholm, hvor han tjente, modte
han, ſom det maa antages Kl. mellem 6—8, en ham ubekjendt Pige Ane
Thomſen — der er i en Alder af 175 Aar og uberygtet — ſom kom gaaende
ad Holbek til.
Arreſtanten gik lige imod hende, hvorfor hun dreiede tilſide,
men da han vendte til ſamme Side, kunde hun ikke undgaae ham.
Eſter at
have gjort hende et ligegyldigt Spørgsmaal, forlangte Arreſtanten, hos hvem
der pludſelig opſtod Lyſi til at tilfredsſtille ſine Lideuſkaber, at ligge hos hende;
da hun hertil ſvarede nei og ſoate at flippe fra ham, greb han fat 1 heude og
kaſtede heude omfkfuld i Landeveisgroften ſamt ſmogede heudes Klæder op til
over Belteſtedet i deu Henſigt at ville have legemlig Omgang med hende; men
da Pigen fatte fig til Modværge og anvendte al fin Kraft, Iykfedes bet hende
at flippe op af Grøften, inden han endnu havde nebfnappet fine Buxer. Eſter
at Pigen var fommen op paa Veten, løb bun faa ftærft hun kunde ad Holbek
til, men Arreſtanten ſatte efter hende, og da han havde indhentet Bigen, greb
han

igjen

fat i hende,

kaſtede

hende,

medens

hun

ſatte

ſig til Modvœrge,

om

i Veigroften, ſmogede hendes Klæder heelt op, faa at huu var blottet fra Belteſtedet, og lagde ſig hen over hende i den Heuſigt at tiltoinge ſig Samleie med
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hende, der hele Tiden ſatte ſig til Modværge, ſaa at det kun var med Nod og
neppe, at han kunde holde hende i Grøften; han fil imidlertid iffe fuldbyrdet

ſin Henſigt, da han, medens han var ifœærd med at nedknappe ſine Buxer, horte
en Vogn komme kjorende og det ſamtidig lykkedes Pigen at flippe op af
Grøften og undlobe.
Under den Kamp, fon fandt Sted i Grøften, blev hendes
Kjole noget iturevet ligejfom alt hendes Tøt i høj Grad tilfølet, og Huden paa
hendes Knæer afffrabedes paa nogle Steder ved under Kampen at ſures mod
Jorden, men igvrigt var hun, med Unttagelje af Træthed i alle Lemmer,
uffadt.
Pigen har forklaret, at hun begge Gange Arreftanten var ifærd med

hende ffreg,

og at han,

da han fidfte Sang laane over hende it Grøften,

flog

hende med Hænderne paa hendeg bare Legeme, men ingen af Delene vil Arreſtanten kunne erindre, ſaalidt ſom han vil kunne huſke, hvor lang Tid han ſidſte

Gang laae ovenpaa hende,

hvilfet hun antager at være vel et Qyuarteerstid.

Endnu bemeœærkes, at Arreſtanten, der den omhandlede Eftermiddag havde nydt
endeel Bræudeviin, maa, efter hvad der er oplyſt, antages ved anforte Leilighed
at have været noget beruſet.
For ſit cvennœvnte Forhold vil Arreftanten, der er fodt i Aaret 1845
og ſom ved Arts og Skippinge Herreders Extraretsdom af 14de Marts 1863
ev ftraffet efter Frdn. 11te April 1840 3 29 med Rottingſlag, men isvrigt ikke
findes tiltalt ellev ftvaffet, være at anfee efter Straffelovens $ 168 jfr. $$ 39
cg 46, og findes Straffen ved den indankede Dom rettelig beftemt til Forbes
dringshuusarbeide

i 2

Aar.

Da

nu

Dommens

Beſtemmelſer

om

Actionens

Omktoſtuinger ligeledes billiges, vil den i det Hele være at ftadfæfte.”

Pr. 178.

Advocat Levinſen
contra

Iohanne

Zachariasfen

eller Johanne

Zacharias

Ienfen (Defenſor Henrichſen),
ber tiltales for Tyveri.
Criminal- og Politirettens Dom af 21de Juli 1868:

„Arre-

ſtautinden

Jenſen

Johaune

Zachariasſen

eller

Johanne

Zacharias

bør ftraffes med Forbedringshuugarbeide i 1 Aar, ſamt udrede
Actioneng Omfoftninger, derunder Salairx til Actor og Defenſor,
Procuratorerne Shad og Meyer, 5 Rd. til hver.
At efterkfommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets
JI Henhold til
fiendes for Ret:

Criminal-

de

i den

Dom.

indankede

og Politirettens

Dom

Dom

anforte

Grunde

bor ved Magt at

Den

L2den

September.
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ſtande.
I Salarium
til Advocaterne
og Henrichſen for Hgieſteret
betaler
10 Nd. til hver.

Levinſen
Tiltalte

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Arreſtantinden Johanne
Zachariasſen eller Johanne Zacharias Jenſen, der er født den 27de
October 1842 og foruden at være tidligere bømnt for Tyveri, ſeneſt ved Amager
Birks Extraretsdom af 18de April 1862 efter Frdn. 11te April 1840 3 13 til
Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, er ved Kjobenhavns Amts ſondre Birks Extraretsdom af 6te Februar d. A. anſeet eſter Straffelovens 83 253 og 254
fammenfoldt med & 57 med Fængfel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage,
tiltaleg under nær. ærende Sag for Tyveri og er ved egen af det iøvrigt Op=
lyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt at have den 26de Mai d. A. fraſtjaalet
Arbeid8mand Peterſens Huſtru Inger Pihl et til 2 Mk. vurderet Par Morgenſko, hvorfor hun vil være at anjee efter Straffelovens 8 231 1ſte Led med
en Straf, ber efter Omftændighederne findeg at burde beftemmes til Forbe-

dringshuusarbeide i 1 Aar.“

Nr. 176.

Advocat Henrichſen
contra

Frederik Ferdinand

Chriſtenſen

(Definfor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri eller ulovlig Omgang med Hittegods.
Horſens Kjobſtads Extraretsdom af 18de Mai 1868: „Arreſtanten Frederik Ferdinand Chriſtenſen bor ſtraffes med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, ſamt udrede alle af denne Sag
lovlig flydende OmÉoftninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Bjerregaard 6 Rd. og til Defenſor, Procurator Hviid
5 Rd. Dommen at efterklommes under Atfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 13de Juli 1868: „Underretsbommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at Straffetiden
beſtemmes til 1 Aar. I Salair til Actor og Defenſor for Overretten,

Procuratorerne

8 Nd. til hver.

ÎIſaacſen

og

Hgieſterets

JI Henhold

Faber,

betaler

At efterkommes under Adfærd

til de

i den

Arreſtanten

efter Loven,”

Dom.

indankede Dom

anførte Grunde

fjendes for Met:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Henrichſen og Hin-
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Den

denburg

for

L2den September,

Høtefteret

betaler

Tiltalte

10

Rd.

til hver.
J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærvœærende Sag
tiltales

Arreſtanteu

ulovlig Omgang

Frederik

Ferdinand

Chriſtenſen

for

Tyveri

eller

med Hittegods.

Forſaavidt Arreſtanten er ſigtet for om Natten mellem deu 6te og 7Tde
Marts d. A. at have fra Veærtshuusholder JI. Chriſtenſen i Horſens ſtjaalet
eudeel Klœædningsſtykkèr og andre Øjenftande, der tilſammeu ere vurderede til
ca. 27 Nd. og ſom, eſterat Undcrſogelſen deu 8de ﬅ. M. var begyudt, den 9de
i. M. bleve fundne paa Grsofteſkraaningen ved Veieu mellem Horſens og Byg=holm, er det vel oplyſt, at Arreſtanten den ommeldte Nat har logeret hos bemeldte Værtsbuugbolder i et Loftskammer, der ſtodte op til det Kammer, hvor
de ftjaalne Gjenftande fandtes, og at det ſidſtnævnte Kammer ſaavelſom de
Gjemmer, hvori de ſtjaalne Gjenſtande beroede, vare uaflaaſede, ſamt at der
ilfe bemeldte Nat logerede audre Fremmede i Huſet, ligeſom der ogſaa er oplyſt Omſtændigheder, der tale for, at Arreſtanten — hvad denne har benægtet
— den nœævnte Nat har vœæret ude af Huſet, men imod Arreſtantens Benœgtelſe er der dog ikke tilveiebragt noget Beviis for, at han hax ſtjaalet de om:
meldte Gjenftande eller endog blot været i Befidbelfe af dem, og han kan derfor forſaavidt ei idømmes Straf.
Hvad dernœæſt angaaer 2 Står. Klæde, ber tilfammen ere vurderede til

18 Rd., og ſom beroede hos en Intſidder i Dagnæg, der er gift med en Søfter til Arveftanten, har denne forklaret, at han den 3die Marts d. A. om
Morgenen, da han forlod fin Tjeneſte paa Barritſkov, har fundet de nævnte
2 Stkr. Klæde i en Veigroft mellem Barritſkov og Bjerre og taget dem med
ſig til ſin ommeldte Svogers Bollg, hvor han, uden nærmere at omtale, hvors
lede han var kommen i Beſiddelſe af dem, fif Tilladelje til at lade bem ligge
t nogen Tid, men Arreftauten har berhes anbragt, at bet var hans Henſigt at
aflevere be 2 Står. Klæte til Politiet og at det alene ev paa Grund af Forglemmelſe, at dette iffe er ffeet. Efter Sagens Oplysninger maa bet nærmeft
antages, at de 2 Stkr. Klæde ere bortſtjaalne fra Kjobmand Lehmanns Boutik
i Barritſkov Molle, hvor Urreſtanten har erfjendt oſtere at have indfundet fig,
medens han tjeute paa Barritſkov, uien imod hans Ben@ægtelſe er der ifke tilveiebragt uoget Beviis for, at han har ſtjaalet bemeldte Gjenſtande; derimod
vil der efter Sagens Oplysniuger 1 det Hele og 1det navenlig et Vidne edeligen har forklaret, at Arreſtanten — hvad denne igvrigt har benœgtet — den
Gte Marts d. A. har henvendt fig til det med Spöorgsmaal, om han vilde kiobe
noget Buxetoi, ſom Arreſtauten maatt2 ſkille ſig ved, ikke kunne tages noget
Henfyn til Arreſtautens Anbringende om at have villet aflevere Klœdet til Politiet, og han vil derfor forjaavidt være at anjee med Straf for ulovlig Omgang nied Hittegods.

Forſaavidt Arreſtanten endelig er figtet for den 6te Marts bd. A. at have

Den 2den September.
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jraftjaalet fin ovenommeldte Søfter en Rigsdaler, har han vedgaaet bemeldte
Dag at have taget 1 Rd. ud af en uaflaaſet Dragfkiſteſkuffe 1 Soſterens Dagligftue, hvor hun, der ſamme Dag havde erholdt den forœret, havde ladet den
henlægge, men Xrreftanten bar derhes anbragt, at det var efter Søftereng An-

viisning og ſom et Laan, at han tog Daleren 1 Dragfkiſteſkuffen, og at der ikke
var Tale mellem dem om, naar Laanet ffulde tilbagebetales, idet hun blot, da
hun gav ſit Samtykfe til, at han tog den, yttrede, at han iffe maatte tale
derom til hendes Mand, hvorhog han endvidere har forklaret, at han den næfte
Dag, da hans Spoſter ſpurgte bam, om han havde brugt Daleren, ſtrax erÉlœrede, at hun gjerne kunde faae den igjen, og at han derpaa leverede hende den,
idet han efter fit Udſagn antog, at han iffe behøvede den, da han havde befluttet at reife paa Landet for at ſoge om Arbeide.
Hrveftantens Søfter har
imidlertid edeligen forklaret, at Daleren er frafommen hende imod hendes
Villie og Vidende, og hun har navnlig beſtemt benœgtet at have laant Arreſtanten den eller givet ham Tilladelſe til at tage den i Dragkiſteſkuffen, hvorhos hun har udſagt, at hun den nœæſte Dag ſigtede Arreſtanten for at have
ſtjaalet Daleren, og at han derpaa — uden at hun erindrer, om han udtrykkelig vedgik Tyveriet — ſtrax tog Daleren op af Lowmen og leverede hende
den, hvorefter der ikke blev talt mere mellem dem om den Sag.
Da nu
Sagens ovrige Oplysninger tale imod Arreſtanten, og da navnlig hans ommeldte Svoger edeligen har forklaret, at hans Huſtru blev hoiſt forbauſet, da
det blev opdaget, at Daleren var borte, og at hun ftrar erklærede, at Arreftanz
ten maatte have ſtjaalet den, ſamt at han er vis paa, at hans Huſtru ikke vilde

have føjult det for ham,

hvis hun virkelig havde

laant Arreſtanten Daleren,

findes der ikke at kunne tages noget Henſyn til Arreſtantens Anbringende om
at have laant Daleren af Spoſteren', Lvorimod det maa anſees tilſtrækkelig
godtgjort, at han har ftjaalet ſamme.

Efter det Anførte vil Arreftanten, der er føbt i 1839 og tidligere, foruden at være ftraffet for bifciplinaire Forjeelfer, medens han var i militair
Tjenefte, har været anfeet efter Hirſhholm Birks Extraretsdom af 6te October 1865 for Tyvcri efter Frdn. 11te April 1840 $ 1 med Feœnzſel paa
Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, og efter Kjøbenhavns Criminal: og Volitiretsdom af 16de Juli f. A. for 2den Gang begaaet Tyveri, Hæleri og Ve:
drageri efter Straffelovens $ 230 1ſte Led jfr. $ 241 2det Led og g 238 ſamt
i Medfor af $ 306 eſter $ 255 med Fængfel paa Band og Brød i 6 Gange
5 Dage, nu vœære at anſee for 3die Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens
8 231 1fte Led og for ulovlig Omgang med Hittegods efter ſamme Lovs $ 247
med en Straf, der findes pasſende at kunue beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, og Underretsdommen, hvorved Straffen er beftemt til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, og hvis Beſtemmelſer om Actionens Omfoſtuinger billiges, vil derfor med den nævnte Foranbring i Straffetiden være
at ftadfæfte.”
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Den 1ſte October.

Anden ordinaire Sesſion.
Tirsdagen

Nr. 166.

den 1ſte October.

Advocat Brod
contra

Hans

Rasmus

Poulſen Vraa

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for bedrageligt Forhold.

Lysgaard m. fl. Herreders Extraretsdom af 24de Marts 1868:
„Tiltalte Hans

Rasmus

Poulſen

Vraa

bor

at henſœættes i Fœng-

ſel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage.

Saa

bør han og

at udrede alle af denne Sag flydende Omfoftninger, berunder i
Salair til Actor, Procurator Kjær 4 Rd. og til Defenſor, Overs
retsprocurator Ifaacfen 3 Ro.
At efterkommes under Adfcœrd
efter Loven.”
Viborg

Landsoverrets

Dom

af 8de Juni

dommen bor ved Magt at ſtande.
fenfor for Overretten,

Tiltalte 5 Ro.
Loven,”

Procuratorerne

til hver.

At

til de i den

Landsoverrettens
I Salarium til
for

Faber

efterkommes

Hgieſterets
J Henhold
fjendes for Ret:

1868:

„Underrets-

I Salair til Actor og Deog Morville,

under

betaler

Adfœrd

eftcr

Dom.

indankede

Dom

anførte

Grunde

Dom bor ved Magt at ſtande.
Advocaterne Brok og Hanſen

Hgieſteret betaler

Tiltalte

10 Rd. til hver.

JI den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærværende Sag
tiltales Hans Rasmus Poulſen Vraa for bedrageligt Forhold.
Eſterat Veientrepreneur Ole Thomasſen og Gaardmand Jens Sorenſen
i Kjellerup havde anmeldt, at Tiltalte, ber i forrige Sommer i nogen Tid
harpede Gruus for Førftnævnte og havde Logis hos Sibftnævnte, havde ved
omtrent midt i Auguſt Maaned f. A. at abſentere fig medtaget deels en Skovl
og en Spade, tilhorende O. Thomasſen — af hvilke Gjenſtande Skovlen iovrigt efter Thomasſens nærmere Forklaring var overleveret Tiltalte til Brug,
faaledes at den ffulbe blive hang Cienbom, naar han havde betalt dens Værdi
ved fin Arbeidsfortjeneſte, hvilfet dog ilfe var ffeet, idet Tiltalte tvertimod
havde modtaget et ſtorre Belob, end der kunde tillomme ham — deels en Opftanderpibe, der, tilhorte en Son af J. Sprenſen, og hvilken bet var blevet

Den

1ſte Oetober.
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tilladt Tiltalte at benytte, ſamt Tiltalte endvidere havde undlabt at betale I.
Sørenfen et Laan af 3 Rd., fom han havde forffaffet fig under det falſke Foregivende,

at Thomasfen

ffulde

tilbagebetale

bet,

har Tiltalte

under

den

i denne

Anledning indledede Underføgelfe vedgaaet at have førft falbudt og derefter
bortbyttet den ommeldte Pibe, ber er bragt tilftede under Sagen og vurderet
til 3 Mk.
Til fin Undffyldning Gar Tiltalte anført, at han, da han bortbyttede Biben, var temmelig beruſet, men efter Sagens Oplysninger er der iffe
øie til at antage, at dette har været Tilfældet i nogen ſaadan Grad, der
kunde have Indflydelſe paa hans Tilregnelighed.
Endvidere har Tiltalte erfjendt at have folgt SÉovlen og Spaben, der ligeledes ere bragte tilſtede under
Sagen og vurderede, den førfte til 2 MÉ. 8 $ og den ſidſte til1 Nd. 3 Mk.
men Tiltalte har formeent at have havt Ret til at disponere over disſe Nedaber, i hvilken Henfeende han nærmere har forklaret, at iffe blot Skovlen —
hvad i det Bæfentlige ftemmer med OD. Thomasfens ovenanførte Forklaring —
men ogfaa Spaben var af O. Thomasen overleveret ham til Eiendom, imod
at han ffulde betale deres Bærdi ved fin Arbeidsfortjenefte, ſamt at denne Betaling af Tiltalte var bleven præfteret ved hang Arbeide, idet han endog ved
fin Bortgang endnu havde Venge tilgode ho8 O. Thomasſen, der ikke vilde
gjøre Afregning meb ham eller betale ham, hvad han havde fortjent hog ham.
JI et folgende Forhor har Tilialte — efterat en anden Arbeidsmand, der ſamtidig med Tiltalte forlod Arbeidet, overeensſtemmende med O. Thomasſen havde

udſagt,

at Spaden

af denne var udlaant

til bemeldte Arbeidsmand og Til-

talte i Forening til fælles Brug ved Arbeidet — nærmere forklaret, at de
fiulde vel nof Begge bruge Spaben, men at Tiltalte, da det var fang Henfigt
at beholde ben, efterat be havde brugt den til Gruusgravning,. fjøbte den af
D. Thomagfen, hvorhos han har anbragt, at det ev det Almindelige, at Gruusarbeiderne paa denne Maade affjobe vedîommende Veientrepreneurer de Redſaber, ſom af disſe leveres Arbeiderne til Brug, og at Entrepreneurerne eih. ller
kunne være tjente med at faae Redſkaberne, da disſe i Almindelighed ere beſkadigede ved Brugen.
Der er nu iffe tilveiebragt ti:ftrælfelig Oplysning om,
hoorledes O. Thomasſens Penge-Melemværende med Tiltalte har været ved
dennes Bortgang fra Arbeidet, men efter hvad der er fremkommet under Sagen, findes Tiltaltes Forklaring om ved ſin Bortgang at have havt Penge tilgode hos O. Thomasſen for ſit Arbeide, og navnlig et ſaadant Belob, ſom
ſvarede til Værdien af Skovlen og Spaden, 1kle at knnne forkaſtes, hvoraf det
er en Følge, at Tiltalte iffe fan anfees at have gjort fig ffyldig i noget ſtrafbart Forhold ved at fælge den ommeldte Skovl, ber efter DO. Thomasfens
ovenanforte Forklaring var leveret Tiltalte ſaaledes, at den fulde blive hans
Eiendom, naar han ved ſin Arbeidsfortjeneſte havde betalt den. Hvad derimod
angaaer Spaden, vil der imod O. Thomasfens Bencgtelſe og idet ben ovenz
nœvnte Arbeidsmands Forklaring gaaer ud paa, at Tiltalte, da han fortalte,
at han havde ſolgt Spaden, yttrede, at han hertil anſaae ſig berettiget, efterſom
O. Thomasſen ikke havde villet gjøre Redelighed med ham, ikke kunne tages
noget Henſyn til Tiltaltes Udſagn om at have kiobt den af O. Thomasſen
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Den

1ſte October.

eller at have været berettiget til at disponere over den,

og Tiltalte maa der-

for anſees at have gjort ſig ffyldig i et misligt Forhold ved at fælge den ommeldte Spade, ved hvillet Forholdg Bedømmelfe der dog vil være at tage
Henſyn til, at det efter Tiltaltes Forklaring ikke ev uantageligt, at han har
formeent at have et tilfvarende Belob tilgode hos O. Thomasfſen.
Hrad endelig angaaer det ovennævnte Pengelaan af 3 Nd., har Tiltalte benægtet at have
brugt noget bedragerift Foregivende for at opnaae dette Laan eller at have havt
til Henſigt at undlade at tilbagebetale ſamme, hvorimod det var hans Henſigt
at betale Beløbet af ſin Arbeidsfortjeueſte hos O. Thomasſen, hvilket dog ikke
kunde fee, da denne ikke vilde betale Tiltalte, hoad han havde fortjent.
Rigtigheden af disſe Tiltaltes Forklaringer kan nu heller ikke anſees beſtemt benægtet af I. Sørenfen, og Tiltalte fan ſaaledes, hvad denne Sigtelſe angaaer,
iffe anſees at have gjort fig ffyldig i noget ftrafbart Forhold.
Derimod vil Tiltalte — der er født i 1838 og, foruden at han, førend
han naaede criminel Lavalder, er ſtraffet med Riis for Tyveri, har ifølge en
Underretsdom af 12te December 1865 været anfeet efter Frdn. 11te April 1840
$ 1 med Fengſel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage for Tyveri, og ifølge
Overrettens Dom af 23de Sep'ember f. A. efter Straffelovens g 247 for ſvigagtig Omgang med Hittegods med famme Slags Fængfel i 2 Gange 5 Dage
— for fit Forhold ved at bortbytte den ovennævnte Pibe være at anfee efter

Straffelovens & 253,

og for fin Dispofition

over den ommeldte Spade efter

ſamme Lovs $ 256 cfr. $ 253, og da Staffen ved Underretsdommen findes
pasſende beſtemt til FZængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage, vil bemeldte Dom, hvis Beftemmelfer angaaende Actionens Omfoftninger ligeledes
billigeg, være at ftadfæfte.”

Nr. 199.

Advocat Bro>
contra

Hans

Mortenſen

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for voldeligt Forhold.
|
Salling Herreders Extraretsdom af 16de Juni 1868: „Tiltalte Hans Mortenſen bor henſcœttes i Fæœngſel paa Band og Brød
i 5 Dage,

ſamt

betale Avlskarl

Peder

Nielſen

Vile

i Erſtatning

for Omkoſtninger til Læœgen ved hans Helbredelſe og for Næringstab og Lidelſer 7 Rd.
Saa bor Tiltalte og at udrede de med
nærværende Action forbundne Omfoftninger, hvorunder Salairer til
Actor,

Procurator

Pasbjerg

© Rd,

og til Defenſor,

Procurator

Munksgaard 4 Rd. Den ommeldte Erſtatning af 7 Rd. at udredes
inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen
i det Hele at efterflommes under Adfœrd efter Loven.“

Den

1fte October,

Viborg Landsoverrets Dom
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af 3die Auguſt 1868:

„Under-

retsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at Straffetiden beſtemmes til 2 Gange 5 Dage.
I Salair til Actor og
Defenſor

for

Overretten,

Procuratorerne

Ifaacfen

og Morville,

betaler Tiltalte 5 Ko. til hver. Den idømte Erſtatning udredes
inden 8 Uger efter denne Dom8 lovlige Forkyndelſe og iøvrigt
at efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

ZJ Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:
Lands8overrettens Dom bor ved Magt at ſtande.

I

Salarium

for Døiefteret

til

Advocaterne

betaler

Tiltalte

Bro>

og

Hanſen

10 Rd. til hver.

Y ben tndanfebe Doms Bræmigfer hedder det: „Om Tiltalte Hans
Mortenfen, bdev under nærværende Sag figtes for voldeligt Forhold, er det
ved hans egen Tilſtaaelſe og Sagens øvrige Oplygninger godtgjort, at da Peder Nielſen Vile, der tjente ſom Avlskarl paa Reſengaard, hvor Tiltalte ligeledes tjente ſom Staldkarl, den 24de Marts d. A. om Cftermiddagen havde
bemærket, at der var lagt Havre i Krybben for et Par Heſte, iſtedetfor at de
efter Huusbondens Beſtemmelſe ſﬀkulde fodres med Meel, og han, der i Huusbondens Fraværelfe traadte 1 dennes Sted paa Gaarden, derfor havde taget
Havren af Krybben , har Tiltalte, ba han fenere hen paa Cftermiddagen var
ſammen med P. N. Vile i Heſteſtalden — eſter, ſcm det maa antages uden
videre Anledning, at have grebet P. N. Vile 1 Bryſtet — ſtodt til denne, faa

at han falbt baglænds ind ad Døren til et lille Rum

ved Siden af Stalden,

ſamt dereſter ſlaaet ham i Hevedet med en Jernſtang, der var omtrent 1! Alen
lang og en Tomme tyk i Qvadrat, hvoreſter Tiltalte, idet Vile efter ſin Forflaring gav et heit Sfrig, gav flip paa ham, og Vile gik dereſter ud af Stalden.
Eſter P. N. Viles Forklaring flog Tiltalte ham førft over Næſen med
en rund Jernftang af 2 Alens Lœngde:
og 17 Tommes Omkreds, hvorpaa Tiltalte, da han paa Grund af Rummets Smalhed ikke rigtig kunde bevœge bemeldte Jernſtang, og Vile parerede Slagene af med Armene, tog den ommeldte
tyffere Jernftang og ſom meldt med ſamme flog ham i Hovedet, og Tiltalte
har i denne Anledning ubfagt, at han, da Vile var falben baglænds om, vilde
gribe den nævnte tyndere Jernſtaug for at give Vile et Slag med den, men
da Vile laae paa Stangen, ‘kunde han ikfe faae den frem, og han tog derfor
den ommeldte tykkere Jernſtaug, der flod op til Vœggen, og vilde med ſamme
ſlaae Vile paa Ryggen, men fom mob fin Billie til at flaae ham i Hovedet
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med Stangen; i et følgende Forhør har han dog forklaret, at det er muligt, at
ben af Vile —- der iøvrigt har udfagt, at han iffe kan ſige, om det alene var
Tiltaltes Henſigt at ſlaae ham paa Ryggen -— afgivne Forflaring er rigtig,
medens han dog ikke vil kunne hufſfke ogíaa at have flaaet med den mindre
Yernftang, idet han bar udjagt, at han paa Grund af ſin Hidſighed ſandſynligviig iffe har har lagt faa noie Mærke til, hvad han gjorde,
Ved en den folgende Dag af Diſtrictslœægen foretagen Underſogelſe af de P. N. Vile bibragte
Læſioner befandtes disſe at beſtaae deels af et Saar paa deu behaarede Deel
af Hovedet, 12 Tomme foran og tilhoire for:Isſen, hvilket Saar var 2 Tomme
langt og træœngte heelt igjennem Huden, uden dog at have blottet Hjernefkallen,
og havde blodt noget, hvorhos dets Rande havde et contunderet Udſeende, deels
af en dyb Excoriation paa venſtre Side af Nœæſen af Storrelſe ſom en Fiirfilling, ſamt Spor af Contuſion paa hoire Haand og hoire Forarm.
Jpovrigt gik Diſtrictslægens Erklæring ud paa, at disſe forſkjellige Lœæſioner, der
fyntes at være foraarfagede af Slag af eller imod en ftump Øjenftand, vilde
funne helbrede8s uden at efterlade ffadelige Folger, og efter Sagens Oplysninger
er ogſaa P. N. Vile ſenere bleven aldeles helbredet for de ham tilfoiede Lœæſioner. Tiltalte har forøvrigt vedgaaet, at han, for han ſlog P. N. Vile, havde
fortalt til en anden Tjeneſtekarl paa Gaarden, at han vilde ſlaae Vile, fordi denne
havde taget Havreu af Krybben, og bemeldte Tjeneſtekarl, der ſagde, at det var
ingen Synd at flaae Vile, havde lovet ham at gaae ud af Stalden og at holde
en tredie Tjeneſtekarl, der kom hjem og fſkulde ſœætte ſine Heſte ind i Stalden,
med Snak, for at han ikke ſﬀulde komme for hurtigt ind i Stalden og Tiltalte

ſaaledes kunde flaae Vile, uden at der var Vidner tilſtede.
For det anforte Forhold er Tiltalte, der er fodt i 1827 og ikke ſees tidligere at have været ftraffet eler tiltalt,

efter Straffelovens & 203,

men

veb

Straffen,

Underretsbommen

rettelig

der ved bemeldte Dom

anfeet

er beftemt

til Fængfel paa Band og Brød i 5 Dage, findes at burde faftfættes til ſaadant
Feængſel i 2 Gange 5 Dage.
Med denne Forandring i Straffetiden vil Underretsdommen, hois Beſtemmelſer angaaende Erſtatning til P. N. Vile ſamt Actionens Omkoſtninger billiges, være at ftadfæfte.”
OS

Nr.

153.

er

Advocat Brok
contra

Niels Peter Jenſen (Defenſor Liebe),
dex tiltales for Tyveri.
Randers Kigobſtads Extraretsdom af 11te April 1868: „Tiltalte Niels Peter Jenſen bor henſœttes i Fængſel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage famt tilfvare alle af nærværende Sag
lovligt flydende Omfoftninger, derunder Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne Brendſtrup og Jacoby, med 4 Ro. til
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Forſtnœvnte og 3 Rd. til Sidſtnœvnte.
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 2den Juni 1868: „Underretsbommen bør ved Magt at ſtande. I Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Juſtitsraad Ne>elmann og Procurator Faber, betaler Tiltalte 5 Ro.

til hver.

At efterkommes

under

Ad-

færd efter Loven.”
Hgieſterets

JI Henhold

Dom,

til de i den indankede Dom

anførte

Grunde

fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande,
J Salarium til Advocaterne Bro>k og Liebe for

Hgieſteret betaler

Tiltalte 10 Rd. til hver.,

JF den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Om Tiltalte Niels
Peter Jenſen, der under nærværende Sag ſigtes for Tyveri, er det ved hans
egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med Sagens øvrige Oplysninger godtgjort, at
han engang i December f. A., da han, efter at have havt Nattelogis hos Ar-

beidsmand Anders Anderſen Msoller i Randers,

om

Morgenen

forlod dennes

Bolig, har tilegnet fig en bemeldte Arbeidsmand tilhorende Opſtanderpibe af
Verdi 8 Mk., ſom han ſamme Dag ſolgte til en Marſchandiſer for 4 Mk.
Piben er bragt tilſtede under Sagen og udleveret til Beſtjaalne.

For dette Forhold vil Tiltalte, der er fodt i 1839 og ikke ſees tidligere
at have været tiltalt eler ftraffet, være at anfee efter Stroffelovens $ 228 med
en Straf, der ved Underretsdommen findes pasſende beſtemt til Fængſel paa

Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, og bemeldte Dom, hvig Beftemmelfer om
Actionens Omkoftninger ligeledes billiges, vil derfor være at ftabfæfte.”

Nr.

188.

Advocat Brod
contra

Jens

Anderſen

(Defenſor Liebe),

der tiltales for bedrageligt Forhold.
Helſingor Kjobſtads Extraretsdom af 23de Mai 1868: „Tilstalte, Arbeidsmand Jens Anderſen, bor ſtrafſes med Fœngſel paa
Band og Brøb i 5 Dage ſamt udrede denne Sags Omfkoſtninger,
derunder è Salair til Actor, Procurator Moller 4 Rd. og til
Defenſor, Procurator Knox 3 Rd.
At efterkommes under Ads
færd efter Loven.”
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„Tiltalte,

lfte October.

og Stadsrettens Dom

Arbeidsmand

Jens

Anderſen,

af 10de Juli

bor flraffes med

fimpelt Fængfel i 8 Dage.
Jøvrigt bør Underretsdommen ved
Magt at ſtande. I Salair til Actor og Defenſor ved Overretten,
Procuratorerne Berggreen og Lehmann, betaler Tiltalte 5 Rd. til
hver, At efterkommes under Adſœrd efter Loven,“
Hgieſterets

J Henhold

til de i

den

Dom.

indankede

Dem

anførte

Grunde

fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande
3 Salarium til Advocaterne

Bro>

og

10 Rd.

til hver.

JF
Tiltalte,

den

Liebe

indankede

Arbeidsmand

for

Doms
Jens

Høiefteret

Prœmisſer
Anderſen,

hedder

betaler

det:

Tiltalte

„J nœærværende imod

for bedrageligt

Forhold

anlagte

og

fra Helſingor Kjobſtads Extraret hertil indankede Sag er det ved egen, med de
øvrige i Gagen fremfomne Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe beviiſt, at Tiltalte har gjort fig fyldig 1 det ham paaſigtede Forhold derved, at han den
24de April d. A., da han hos Conſul Pryy kjobte en Tonde Kul til 7 Mk.
12 f, mobtog. tilbage paa en ſvenſk Femrigsdalerſeddel 3 Rd. 4 Mk. 4 ß
iſtedetfor 7 Mk. 4 ß, ſljondt hau ſtrax indſaae, at der ved en Feiltagelſe var
givet ham formange Penge tilbage, ligefom han ogfaa fenere nægtede at have
faaet mere tilbage end 7 MT. 4 fB.
Kor bette Forholt vil Tiltalte, der er født den Ste April 1831 og ikke
tidligere findes criminaliter tiltalt eller ſtraffet, blive at anfee efter Straffelovens $ 257 med 8 Dages ſimpelt Fœængſel, og vil Underretsdommen, hvorved
han er anſeet efter $ 251 med 5 Dages Fængſel paa Vand og Brod, forſaavidt
være at foranbre, medens dens Beſtemmelſer angaaende Actionens Omkoſtninger,
deriblandt de Actor og VBefenſor ved Undecretten tilfjendte Salairer, bifaldes.“

Nx. 175.

Advocat Liebe
conira

Peter Rasmusfen

eller Peter Rasmusfen

Peterſen

og Ludvig Auguſt Larſen (Defenſor Bro),
der tiltales for Tyveri.
Helſingor Kjobſtads Cxtraretsdom af 11te Mai 1868: „Arre-
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ſtanterne Nr. 1 Tommermand Johan Jacob Pettersfon, Nr. 2
Matros Max William Carl Fun>, Nr. 3 Matros Carl Anaſtaſius Friedrich, Nr. 4 Kok Jehan Julius Wandler, og de Tiltalte
Nr.5 Peter

Rasmusſen

eller Peter

NRasmusfen

Peterſen

Fiſker Ludvig Auguſt Larſen bor ftraffes med Fængfel

og Nr. 6

paa Band

og Brod, Nr. 1 i 6 Gange 5 Dage, Nr. 5 i 4 Gange 5 Dage
og de øvrige hver ifær i 2 Gange 5 Dage.
Sageng Omfoftninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Moller 5 Rd. og
til Defenforerne, Procurator Knox og Procurator Schmith 4 Nd.
til hver, udredes af Arreſtanten Pettersſon og Tiltalte Rasmusſen
in solidum, ſaaledes at de trende andre Arreſtanier og Tiltalte
Larſen in solidum med dem deraf udrede Halvdelen.
Saa bor
og Arreſtanten Pettersfon og de Tiltalte NRasmusſen og Larſen
in solidum i Crftatning til Kjøbmand Soldan, Chef for Handels-

huſet William

G.

Norrie, betale 16 Rd. 3 ME.

Den

idømte

Erſtatuing at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige
Forkyndelſe under Adfœrd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 14de Juli
1868: „Underretsdommen bsor, forſaavidt paaanket er, ved Magt
at ſtaude. I Salair til Actor og Defenſor ved Overretten, Procuratorerne Mühlerß og Cancelliraad Peterſen, betale de Tiltalte,
afſkediget Sergeant Peter Rasmusſen eller Peter Nasmusſen Peterſen og Fiſker Ludvig Auguſt Larſen, Een for Begge og Begge
for Een, 8 Rd. til hver.
Den de Tiltalte idomte Erſtatning at
udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe, og
Dommen i det Hele at efterklommes under Adfœrd efter Loven,“

Hgoieſterets Dom.
J
og med

Henhold

til de i den

Bemærkning,

indankede

at Tiltalte

Dom

Rasmusſen

anførte
ſelv

har

Grunde
vedgaaet,

at han, efterat Pettersjon havde yttret, at han nok kunde faae fat
i noget af Sfibetg& Hvedelabning, har erflæret fig villig til at
modtage ſjamme, kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadéretteng Dom bør
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Liebe og Brod for Høiefteret betale de Tiltalte,
Een for Begge og Begge for Een, 20 Rd. til hver,
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JF den indankede Doms Prœæmisſer hedder

det: „J nærværende, imob

Flere og deriblandt de Tiltalte, afſkediget Sergeant Peter Rasmusſen eller
Peter Rasmusſen Peterſen og Fiſker Ludvig Auguſt Larſen, for Tyveri anlagte og for de Sidſtnœvntes Vedkommende her til Retten appellerede
Sag er det tilftræffeligt beviift, at de have deeltaget i Tyveri af Hvede, der i
Februar d. A. i flere Gange er bortſtjaalet fra det dengang i Helſingors Havn
liggende preusſiſke Barkſkib „Julie Hein“.
Tiltalte Larſen har ſaaledes forklaret, at den i forſte Inſtants medtiltalte Pettersſon, der var Tommermand
paa bemeldte Barkſkib, havde tilbudt at ſœlge ham ſaakaldet Feiekorn fra
Stibet, og at han derefter leverede omtrent 3 Skpr., ſom Larſen virkelig troede
at vœre Feiekorn, men har derimod vedgaaet, at han, ſom opfordrede Pettersfon til at lade ham faae mere Hvede, vel indſaae, at ben Hvede, lidt over en
Toude, ſom Pettersſon, da han og Tiltalte Rasmusſen en Aften havde indfundet fig ved Skibet, bragte iland til dem og hjalp dem at bære til Rasmusſens Bolig, var ſtjaalen af Skibets Ladniug, og til Tiltalte Larſens ſenere Fragaaelſe i denne Henſeende findes intet Henſyn at kunne tages.
Tiltalte Rasmusfen, der efter Pettersſons og Larſens Forklaringer havde
opfordret Forſtnævnte til at levere Hvede fra Skibet, og af denne Hvede har
modtaget deels de ovennævnte 14 Tønde, deels 4 Tønder, fom Natten mellem
den 15de og 16be Februar bleve bragte til hang Bolig, har vedholdende nægtet
at have indfeet eller engang havt Formodning om, at Hveden var ſtjaalen, men
vil have troet, at Tømmermanbden havde Lov til at fælge af Skibets Ladning;

men

ligeſom denne hang Formening

er blottet for al Rimeligbed,

faaledes

fremgaaer ogſaa hang mala fides af den ringe Betaling, han ydede for be mobtagne Øjenftande, af den Tid og den Maade, hvorpaa bdidfe bleve ham bragte,
af hans Medhjœælp til at Pettersſon og de Øvrige, fom fornævnte Nat i Fors
ening med denne havde bragt Hvebden til hans Bolig, flygtede derfra, ba Politiet indfandt fig fammefteds, ſamt af hans Forſog paa at dolge Koſterne og
af hans uſandfœærdige &orklaringer.
Af Hveden, der ex vurderet til 10 Nd. pr.
Tønde, ere be 4 Tønder fomue tilftede og udleverede til Sfibets Fører, og for

de 11 Tønde er Erftatning frævet.
Fremdeles er der i Tiitalte Rasmusſeus Bolig forefunden en til Skibet
horende og til 15 Rd. vurderet Trosſe, ſom efter Tiltaltes Forklaring en Aften er bragt ham af Pettersſon, hvad denne dog har benægtet, og vil Tiltalte
ogſaa med Henſyn til denne Trosſe, der er udleveret til Veftjaalne, have ftaaet
i den Formening, at Tommermanden havde Lov til at fælge famme, hvad dog
har al Sandfynlighed imod fig, ligefom Tiltalte, hvad den her ommeldte
Gjenftand angaaer, har afgivet mobfigende Forklaringer om Tiden og Maaden,
hvorpaa han havde fjøbt den.
De Tiltalte, af hvilfe Rasmudfen er født den 19de Juni 1824 og Larſen den 28de Auguſt 1827, og af hoilke ingen findes tidligere criminaliter tiltalt eller ſtraffet, ere derfor rettelig af Underdommeren anſete efter Straffelovens
2 228 jfr. 88 47 og 51, hvortil for Rasmusſens Vedkommende med Henſyn til
Trosſen bliver at tilfoie $ 238, og da den i Underretsdommen valgte Straf af

Den
Fængfel paa
i 2 Gange 5
Beſtemmelſer
de Actor og
Vedkommende
ſtadfæſte.“
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Band og Brød for Rasmusſen i 4 Gange 5 Dage og for Larſen
Dage efter Omftænbigbederne findes pasſende, ligeſom Dommens
angaaende Erſtatningen og Actionens Omkoſtninger, deriblandt
Defenſor ved Underretten tilkjendte Salairer, for de Tiltaltes
bifaldes, vil bemeldte Dom, forſaavidt den er paaanket, være at

Fredagen

Nr.

1fte October.

152.

den 2den October.

Advocat Liebe
contra

Uifred Larsfon

Bjerfen

(Defenſor Klubien),

ber tiltales for at have formaaet til den i Straffelovens $ 155
ommeldte Forbrydelſe, famt for uberettiget Næringsbrug.
Eriminal-

og Politirettens

Dom

af 6te Juni

1868:

„Til-

talte Alfred Larsfon Bjerkén bor til Statskasſen bode 30 RD.
eller, ſaafremt denne Bode ikke fuldt betales, henſættes til fimpelt
Jeængſel i 10 Dage.
Saa bor han og til Kjobenhavns Communes Kasſ\e bode 10 Rd. ſamt udrede Actionens Omkoſtninger,
derunder Salair til Actor og Defenſor, Procurator Juel og
Proveprocurator Tvermoes, 5 Ro. til hver. Det Idomte at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forfyndelſe og
Dommen 1 det Hele at efterkommes under Adſœærd efter Loven.“
Hgieſterets
Da
Gang

den

begaaet

hoieſte

Mulct

Dom.

efter Nœæringslovens

uberettiget Nœringsbrug

$ 75

for

1ſte

ikke naaer summa appella-

bilis, vil Sagen, der alene er appelleret efter det Offentliges Begjæring, forſaavidt Tiltalte er ſigtet for uberettiget Herbergeren,
vœære at afviſe.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
maa Hogoieſteret billige, at Tiltalte for ſit Forhold med at tilveiebringe urigtige Atteſter, for ved Hjælp af famme at forffaffe fig
Borgerſkab ſom Vertshuusholder, efter Straffelovens $ 155
ſammenholdt med & 52 1fte Led er anfeet med ben i Dommen
faſtſatte Straf,

ligeſom

det

ogſaa

maa

have

ſit Forblivende

ved

Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger; men tillige
findes det ifolge den derom nedlagte Paaſtand, der har tilſtræk-

280

Den

L2den October.

felig Hjemmel ſaavel i Forholdets Natur ſom i Straffelovens
S 34, at burde beftemmeg, at det ved den anforte Ulovlighed til«
\negne Borgerbrev bor være ugyldigt.
Lhi kjendes for Ret:
Med Henſyn
til Sigtelſen for uberettiget Næringsbrug afviſes Sagen.
Jovrigt bør Criminalog Politirettens Dom ved Magt at ſtande, hvorhos
det Tiltalte meddeelte Borgerbrev ſom Veœrtshuusholder bor vœre ughldigt.
I Salarium til
Advocaterne Liebe og Klubien for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
(Den indantede

Dom8

PBræmisfer følge i næfte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Høtefteret affagte Domme med veoføtede Conclufioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Bræmisfer , forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele bigfe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Fegifter. — Saalænge Hettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., 0g for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſteu, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.
Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel
Fieldioe & Gandrups

Bogtrykkeri.

(F. Hegel).

Hoieſlerelslidende,
ndgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

19—90.

|

Den 16de October.

1868.

Anden ordinaire Sesſton.
Fredagen den 2den October.

Pr. 152.

Advocat Liebe
contra

Alfred Larsfon Bijerken (ſee forrige Nr.).
Y den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Det ex under nærvæs
rende, mod Tiltalte Alfred Larsſon Bjerkön for at have formaaet til den
i Strafſelovens $ 155 ommeldte Forbrydelſe famt for uberettiget Næringsbrug
anlagte Sag ved hang egen af det tøvrigt Oplvfte beſtyrkede Tilſtaaelſe tilftræffeligt godtgjort, at han, der er født i Sverrig og fra Juni Maaned 1864
har havt faft Ophold heri Landet, medeng ban tidligere, navnlig fra 1861, vel
af og til har opholdt fig heri Staden, men iffun midlertidigt, idet han afver=
lende drev Handel her og i Sverrig, har, da han i Mai Maaned 1867 ønſede at erhverve Borgerſkab ſom Veærtshuusholder heri Staden, og i den Anledning havde i Kjobenhavns Magiſtrats 1ſte Secretariat faaet udleveret en
Blanket, hvori blandt Andet var opgivet, at Udlændinge fulde ffaffe Atteſt fra
2 paalidelige Mænd eller andet Bevtis om, at de 1 det Mindſte 1 5 Aar have
opholdt og ernæret fig ærligt hev i Riget, formaaet en under Sagen ille medtiltalt Borgers Huftru til at underffrive hendes Mands Navn, og derefter en
anden

heller

iffe

medtiltalt

Borger

heri

Staden

til

at

unberffrive

fit Navn

under en Blanfetten given Paategning, indeholdende, at de 1 flere Aar havde
fjendt Tiltalte fom en redelig og ærlig Mand, der i over 6 Aar havde opholdt
lig hert Buen og navnlig i de fidfte 3 Aar havde havt faſt Tjeneſte herſteds,
uagtet han derved fik dem til at bevidne Noget, ſom de efter deres Bekjendtſkab
til ham ifte havde tilftræffelig Kundſkab om, og ſom heller ikke var overeensſtemmende med Sandhed.
Tiltalte har derefter, blandt Andet under Benyttelſe af den ommeldte Atteſt, vundet Borgerffab heri Staden ſom Vœrts8huusholder den 16de Mai f. A.
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Hvad deruœæſt avgaaer Sigtelſen for uberetttget Nœriugsbrug, er det paa
ſamme Maade godtgjort, at Tiltalte i den Tid, han har handlet for egen
Regning, tillige har herbergeret, hvertil det ham meddeelte Borgerſkab efter
Ç 59 i Lov om Haandværks- og Fabrikdrift m. m. af 29de December 1857
ikfe hjemlede ham nogen Jet, og uden at han dertil har erhvervet nogeu ſœærlig Rettighed.
Som Følge heraf vil Tiltalte, huis Opgivende at være 27 Aar gaminel
ev ffiønnet at ftemme med haus Udſeende, og ſom iffe er fundet forhen ftraffet
beri Landet, være at bømnie beelg efter Straffelovens ? 52 1ſte Led ſammenholdt med è 155 efter Omſtœudighederne til en Statskasſen tilfaldende Mulct
af 30 Nd., i Mangel af huis fulde Betaling inden den nedenfor foreffrevne
Friſt hau i Overeeusſtemmelſe med ſamme Lo-s $ 30 vil vœære at henſœtte til
fimpelt Fængjel i 10 Dage, beel8 efter fornævnte Lov af 29te December 1857
8 75 for forſte Gang begaaet uberettiget Nœringsbrug med en Kjobenhavns
Communes Kasſe tilfaldende Mulkt, der beſtemmes til 10 Nd.
Til

efter den

derom

nedlagte Paaſtand

at domme Tiltalte

til at have

fit ovenmeldte Borgerffab forbrudt, findes ber eftev Omftændighederne iffe at
baveg tilftræffelig Hjemmel 1 Lovgivningen, navulig i Straffeloveng $ 34.

Tiltalte vil derhos blive at tilpligte at udrede Actionens Omfkoſtninger.“
vw

Nr.

198.

Advocat Liebe
contra

Soren

Chriſten

Sorenſen

(Defenſor Klubien),

der tiltales for Thveri.
Hammerum Herreds Extraretsdom af 16de Mai 1868:
„Tiltalte Soren Chriſten Sorenſen bor ſtraffes med Fœngſel paa
Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Saa vil han og til Andreas
Nygaard af Vildberg have at udrede et Erſtatningsbelob af 1 Rd.
1

Mk,

og endeligen

til det Offentlige

be ved Crecutionen

af hang

Straf forbundne Omfoftninger, ſamt det Halve af Actor, Procurator Valeurs og Defenſor, Procurator Braſks Salair, hvilfet
for hvex iſœr ex beſtemt til 5 Rigsdaler.
Tiltalte Anders Chris

ſtenſen Brohuus bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være,
dog ſaaledes, at han, med Fradrag af den Tiltalte Sorenſen paalagte Andeel af Actionens Omkoſtuinger, vil have at udrede disfe,
deriblandt

de ved hans

Arreſt

foranledigede,

tilligemed

Halvdelen

af Actors og Defenſors ovenanforte Salairer.
Den Tiltalte Sørenſen paalagte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter denne

Den

Doms lovlige Forfyndelfe,
under Abfærd efter Loven.”
Viborg

Land8overrets

2den October.

og Dommen
Dom
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iøvrigt at efterfommes

af 27de Juli

1863:

„Underrets-

dommen bgr, forſaavidt paaauket er, ved Magt at ſtande, dog
ſaaledes, at Beſtemmelſerne om Erſtatning til Handelsmand A.
Nygaard

bortfalde.

Saa

udreder

Tiltalte

og Actionens

Omkoſt-

ninger for Overretteu, derunder i Salair til Actor og Defenſor
fammejteds, Brocurator Morville og Juſtitsraad Ne>elmann, 5 Nd.
til hver. At efterfommeg under Adfærd efttr Loven.”
Hgieſterets

Don,

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendeg for Met:
Land8Soverrettens Dom bor ved Magt at ſtande,
ZJ Salarium
til Advocaterne Liebe og Klubien
for HÖgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
J den indankede Doms Præœmisſer hedder det: „Under nærværende Sag,
der i 1ſte Inſtants tillige angik en Medtiltalt, for hvis Vedkommende Sagen
iffe er indanket her for Netten, tiltales Spren Chriſten Sprenſen for
Tyvert.
Forelobig bemærkes, at forſaavidt Tiltalte under Sagen har vedgaaet at

have ſat ſig i Beſiddelſe af et lille Naaletræ,

vil der,

idet dette Forhold ikke

har været ØGjenftand for Paakjendelſe ved Underretten, ikke her for Retten
funne blive Spørgsmaal om ti fan Henfeende at idømme ham noget Strafanfvar.
Gøvrigt er bet ved Tiltalteg egen Tilftaaelfe i Forbindelſe med Sagens
andre Oplysninger godtgjort, at han
— ſom det maa antages den 1fte Februar
d. A. om Aftenen Kl. 7 — har tilvendt ſig et til 7 Mk. vurderet Kalveffind,
der tilhorte hans Huusbond Forpagter Lavætz af Msolſtrup, og ſom var opſpilet
paa en Dor mellem Foderloen og Koſtalden.
Skindet, ſom Tiltalte maa antages ſam:e Aften at have afhændet hos Handelsmand A. Nygaard i Vildberg, er under Sagen bragt tilftede og udleveret Beſtjaalne.
or dette Forhold vil Tiltalte, der er fodt den 22de November 1848
og iffe ſees tidligere at have vœæret tiltalt eller ſtraffet, vœre at anfee efter

Straffelovens $ 228 med en Straf, der ved Underretsdommen findes pasſende
beſlemt til Fængſel paa Vand
ved

hvis

Beſtemmelſer

om

og Brod i 2 Gange 5 Dage,

Actionens

Omkoſtninger

for

og bemeldte Dom,

Tiltaltes Vedkommeude

det findes at kunne have ſit Forblivende, vil derfor, forſaavidt den er paaanket,
vœre at ſtadfœſte, dog ſaaledes, at dens Veſtemmelſer om Erſtatning til Haudelsmand A. Nygaard maa bortfalde, idet der ikke umiddelbart ved Tyveriet
er tilfoiet ham noget Tab.”
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Den

Nv. 207,

2den October.

Advocat Liebe
contra

Geert FrederikLſen (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri.
Horns Herreds Extraretsdom
Indſidder

Geert

Frederifſen

af 9de Mai

af Barakkerne,

bor

1868:

„Tiltalte,

henſœættes til For-

bedringshuusarbeide i 18 Maaneder.
Tiltalte, Tjeneſtedreng Lars
Johanſen af Barakkerne, bor ſtraffes med 20 Rottingſlag.
Alle
af Actionen lovlig flydende Omfojtninger, derunder i Salair til
Actor, Juſtitsraad Glud 5 Rd. og til Defenſor, Procurator
Wodſchou 4 Rd., udrede de Tiltalte, Een for Begge og Begge for
Cen, At efterfommes under Adfœrd efter Louen.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Zlte Juli
1868: „De Tiltalte, Indſidder Geert Frederikſen og Tjeneſtedreng
Lars Johanſen, bor ſtraffes, den Forſte med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar og den Sidſte med 10 Rottingſlag.
J Henſeende
til Actionens Omkoſtninger bor Underretsdommen ved Magt at
ſtande. J Salarium til Actor og Defenſor for Overretten, Cancelliraad, Procurator Peterſen og Procurator Sgorrenſeu, betale
be Tiltalte, Cen for Begge og Begge for Een, 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgoieſterects Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom for Geert Frederifjens Vedkommende anforte Grunde kjendes for Ret:
Lands$over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør,
forſaavidt paaanket er, ven Magt at ſtande.
3
Salarium til Advocaterne Liebe og Hindenburg
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nod. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende, fra
Horns Herreds Extraret hertil indankede Sag tiltales Judſidder Geert Frederikſen og Tjeueſtedreng Lars Johanſen for Tyveri.
Det er i [faa Henfeende ved de Tiltaltes egen Tilftaaelfe og det iøvrigt
Oplyſte tilſtrækkeligt godtgjort, at de den 3die Marts d. A. i den til Jœgerspritg hørende Fælledsffov med en i dette Øiemeb medbragt Sang have overfanget 2 til 5 MÉ, vurderede Grantræer af omtrent 11 AXlens Længde og 6 à
8 Tommers Tykkelſe i Modenden og bragt bem udenfor Sfovgjærdet, hvor de
imidlertid bleve antrufne af Sfovløbereng Søn, der fratog bem Træerne.

Den
Forſaavidt

Tiltalte

den

Geert

October.

Frederilfen

Marts næftefter i famme Sfov
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ligeledes

er

figtet

for

den

lite

at have ombhugget og tilegnet ſig en El af 3

Tommers Tyflelfe, vurderet til 4 MÉ, gaaer hans Forklaring ud paa, at han
kun har benyttet Ellen til at iſtandſœætte en Langvogn, ber tilhørte Gaardmand
Peder Sgoreuſen og fom under Kjørjelen igjennem SÉoven, hvorhen Tiltalle
var ſendt med den for at hente noget Egetommer, var gaaet iſtykker, medeus
han derimod iffe til eget Brug har tilegnet fig denne El, der endnu ffal ligge

i Beder Sørenjeng Gaard.

Under disſe Omſtændigheder

findes det i Under-

retsdommen retteligen autaget, at det ommeldte Forhold ikke kan tilregnes Tiltalte ſom egentligt Tyveri.
Med Henfyn til den Straf, der vil være at idømme be Ciltalte, bemærfeg, at Geert Frederiffen, der er fodt den 30te Juli 1836, ifølge Fredericia Fæſtuings Garniſous-Krigsret8dom af 15de Juni 1860, approberet ved
kgl. Neſolution af 14de Juli nœæſteſter, har været anſect med 4 Aars Forbedringshuusarbeide i Medfor af Frdn. 11te April 1840 $ 34, og ifolge Horus
Herreds Ertraretsbom af 15 Marts 1866 med lignende Straf i 1 Mav for 2den
Gang begaaet Tyveri i Mledfør af ſamme Frdu.s & 13. Tiltalte findes berfor
uu t Henhold til Straffelovens $ 307 ved Underretsdommen rettelig idømt
Straf efter Straffelovens $ 231 cfr. 22 234 og 246, men Straffen ffjønnes

efter

Omftændighederne

at

kunne

beſtemmes

ttl

Forbedringshuusarbeide

i

1 Aar. .
Som Følge heraf vil Underretsdommen, hvorved Straffen for Geert
Frederikſen ex beſtemt til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder og for Lars
Johauſen til 20 Nottingſlag, være at forandre, hvorimod ben i Henfeende til
Actioneus Omkoſtninger, der rektelig ere paalagte de Tiltalte in solidum, vil
være at ftadfæfte.”

Mandagen

Nr. 162.

den s5te October.

Advocat Hindenburg
contra

Chriſtian

Claufen

ber tiltales for Tyveri.
Nakſkov Kijobſtads
„Tiltalte,

Arreſtanten

(Defenſor Liebe),

Extraretsdom
Smedelœrling

af

15de

Chriſtian

Februar

Clauſen,

1868:
bor

hen-

fættes til Fængfel paa Vand og Brod i 5 Dage, ſamt udrede de
af Sagen lovlig flydende Omfkoſtninger, hvorunder i Salair til
Actor, Procurator Barfoed 5 Nd. og til Defenſor, Procurator
Henrichſen

4 Rd.

At

efterkommes

efter Juftitiens

nærmere

anſtaltning under Adfœrd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens

Dom

1868:

ſtande.

„Underretsdommen

bor

ved

Magt

at

For-

af 15de Mai
I

Salair
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Bte October.

til Procuratorerne ved Orerretten, Cancelliraad d'Auchamp og Simonſen, betaler Arreſtanten Chriſtian Clauſen 5 Rd. til hver, At
efterfommes under Adfærd efter Loven.”

Hgieſterets Dom,
Efter Alt, hvad under Sagen foreligger, og navnlig naar
henſees til, at den af Tiltalte afgivne, kort efter dens Afgivelſe
igjen tilbagefaldte Tilftaaelfe iffe blot ikke er beſtyrket ved andre
oplyſte poſitive Data, men at en Deel af dens Indhold endog er
fvceklet ved de efter den indankede Doms Afjigelfe tilveiebragte
Oplysninger, findes det betœnkeligt at anſee ham ſkyldig i det ham
paafigtede Forhold, og han vil derfor være at friſinde for Actors
Tiltale,

dog

faaledes

at

han

foftninger efter Dommens

vil have

at udrede

Actioneng

Om:

Beſtemmelſer.

Thi fjendes for Ret:
Chriftian Clanfen
Sag fri at være.

koſtninger

bor

bør for Actors Tiltale i denne
I Henſeende til Actionens Om-

Landsover-

ſamt Hof-

og Stads-

rettens Dom ved Magt at ſtande. I Salarium til
Advocaterne Hindenburg og 2iebe for Hgieſteret
betaler Tiltalte 20 RD, til hver,
I den indankede Doms Prœæmisſer hedder bet: ,,J nærværende, imod
Arreſtanten Chriſtian Clauſen for Tyveri anlagte og fra Nakſkov Kjobſtads
Extraret hertil indankede Sag er det ved egen, med de øvrige i Sagen fremkomne Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe, til hvis Tilbageka!delſe der ifolge
L, 1—15—1 intet Henſyn fan tages, beviift, at Arreſtanten, medens han var
i Lære hog Smedemeſter Jens Hauſen i Nakſkov, har i afvigte Aar efter
Maidag i forffjelige Gange fraftjaalet bemeldte fin Mefter ialt omtrent 120
gamle, men tog brugelige Hefteffo, vurderede til 8 ß Stykket, ſamt omtrent 20
Vognmsotriker, i Gjennemſuit af Værti 5 Mk. Stykket, og derefter afhændet
Koſterne,

for

hvilke

Arreſtanten,

talt eller ſtraffet,
lovens

$ 228

med

ftemt til 5 Dages
angaaende

Erſtatuiug

er frafalden.

der

den

er fodt

8de

Juli

1847

og ikke

er derfor rettelig ved Underretsdommen
en

Straf,

der

Fængjel paa

Actionens

efter Omſtœudighederne

Band

Omkeſtninger,

derretten tilkjendte Salairer,
være at ftadfælte.”

og Brød,
deriblandt

ligeledes bifaldes,

tidligere

findes

til-

anſeet efter Straffeſkjonnes

pasſeude

be-

og da Dommens Beſtemmelſer
de

Actor

og Defenſor

vil bemeldte Dom

ved

Un-

i det Hele

Den

Nr.

141.

Zte October.
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Advocat Liebe
contra

Ion Karelsfon (Defenſor Bunten),
der tiltales for Thyveri.
Gullbringu og Kjoſar Sysſels Extraretsdom af 12te October
1866: „ZTiltalte Jon Karelsfon bor at ſtraffes med Z Aars Forbedringshuusarbeide ſamt at udrede alle af Sagen lovligen flydende Omfoftninger, og fom Crftatning til Gudmundur Jonsfon
2 Mk.
Det Idømte at betale inden 15 Dage fra denne Doms
lovlige Forfyndelfe og Dommen iøvrigt at fuldbyrde under Adfærd efter Loven,”
Den islandffe Landsoverretg Dom af 11te Marts 1867:
„Den Ziltalte Jon Karelsfon bør at ftraffes med 40 Slag af
PMiis famt være underfaftet Politiets ſpecielle Opſyn i 1 Aar.
Igvrigt bor Underrettens Dom ved Magt at ſtande.
Actor og
Defenſor ved Landsoverretten, Procuratorerne Pål Melſted og Jon
Gudmundsfon, tilfommer hver ifær 6 Rd. R. M. i Salair, ſom
udredes af Tiltalte, Den idømte Erſtatning udredes inden 8 Uger
fter denne Doms lovlige Forfyndelſe og Dommen igvrigt at
ererfommes under Adfærd eftev Loven,”
Hgieſterets

Dom.

Det af Tiltalte begaaede, i den indankede Dom omhandlede
Thveï, hvyorved han i en ubeboet og ifoleret beliggende Bygning

har tilgnet fig Koſter til en Værdi

af 1 Rd. 2 Mk. 8 ß, maa

eſter de*remkomne Oplysninger anſees udført ved Indbrud,

Da

Tiltalte 15lge en ham under ZUte October 1856 overgaaet Dom
har været ‘xaffet efter Frdn. 11te April 1840 $ 1, vil han nu
være at dDølne efter denne Forordningé 88 13 og 14 cfr. $ 12

1ſte Led, 0g Straffen findes ved Underretsdommen pasſende beftemt til 3 Aas Forbedringshuusarbeide.
J Henſeende til Erſtatning og Actinens Omkoſtninger vil det have ſit Forblivende

ved Vverretsdom.
ns Beſtemmelſer.
Lhi kjendes for Ret:

J Henſeende kt“ den idomte Straf bor Underrettens,

men igvrigt Lodgoverrettens

Dom

ved Magt

at
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Den

dte October.

ſtande,
I Salarium til Advocat Liebe og Juſtitsraad Bunten
for
Hgieſteret
betaler
Tiltalte
10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Ved Gullbringu Sysſels Extraretsdom af 12te October f. A. er den Tiltalte Jon Karelsſon
domt ſom ffyldig i Jndhbrudstyveri til 3 Aars Forbedringshuusarbeide ſamt
at betale i Erſtatning for de \tjaalne Koſter, forſaavidt Eieren ikke har faaet
bem tilbage, 32 f, og har den Domfældte indanket Dommen for Overretten.
Ved den Tiltaltes egen Tilſtaaelſe ſamt andre fremkomne Oplysninger

maa det anſees lovligen beviiſt,

at han Natten til den 24de September ſidſt-

leden til ſædvaulig Sengetid har banet ſig Indgang i et Handelsmand Gudmundur Jonsjon i Havnefjord tilhørende Balbuus og ſtjaalet der nogle Smaating, ſom ere opregnede 1 Underretsdommen og ſom tilſammen ere blevne vurberede til 40 f, og at den Tiltalte har banet fig Indgang i Hufet paa den
Maade, at han brœæffede en Hœngelaas, hvormed et Torvehuus var lukket, der
ſtodte op til Palhuſet, ind i hvilket man kunde komme fra Torvehuſet igjennem
en Dør, der iffe var lukfet, men hvori der kun var ftablet Tørv, fom Tiltalte

tog bort for at funne fomme ind i Pakhuſet, der ſtaaer iſoleret og ikke i Forbindelſe med andre Huſe end det for nœvnte Torvehuus. Bel hedder det nu i
Undervet8acten, at Tørvehufet den ſamme Aften, ſom Tiltalte ſtjal der, var
blevet forſvarligen tillukket, og at Laaſen, ſom dengang ſkal vœære bleven brug!
dertil, er bleven tilſendt Retten tilligemed en yderligere Forklaxing om, hvoledes den ſaae ud, efterat Indbruddet var ffeet, men med Henfyn dertil van
bog bemærkes, at Laafen, efterat Tiltalte var i Hufet, ev bleven repareret, faa

at der ilfe ev nogen Bished for, at Laafen, ffjøndt den mt ev bleven forfvclig,
hav været bet dengang, ba Tiltalte banede fig Indgang i Hufet, thi dette
funde være blevet forandret ved Reparationen, og for det Andet er der, saledes
fom Sagførerne ogfaa have fremhævet, ingen faa utvivlfom Vished for at deu
Netten tilſendte Laas er den ſamme Laas, ſom blev brugt til Torshuſet og
fom

Tiltalte

faaledes

trygt

brækkede,

fan

at dette

domme

kan

Tiltalte

auſees

at vœære

lovligen

for Judbrudstyveri.

beviiſt,-g

NettenMnaa

at man

derfor

formene, at den Tiltaltes Forbrydelſe, ſom ifolge Gullbringu Srſels Dom af
20de October 1856 er bleveu ſtraffet med 10 Slag af Riis, bor enføres under
$ 13 i Frdu. 11te April 1840, og at Straffen for ſamme, m- Henſyn til at
det Stjaalne kun udgjorde en Ubetydelighed, ſamt i Betragt-ng af den Om-

ſtændighed, at Tiltalte, ſom er meget henſalden til Nydelſe-f Spirituoſa, var,
da han begik Tyveriet, temmelig beſkjæœnket, endſkjondt he vel ſynes at have
vidſt, hvad han gjorde, pasſende kan beſtemmes til 1 AL Gorbedringshuusarbeide, ſom ifolge Fron. 24de Januar 1838 $ 4 Litr,+ æqvivalerer med 40

Slag af Riis, ligeſom Tiltalte ifølge famme Frdu.s 4 bør være underfaftet
Politiets ſpecielle Opſyn 1 1 Aar.”

Den

6te October,

289

Tirsdagen den 6te October.

Nr. 165.

Juſtitsraad Bunten
contra

Peder Pederſen

eller Peter Peterſen

(Defenſor Levinſen),
der tiltales for at have tilſkyndet Andre til at afgive og beedige
en falk Vidneforklaring,
Falſter veſtre Herreds Extraretsdom af 7de April 1868:

„Tiltalte, Gaardeier Lars Nielſen Liſe af Lystoft?

og

Ungkarl

Peter Peterſen ſammeſteds, bør hver ifær henfætteg til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, Tiltalte Marie Peterſen, Vœver Nas-s
mus Peterſens Huſtru af Lystofte, bør henfætteg i Fængfel paa
Band og Brød i 3 Gange 5 Dage, be Tiltalte Ane Margrethe
Peterſen og Johanne Olſen ſammeſteds henfættes i fimpelt Fængſel, den Forſtnævute i 8, den Sidftnævnte i 4 Dage.
Alle af
benne Action lovligt flydende Omfoftninger, derunder Salair ül
Actor

og Defenſor,

Cancelliraad,

Procurator

Müller

og Procu-

rator Blœæsberg, 10 Nd. til hver, udredes af de Tiltalte Lars
Nielſen Liſe, Peter Peterſen og Marie Peterſen, ſaaledes at Lars

N. Liſe betaler den ene Halvdeel

og de 2 ſidſtnœvnte Tiltalte in

solidum den anden Halvdeel af disſe, At efterkommes under Ads
færd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 23de
Juni

1868:

„Underretsdommen

Magt

at ſtande,

3

Beyer

her for Retten

Salair
betale

bor,

til

forſaavidt paaanket

Procuratorerne

de Tiltalte

Peder

ex, ved

Berggreen

Pederſen

og Marie

Pederſen, Vœver Rasmus Pederſens Huftru, in solidam
til hver. At efterkommes under Adſœrd efter Loven.“
Hgieſterets

og

Å Rd.

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom for Peder Pederſens
Vedfommende anførte Grunde fjendes for Ret:
Landgover= famt Hof- og Stadéretteng Dom bør,
forſaavidt paaanket er, ved Magtat ſtande. J Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Levinfen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
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J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærvœærende i 1ſte
Inſtants ved Falſters veſtre Herreds Extraret paakjendte Sag, hvorunder
Gaardmand Lars Nielſen Liſe, Ane Margrethe Pederſen og Johanne Olſen,
for hvis Vedkommende Dommen ikfe ex paaanket, tiltaltes, den Forſtuævnte
for at have afgivet og beediget en falſk Vidncforklaring og tilſkyndet en Anden
til at aſgive en ſaadan, og disſe ſor at have afgivet ſaadan Forklaring, tiltales
endvidere Peder Pederſen og Væver Nasmus Pederſens Huſtru Marie Pederſen for at have tilſkyndet til disſe Forbrydelſer.
Det

er under

Sagen

oplyſt,

at Tiltalte

Peder

Pederſen

under

em imod

ham anlagt privat Politiſag blev ſigtet for den Z3die Januar d. A. at have
ffudt et Raadyr 1 den Statskasſen tilhoreude Hanenau Skov, og at ovennævnte
Gaardmaud Lars Nielſen Liſe, da Peder Pederſen benœgtede Sigtelſeu og foregav at have ﬀudt Dyret i hans Skov, blev fort ſom Vidue og efter Anmoduing af Tiltalte afgav og i Tiltaltes Overværelſe beedigede eu urigtig Forklavinig, idet han navnlig foregav, at Tiltalte iffe havde fortalt ham, hvor Dyret
var ffudt, nagtet Tiltalte ſtrax havde ſagt ham, at Dyret var ffudt i Hanenau
Skov, ſamt at ligeledes de Medtiltalte Aue Margrethe Pederſen og Johanne
Olſen efter Opfordring af de Tiltalte Peder Pederſeu og Pederſens Huſtru
have, da de bleve forte ſom Vidner 1 ſamme Sag, afgivet urigtige Forklaringer, uden dug at være blevne ftebede til at bekræſte dem med Ed.
Tiltalte Peder Pederſen hav mu erfjendt at have anmobet og opfordret
de i 1ſte Jnſtants Medtiltalte til at afgive uvigtig Forklaring for Retten og
uavnlig at benœægte déres Kunbffab om, hvor Dyret var findt, og at have overværet Gaardmand Lars Nielſen Liſes Edfœæſtelſe af ben falffe Forklaring, ſom
og at have anmodet ſin Moder, Medtiltalte Pederſens Huſtru, om at opfordre
de ommeldte 3 Tiltalte til at afgive urigtig Forklaring, og benne Tiltalte har
ligeledes erkjendt at have opfordret dem dertil, medens det dog imod hendes
Benægtelſe ikke kan anſees godtgjort, at hun har tænft fig, at de afgivne Forflaringer ſﬀkulde beediges.

Som

Følge heraf vil Tiltalte Peder Pederſen,

der er fodt den 28de

April 1848 og ikke findes tidligere ſtrafſet, blive at anfee efter Straffelovens
88 145 og 146 cfr. $ 52, og Tiltalte Marie Pederſen, Vœæver Rasmus Pederſens Huſtru, der er fodt deu 28de December 1816 og ikke ſindes tidligere
ſtraffet heri Landet, efter ſamme Lovs ê 146 cfr. $ 52, og da de ved Underretsdommen valgte Strafe af Forbedringshuusarbeide i 2 Aar for Forſtnævnte
og Fængjel paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage for Sidſtnævute billiges,
ſaavelſom Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omfkoſtninger, forſaavidt
disíe Tiltalte angaaer, vil Underretsdommen, forſaavidt paganket er, blive at
ſtadfœæſte.“
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Nr. 160.

Advocat Henrichſen
contra
Niels Peter Severinfſen (Defenſor Bunten),
ber tiltales for Tyveri.
Børglum Herreds Extraretsdom af 23de April 1868: „Tiltalte Niels Peter Severinſen af Taarg Sogn bør henfættes til
Forbedringshuusarbeide 1 8 Maaneder, hvorhog han bør betale
de af denne Action flydende Omfoftninger, hvoriblandt i Salair
til Procuratorerne Lund og Winther 4 Ro. til hver.
At efterfommes under Adfærd eftev Loven.”
Viborg

bommen
fenſor

Landsoverrets Dom

bør ved Magt
for Overretten,

Tiltalte
Loven,”

5 Rd.

til

af 2den Juni

at ſtande.
Procuratorerne

hver.

At

„Underrets-

til Actor

Faber

og Morville,

efterkommes

Hgieſterets

1868:

I Salair

under

og

Adfœrd

Debetaler

efter

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
fjendes for Ret:
LandSovervretteng Dom bør ven Magt at ſtande.
J Salarium til Advocat Henrichſen og Juſtitsraad Bunten for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Nd.
til hver.
J deu indankede Doms Præmisſer hedder det: „Om Tiltalte Niels
Peter Severinſen, der under uærværende Sag ſigtes for Tyveri, ev det ved
hans egen med Sagens govrige Opiysuinger ſtenmende Tilſtagelſe tilſtrækkeligen
godtgjort, at han, der efter ſin Forklaring forgjæves havde henvendt ſig til enfelte Medlemmer af Sognueraadet om Underſtottelſe og iffe bavde Brod til ſig
og Familie til Juleaften |. A., har î et Huusmand Chriſten Jenſen paa Taars
Hede tilhorende under Cpførelfe væreude og ipvrigt aabenſtaaende Huus tilvendt ſig en denne tilhorende Hammer, hvilken han derefter folgte for 9 Mk.
Bemeldte Hammer. der er vurderet til 2 Rd., er under Sagen kommen tilſtede
og udleveret Beſtjaalne.

For dette Forhoid vil Tiltalte, der er fodt 1833 og, foruden under ſin
militaire Tjeneſte gjentagne Gange at
ſeelſer, 2 Gange har været ſtraſſet for
ſﬅtads Extraretsdom af 13de Ma1 1861
Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, nu
for 3die Gang begaaet Tyveri, og da

have været ſtraffet for diſciplinaire ForTyveri, ſidſte Gang efter Hjorring Kjobeſter Frdn. 11te April 1840 2 13 med
være at anfee efter Straffeloveng $ 231
Straffen ved Underretsbommen findes
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pasſende beſtemt til Forbedrings8huusarbeide 1 8 Maaneder,
Beſtemmelſer om Actionens Omfkoſtninger ligeledes billiges,
være at ftadfæfte.”

Nr.

195.

og denne Doms
vil den ſaaledes

Juſtitsraad Bunten
contra

Stephen

Iverſen

(Defenſor Henrichſen),

der tillales for Tyveri, Bedrageri og Heleri,
Juglſe Herreds Extraretsdom af Zdie Marts 1868: „Arreſtanterne 1) Theodor Hanſen og 2) Niels Wilhelm Hanſen, kaldet
Wigge, bør henfættes til Forbedringshuusarbeide, Nr. 1 i 6 og
Nr. 2 i 3 Aar, De Tiltalte ... Nr, 4 Indſidder Stephen Iverſen af

Stibanfen . bør henfættegs i Fængfel paa Band og Brod, Nr. 3
og 4 hver i 6 Gange 5, Pr. 5 i 4 Gange 5 og Nr. 6 i 2 Gange
5 Dage,
Actioneng Omfojtninger, hvorunder Salair til Actor,
Procurator Henrikſen 15 Nd. og til Defenſor, Capitain og Procurator Staal 10 Nd., foruden Diceter til Begge efter Stiftamtets nœrmere Beſtemmelſe, udrede Arreſtanterne Theodor og Niels
Wilhelm Hanſen, Een for Begge og Begge for Een, dog at in
solidum med dem tilſvare de øvrige Tiltalte bemeldte Omfoftninger, Enhver for ſit Vedkommende, ſamt betale derhos af Actors
og Defenſors Salairer med Diter Chriſtian Peter Clemmenſen
1/5, Stephen Iverſen og Hujtru hver 1/z og Ane Kirſtine Jensdatter, Hans Anderſen Wigges frafeparerede Huſtru 1/12.
Saa
betale og i Erſtatning Arreſtanterne Theodor og Niels Wilhelm
Hanſen folidariſk til Gjæſtgiver Knudſen i Maribo 3 Nd. 4 Mk,
men

Tiltalte

Stephen

Iverſen

af Stibanken

alene til Fuldmægtig

Kranker i Nakſtov 5 Mk. 11 ß, Den idomte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Z3die Juli
1868:

„Tiltalte

Chriſtian

Peter

Clemmenjen,

faldet Krudov,

bør

henfættes i Fængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage,
Jovrigt bor Herredstingsdommen, forſaavidt paaanket er, ved
Magt at ſtande. Procurator Jacobſen og Proveprocurator Nisfen tillæœgges i Salair for Overretten hver 5 Nd., ſom udredes
af de Tiltalte Chriſtian Peter Clemmenjen, faldet Hrudov, og
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Indſidder Stephen Iverſen, hver med det Halve,
Den idømte
Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige
Forkyndelſe og Domumen i det Hele at efterkommes under Adſœrd
efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom for Stephen. Iverſens Vedkemmende anførte Grunde fjendes for Met:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør,
forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.
3
Salarium
til Juſtitsraad Bunten
og Advocat
Henrichſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd.
til hver.
J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nœrværende fra
Fuglſe Herreds Extraret hertil indankede Sag, der ved Underretten angik flere
Tiltalte, for hvis Vedkommende Dommen iffe er appelleret, actioneres de Tiltalte Chriſtian Peter Clemmenfen, faldet Krudov . for Tilffyndelfe til Tyveri
og for Hæleri, og Indſidder Stephen Jverfen, der er født 1841 og forhen
ved Nørreherreds Ertraretsdbom af 18de Jum 1862 efter Frdn. 11te April 1840
$$ 1, 6 og 12 cfr. $ 78 er anſeet med 3 Aars Forbedringshuusarbeide,
for Tyveri, Bedrageri og Heleri.
Om Tiltalte JIndſidder Stephen Iverſen er det ved hans egen med
hvab iøvrigt er oplyſt ſtemmeude Tilſtaaelſe godtgjort, deels at han for at

ffaffe fig Brænbfel i Binteren 1806—67

har fraftjaalet Gaarbmand Danielfen

3 Bøgetræesftænger af Værdi 1 Rd. fra et Led paa Beftjaalnes Mark, deels
at han har forøvet Hæleri ved at benytte en Skjorte, ſom Theodor Hanſen
havde leveret hans Kone og fom Tiltalte formodede at være ftjaalen, hvad ben
ogſaa var — ligeſom han og har deltaget i at fortære nogle Ferſkener, ſom
han vidfte, at be fornævnte Brødre Hanſen havde ſtjaalet —, deels at han ved
en i Nakſkov i Marts Maaned f. A. afholdt Auction har uden Gaardmand
Danielſens

Tilladelſe

i dennes Navn,

da

han

frygtede

for ikke i eget Navn

hos

Jncasſator at kunne erholde Credit, tiobt et Pax Stovler, ſom ſolgtes for
4 Nd. 1 Mk. 11 ß, og ſenere i forringet Stand ere komne tilſtede. Han paaftaaer bog at have havt til Henfigt felv at betale Auctionsregningen i rette
Tid, men at være ved fin trængende Stilling bleven hindret deri.
Det maa billiges, at Tiltalte ved den indaukede Dom er anſeet efter
Straffelovens

$$

230,

251

og 238

cfr.

$ 241,

hvorimod

der

ikke ved Straffens

Beſtemmelſe bor tages Henſyn til Tiltaltes Forhold med Ferſkenerne, idet Beſ]ſtjaalne vel har forlangt Paatale mod dem, der havde ftjaalet disſe, men ikke
mod

Hælere

ved

bette

Tyveri.

Straffen

ſende beſtemt til Fængfel paa Band

den

indankede

og Brød i 6 Gange

findes

ved

5 Dage.

Dom

pas=-
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Ligeledes findes den indankede Doms Beſtemmelſer om Erſtatning og
Actionens Omfkoſtninger for de Tiltaltes Vedkommende at maatte billiges.
Vemeldte Dom bliver ſaaledes, forſaavidt angaaer Straffen for Tiltalte
Clemmenjen, at forandre, men forsvrigt, forſaavidt paaanket, at ſtadfœæſte.“

Nr. 156.

Advocat Hanſen
'

contra

Niels

Rasmusf\en

(Defenſor Bunten),

der tiltales for Thveri,
Vordingborg føndre Birks Extraretsdom af 29de Marts
1868: „Huusmand Niels Rasmusſen af Visſehuſet bor for det
Offentliges Tiltale i denne Sag fri at være. Actor, Procurator
Schaarup og Defenfor, Procurator Jørgenfen tillægges hver i
Salair 5 Nd., der udredes af det Offentlige.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 29de Mai
1868: „Tiltalte, Huus8mand Niels Rasmusſen af Visſehuſet bor
henſœttes i Fængſel paa ſædvaulig Fangekoſt i 20 Dage.
Saa
bor han og til Eieren af Zſelinge, Profes\ſor Hammerich, betale i
Erſtatning 2 Mk., famt udrede alle af Actionen flydende Omkoſtninger, hvorunder Salair til Procuratorerne Schaarup og Jørgens
ſen fox Underretten og til Procuratorerue Beyer og Dedfder for
Ovexretten med 5 Nd. til hver.
Den idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterfommeg under Adfærd efter Loven,“
Døiefterets

Dont.

J Heuhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Laudsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt
at ſtande,
J Salarium til Advocat
Hanſen
og Juſtitsraad Bunten
for Hgieſteret
betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
J

den

indankede

Doms

Prœæmisſer

hedder

det:

„Under

nærværendei

1fte Inftants ved Vordingborg ſondre Birks Extraret paafjendte Sag, hvorunder
Huusmand Niels Rasmusſen af Visſehuſet tiltales for Tyveri, er han ved
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egen af de iovrigt oplyſte Omſtændigheder beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt i afvigte December Maaned i 2 Gange at have tilvendt fig 4 Elleſtænger, hver af
omtrent 8 Alens Lœængde og en god Arms Tyfkfkelſe, der ere anſatte til en
Værdi af ialt 4 Mk. og hvilfe han har affauget i Ijelinge Skov, og da dette
Forhvid findes at maatte henføres under Straffelovens $ 234, uden at deus
$ 235 her findes at kunne komme til Auvendelſe, ſaal-des ſom i Underretsbommen er antaget, vil Tiltalte, der er dobt den 17de Mai 1806 og iffe findes tidligere ſtraffet, blive at anſee efter den citerede Lovs $ 228, og findes
Straffen for ham i Medfor af ſamme Lovs $ 23 at maatte ‘beſtemmes til
Fæugſel. paa ſœdvanlig Fangekoſt 1 20 Dage, hvorhos han vil blive pligtig at
betale 2 Mk. i Erſtatuiug til Beſtjaalne, Eieren af Iſelinge, Profesſor Hammeri, og at udrede Actionens Omkoſtninger, hvorunder de Actor og Defenſor
for Underretten tilkjendte Salairer, huis Storrelſe bifaldes.
J Overeensſtemmelſe hermed vil Underretsdommen, ved hvilken Tiltalte
er frifunden for det Offentliges Tiltale og det Offentlige paalagt at udrede
de nœvute Salairer, være at forandre.”

Nr. 192.

Advocat Hanſen
contra

Peter

Chriſtian Nielſen (D:fenſor Bunten),

der tiltales for bedrageligt Forhold.
Rødby Kjobſtads Extraretsdom af 16de Juni 1863: „Tiltalte, Prammand Peter Chriſtian Nielſen af Rødby, bør henfætteg i Fængfel paa Vand og Brød i 2 Gange d5 Dage, famt
betale

Actionens

Omkoſtuinger,

hvorunder

i Salair

til

Actor,

Capitain og Procurator Staal 5 Nd. og til Defenſor, Procurator
Henrichſen 4 RNd., foruden Dieter til Begge efter Stiftamtets
nærmere Beftemmelfe, At efterfommes under Adfærd efter Loven,”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 11te Auguſt
1868:

„Underretsdommen

bor

ved

Magt

at

ſtande,

dog

at

Straffetiden beſtemmes til 5 Dage,
I Salair til Procuratorerne
Maag og Nellemann for Overretten betaler Tiltalte Peter Chri»
ſtian Nielſen af Rødby 5 No. til hover.
At efterkommes under
Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets
Vorſaavidt Sagen efter den ſkete
fteret til Paakjendelſe og i Henhold
under denne Deel af Sagen anforte

Dom.
Indſtævning foreligger Hoietil de i den indankede Dom
Grunde kjendes for Ret:

296

Den

6te October.

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
IJ Salarium til Advocat
Hanſen
og Juſtitsraad Bunhen
for Hgieſteret
betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.

1ſte

J den
Juſtants

indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nærværende, i
ved Nodby Kijobſtads Extraret paakjendte Sag tiltales Peter

Chriſtian Nielſen af Nodby,

der er fodt den 16de October 1840

og ikke

findes tidligere ſtraffet, for bedrageligt Forhold.
Tiltalte, der den 23de Marts d. A. var afreiſt fra ſit Hjem for at udvandve til Amerika, og den 28de f. M., efterat hang Bo paa Forlangende af
nogle Creditorer var taget under Skiftebehandling og fundet inſolvent, blev
anholdt i Hamborg, har vedgaaet, at han beſtemte fig til denne Reiſe, fordi
han iffe faae Udvet til at ernære ſig og Familie her eller til at betale den
Gjœld, hvori han var kommen, og ſom, efter hvad der er anmeldt i Boet, udgjor 202 Nd. 4 Mk. 6 ß, medens Alt, hvad han eiede, foruden 18 Rd., ſom
han i rede Penge tog med ſig til Reiſen, er udbragt til 51 Rd. 5 Mk. 8 8.
Han har forklaret, at han i Vinter ſolgte en Baad, ved hvilken han havde ſogt
Erhverv, fordi den ikke var henſigtsmæsſig og behovede Reparation, og beſluttede ſig til at kiobe en ny, i hvilket Diemed han i Nakſkov Sparebank optog

et Laan af 75 Rd. mod Selvſkyldnercaution af tvende Mœnd, hvem han havde
meddeelt ſin Henſigt at kiobe Baaden for Laanet, og hvem han til Sikkerhed
ved et Skadeslosbrev af 25de Februar d. A., tinglæſt den 2den Marts næſtefter, gav Pant i Alt hvad han eiede.
Af disfe og de for den ſolgte Baad
indkomne Penge brugte han nogle til at betale nogen Gjæld og Fødevarer, og
han ſaae da, at han ilfe havde Penge nok til at kfiobe en ny Baad, ber fulde
foſte 10) Rd., og da derhos en Agent for et Udvandringsſelſkab ſpogte at overtale ham til at reiſe til Amerika, beſluttede han ſig til at veife og til at gjøre
det hemmeligt, for at hans Creditorer 1ffe ſﬀulde lægge ham Hindringer iveien,
og betalte han Agenten til Reiſen alle de Penge, han havde tilbage, 55 Rd.
Han lovede ſin Huſtru ſenere at afhente hende oz Bornene eller: at lade dem
afhente, og at han da fﬀulde betale ſin Bjæld, i hvilken Henſeende han har
forklaret, at han vilde betale den, ſaafremt han maatte fee ſig iſtand dertil.
For

at ffaffe

Penge,

fom

han

felv

kunde

have

paa

Reiſen,

indkrævede

han et Tilgodehavende af 10 Rd. og Fjøbte paa en Auction, hvor der gaves
Credit ſeneſt til Mortensdag, 1 Td. Nug for 14 Nd. i den Henſigt at fælge
den, hvilket han og ftrav gjovde og fik ſor den 11 Rd. 3 Mk., hvoraf 8 Rd.
contant, ligeſom han paa en anden Auction, ligeledes paa Credit, kijobte Klæde
til en Veſt, ſom han lod ſye til Reiſen, for 1 Hd. AMME, uden at have nogen
Udſigt til at betale disſe Penge eller at have til Henſigt at betale dem, med
mindre han i Amerika maatte blive iſtand dertil.
Da det efter det Anforte maa antages, at Tiltalte, da han ftiftede Laanet
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i Nalffov Sparebant, agtede at benytte det fom angivet, og hang øvrige
Gjældsforhold iffe berøvede ham Ret til at give Selvffyldner-Cautionifterne
for det nye Laan Vant i Alt, hvad han eiede, findes han iffe ved at være
bortreiſt uden at fyldeftgiøre finne Creditorer at have incuvreret noget Strafanfvar
efter Straffeloven, faaledes fom i Underretgsdommen er antaget. Derimod findes han for ſit Forhold med at kiobe paa Auctioner ſom ommeldt paa Credit,
alene for at ffaffe fig Penge, uden at han fan anfeeg at have havt til Henfigt
at betale, idet han jelv har erfjendt, at det var hans Henfigt at blive i Amerifa, og at han felv nærede nogen Tvivl, om han der vilde blive ſat iſland til
at betale, at maatte anſees efter Straffelovens $ 251 med en Straf af Fœngſel
paa Band og Brød i 5 Dage.
Underretsdommen, ved hvilken han er anſeet efter $$ 251 og 260 eller
i alt Fald ſammes Analogi med Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5
Dage, vil derfor forſaavidt blive at forandre, medens den igvrigt, da dens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtuinger billiges, vil være at ftadbfæfte.”

Nr. 179.

Advocat Hindenburg
contra

Nielſine Chriſtenſen eller Chriſtensdatter, Barrets
Huſtru (Defenſor Hanſen)
der tiltales for Thyveri.
Lysgaard m. fl. Herreders Extraretsdom af 23de Mati 1868:
„Tiltalte Nielſine Chriſtenſen, V. Barrets Huſtru af Kjellerup,
bor at henſœttes i Fœængſel paa Vand og Brod i 5 Gange 5
Dage.
Saa bør hun og at udrede alle af denne Action flydende
Omfoftninger, derunder i Salair til Actor, Overretsprocurator
Iſaacſen 4 Rd. og til Defenſor, Procurator Kjær 3 Nd.
At
efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 6te Juli 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
JI Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Fafting og Møller, betaler
Tiltalte 5 Rd. til hver,
At eſterkommes under Adfœrd efter
Loven.”
Hgieſterets
I Henhold
fjendes

til

de

Dom.

i den indankede

Dom

anfgrte

Grunde

for Ret:

Landsoverrettens

Dom

bor

ved

Magt

at

ſtande.
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I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Hanſen
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

JI den

indankede Doms

Prœmisſer

hedder

det:

„Om

Nielſine

Chri-

ſtensdatter, Arbeidsmand V. Barrets Huſtru, der under denne Sag tiltales
for Tyveri, er det ved hendes egen Tilftaaelje og Sagens ovrige Oplysninger
godtgjort, at hun, der indtil 1fte November f. AX. tilligemed fin Mand havde
boet tilleie hos Gaardmand Nasmus Laurſen t Kjellerup og vidfte, at denne
havde Uld beroende paa fit Loft, har, da hun den 22de Marts d. A. kort
efter Solnedgang gik forbi bemeldte R. Laurfens Gaard og fane, at Bryggersdoren, hvorigjennem Opgangen var til Loftet, ftod aaben, bLefluttet fig til at
tilvende ſig den ommeldte Uld for deraf at virke Klæder til ſig og Familie, og
hun gik derfor ind ad Bryggersdøren og lidt op ad Loftsſtigen, Hvorfra hun
bemægtigede ſig Ulden, der ſtod i en Sœæk tæt ved Opgavgen.
Sækken, der
maa antages at have været gammel, bortfaſtede hun, da hun kom ud paa Landeveien, hvorimod Ulden, der udgjorde c. 9 Pd. og er vurderet til 4 Nd. 3 Mk.,
ved Ranfagning er forefunden i Tiltaltes Torvehuus under Torvene, hvor
hun havde ffjult den, hvorefter den er udleveret til Beſtjaalne, ber iøvrigt
har frafaldet Krav paa Erſtatning.

For Det anførte Forhold er Tiltalte, der er fodt i 1834 og ifolge Kjobenhavng Criminal: og Bolitiretédom af 13bdbe April f. AX. har været anfeet
efter Straffelovens $ 228 med Fængjel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage,
ved Underretådommen rettelig anſeet for 2den Gang begaanet Tyveri efter
Straffelovens $ 230, og da Straſſen findes pasſende beſtemt til Fæugſel paa
Vand 0g Brod i 5 Gange 5 Dage, vil bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer angaaende

Actioneng

Omfoftninger

ligeledes

Onsdagen

billiges,

være

at ftadjæfte.”

den 7ve October.

Nr. 7,

Redacteur E. Bogh (Advocat Brod),
contra
Redacteur N. Hanfen (Ingen),
angaaende trykte Injurier.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 11te Marts
1868: „Den ovenudhœævede Yttring bor dod cg magteslos at vœære,
og bor Indſtœvnte, Redacteur E. Bøgh, for fit hermed brugte
Forhold bode til Kjobenhavnus Fattigvæœſens Hovedkasſe 100 Nd.
Saa

tale

bør Indftævnte

Procesfens

og til Citanten,

Omkoſtninger

med

Redacteur

25

Rd.

N.

At

Hanſen,

udredes

be-

inden

Den

15 Dage efter denne
efter Loven.”

7de October,

Dons

lovlige

Hgieſterets
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Forfyndelfe

under

Adfærd

Dom.

I den under Sagen omhandlede Bladartikel udtales ikke udtrykkeligt, at Indſtœvnte virkelig havde gjort ſig ſkyldig i „mislig Tilvendelſe
af fremmede Contanter“, og at Saadant dog ſkulde vœære tilfjendegivet, kan faa meget mindre antages, fom Artiïlens forſte Deel,
og det med

udhœvet

Tryk,

iffun

tænkt” for bedrageligt Forhold,
Underføgelje

havde

været

betegner Indſtœvnte

hvorom

ſom

„mis-

en nylig ſluttet criminel

anftillet imod Indftævnte,

og dens

ſidſte

Deel, hvori mislig Lilvendelfe af fremmede Contanter nævnes, blot
indeholder benne nærmere Angivelfe af, hvori det omtalte bedragelige Forhold beſtod, ſamt Betragtninger over, hvorledes den daværende Juftitsminifter maatte ſtille fig med Henfyn til Spørgs-

maalet om Juftitsfags Anlæggelfe for et faadant Forhold.
Indſtœvnte kan derfor ogſaa i Artiklens ſidſte Deel ifkfun anſees omtalt ſom mistœnkt for bedrageligt Forhold eller mislig Tilvendelſe
af fremmede Contanter, uden
Mistanken anfaaes begrundet,

at Noget er antydet om, hvorvidt
men for at have omtalt Indftævnte

ſaaledes kan Citanten iffe ftraffes, i hvilfen Henfeende Høiefteret
fan henholde fig til, hvad der i den indankede Dom er anført til
Begrundelſe af, at den ovennævnte Yttring i Artiklens forſte Deel
— med Henſyn til hvilken Sagen igvrigt iffe foreligger Høiefteret
til Paakjendelſe — iffe kunde anſees ſtrafbar.
Der maa derfor
i det Hele tillægges Citanten Frifindelfe.
Procesſens

Omfkoſtninger

blive

efter

Omftændighederne

at

ophæve for begge Retter.
Thi kjendes for Ret:
Citanten bor for Indſtœvntes Tiltale i denne Sag
fri at være.
Procesſens Omkoſtninger for begge
Retter ophæves.
Til Juſtitskasſen betaler Indftævnte 5 PD.
J den indankede Doms Præmistfer hedder bet: ,,For i en i ,,Follets
Avis“ for 31te Marts 1865 indrykket Artikel at have betegnet Citanten, Redacteur N. Hanſen, ſom den, „der ſely ſtaaer ſom mistænkt for bedrageligt
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Forhold” og fom den, der har gjort fig fyldig i ,,miglig Tilvendelfe af fremmede Contanter”, har Citanten paaſtaaet Jndſtævnte, Redacteur E. Bøgh, anz
feet efter Lovgivningens Strenghed, jamt Yttringerne mortificerede og Indflævnte idømt Procesjeng Omfoftninger, hvorimod Indftævnte procederer til
Frifindelſe, ligeledes med Tillæg af Omkoſiningerne.
Hvad den forſtanforte Yttring angaaer, da maa Indſtæœvnte anſees tilſtrækfelig disculperet derved, at et mod Citanten indledet og paa den Tid, da
Artikflen udkom, nylig fluttet Underføgeljesforbør forte til, at Citanten under
24de April \. A. ſattes under Juſtitiens Tiltale for bedrageligt Forhold, og
det kan iffe herved faae nogen Indflydelſe, at Citanten ved Dommen i Sagen
blev frifunden for denue Tiltale.
Hvad derimod den ſidſtanforte Yttring angaaer, der efter Sammenhœængen i Artiklen maa betragtes ſom en Inſinuation af, at Citanten har gjort ſig
fyldig i mislig Tilvendelſe af fremmede Contanter, da vil Indftævnte, der
ifte har paaviiſt nogen Hjemmel for ſaadan Udtalelſe, ifølge Lov af 3die Januar 1851 $ 9 1ſte Led, vœære at auſee med en Mulct, ſom beſtemmes til 100 Rd.,
ligeſom Yttringen vil vœre at mortiſicere.
JIndſtævnte bliver derhos pligtig
at tilfvare Citanten Procesſens Omkoſtninger med 25 Rd.
Til eſter Indſtævntes Paaſtand at mortificere en under Citantens Pros
cebure fremført Yttring findes der ingen Anledning.

Stempelloven ex ikke overtraadt under Sagen.“

Nr. 158.

Advocat Hindenburg
contra

Hans

Chriſtian

Chriſtenſen med Tilnavn Hede
(Defenſor Hanſen),

der tiltales for Falk.
Thiſted Kjobſtads Extraretsdom af 14de Marts 1868: „Tiltalte, Arbeidsmand Hans Chriſtian Chriſtenſen Hede af Drags-

bæf, bør henfættes til Fængfel paa Vand og Brod i 6 Gange 5
Dage,
Han udreder derhos famtlige be med denne Sag og hans
Arreſt forbundne OmÉfofininger og derunder Salarium til Actor,

Procurator Esmann 5 Nd. og til Defenſor, Kammerraad og Procurator Nygaard 4 Rd.
At efterkommes under Adfœrd efter
Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 25de Mai 1868: „Underretsbommen bør ved Magt at ſtande.
ſor for Overretten, Procuratorerne

Tiltalte 5 Rd.
Loven,”

til

hver,

I Salair til Actor og DefenIfaacjen og Morville, betaler

At efterfommes

under

Adfærd

efter

Den

Tde October.
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Døiefterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landéoverretteng Dom bør ven Magt at ſtande.

I Salarium

til Advocaterne Hindenburg

fen for Hgieſteret betaler

Tiltalte

10 Ro.

og Hantil hver.

JI den indankede Doms Preœmisſer hedder det: „Under denne Sag
tiltales Arbeidsmand Hans Chriſtian Chriſtenſen med Tilnavn Hede
for Falſf.
Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe og Sagens ovrige Oplysninger er det
tilſtrækfelig godtgjort, at da Tiltalte havde henvendt ſig til Uhrmager Anderſen
i Thiſted for hos denue at faae et Uhr, og Anderſen havde uttret, at det kunde
ffee, naar han foruden at ftille Caution tillige præfterede Afbetaling, har Tiltalte den 17be Februar d. A. indfundet fig ho8 en afffediget Toldasſiſtent i
Thiſted og anmodet denne om at fÉrive et Cautiongbeviis fra Snedſted Sogneforſtanderſkab til Uhrmager Anderſen for et Uhr, idet han medbragte et af
vedkommende Sognepræſt paa bemeldte Forſtanderſkabs Vegue den 16de April
f. A. udſtedt Cautionsbeviis for Tiltaltes Huusleie for Sommeren 1867 indtil
et Belob af 15 Nd. ſamt foregav, at Forſtanderſkabet, da Tiltalte ſelv havde
betalt eudeel af det i dette Beviis ommeldte Beløb, var villigt til at hjælpe
ham til et Uhr til 10 Nd., ſom han vilde bortlodde omkring i Landet, hvorefſter
den paagjældende Perſon reo det attraaede Beviis. Dette Beviis, der er dateret „Snedſted den 17de Februar 1868“ og gaaer ud paa, at vedkommende
Udſtedere paa Snedſted Sogneforſtanderſkabs Vegne indeſtaae ſom Cautioniſter
og Selvſkyldnere for Betalingen af Tiltalte for et Uhr hos Uhrmager Anderſen, dog ikke til torre Belob end 10 Rd., har Tiltalte derpaa i fit Hjem forfynet med Underſkriſt „Peder Pederſen, Formand“, hvorved han figtede til
Formanden for Snedſted Sogneraad, Gaardmand Peder Pederſen, uagtet denne

ikfe havde givet ham

noget Samtykke

dertil,

og han end iffe havde talt til

Pederſen om nogen ſaadan Caution.
Den 20de Februar indfandt Tiltalte ſig
nu hos Anderſen for at faae et Uhr udleveret, idet han leverede denne det ommeldte Beviis og ſpurgte, om han var fornoiet med det, ſamt yttrede paa Anberjeng Spørgsmaal, at Sfolelæreren i Snedſted havde ſfrevet Beviſet, da
Pederſen ſelv var ſaa daarlig til at rive.
Anderſen fandt imidlertid Betœnkelighed ved at udlevere Uhret imod dette Beviis, ſorend han havde hort, hvorledes

om

det hang

at fomme

berfen

forinden

ſammen

med

dets

igjen den næfte Dag,
havde

talt med

Udſtedelſe,

hvorfor

han

anmodede

Tiltalte

hvilfet Tiltalte ogfaa gjorde, men

Pederſen

og

af denne

faaët

at vide,

da An-

at Beviſet

var falt, anmeldte han Sagen for Politiet. Tiltalte, der iøvrigt iffe vil have
gjort fig Umage for at efterligne Pederſens Haandſkrift, ſom han aldrig vil
bave feet, og fom har paaftanet at have havt til Henſigt at betale Uhret, derſom
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han havde faaet et ſaadaut, navulig ved Hjælp af em Unberftøttelje, der af
Communen ydes ham og hans Familie, har i et ſenere Forhor ndſagt, at det
var hans Henſigt at faae Forſtanderſkabets Medlemmer til at ratihabere Cautions8beviſet, men ligeſom han har vedgaaet ikfe at have talt til Anderſen om,
at Cautionsbeviſet ife \ﬀulde gjælde i den Stand, hvori det blev ham leveret,
ſaaledes har han ſenere udſagt, at han vel, hvis Anderſen gjorde Indſigelſe
imod Beviſet, vilde have ſogt at formaae Sogneraadets Medlemmer til at cavere for ham, men ſaafremt Anderſen iffe havde gjort nogen Indfigelfe imod
Documentet, vilde han have ladet ham beholde det, og efter Sagens Omſtændigbeder i det Hele, og idet Anderſen har forklaret, at Tiltalte, da han yttrede
Frygt for, at Beviſet var urigtigt, tilbød, at hvis Anderfen vilde ffrive herom
til Pederſen, jaa vilde han, Tiltalte, ſelv beſorge det, ſamt bemœærkede, at Anderſen gjerne kuude faae mere Sifkfkerhed enduu, nemlig i en af Tiltaltes Kones
Kjoler, men at der forreſten var Uhrmagere nof og at man ſagtens kunde faae

et Uhr,

naar man havde et ſaadant Beviis,

vil ber iffe funne tillægges Til:

taltes heromhandlede Anbringende nogen Betydning.
For det anforte Forhold er Tiltalte — der er fodt 1 1824 og to Gange
har været ftraffet, nemlig ifølge Hillerslev-Hundborg Herreders Extraretsdom
af 6te Juli 1846 efter Frdu. 11te April 1840 $ 1 ned Fængfel paa Band og
Brød

i 3 Gange

5 Wage,

og ifølge

Overretsdom

af 25de

November

f. A.

for

at have tilladt fine Børn at gaae ud at betle med fimpelt Fængjel i 4 Dage
— wed Underretgbommen rettelig anfeet efter Straffelovens 2 268, og da det
efter Sagens Omſtændigheder vil kunne have fit Forblivende ved den valgte
Straf af Fængſel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage, vil bemeldte Dom,
hvis Beſtemmelſeri Henſeende til Actionens Omkoſtninger billiges, ſaaledes
være at ftadfælte.”

Nr. 24.

Generaldirectoratet for Skattevœſenet
conſtituerede Kammeradvocat, Juſtitsraad Bunten)

(den

contra

Louiſe

Ulrikke

Meyer, fodt Hultin, Meyers fraſeparerede
Huſtru (Ingen),
angaaende Betaling af Stemplingsgebyrer og Overdragelſesafgifter,
i Alt 401 Rd. 77 fg.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 30te September 1867: „ZIndſtæœvnte Louiſe Ulrikke Meyer eller Meier, fodt
Hultin, Meyers fraſeparerede Huſtru, bor til Citanterne, Generalbirectoratet for Sfattevæfenet, betale 4 Rd. med Renter deraf 5
pCt. aarlig ſra den 20de April bd. AX. til Betaling feer, men
iøvrigt for Ziltale af Citanterne, Geneneraldirectoratet for Skatte-

Den
vœſenet

7de October.

og Indenrigsminiſteriet,

i denne
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Sag

fri at vœre.

Pro-

cesſens Omkoſtninger ophœves.
At efterkommes inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adfœrd efter Loven.”

Hgieſterets Dom.
Nærværende

Sag

er alene indanket

for Hgieſteret

af

Gene-

raldirectoratet for Skattevœſenet og kun forelagt til Paakjendelſe,
forſaavidt Indſtœvnte ex bleven frifunden for at udrede Stempel-

afgift og Halvprocentsaigift til Statstagfen.
Saalænge Ægteffabet mellem Indftævnte og hendes frafeparevede Mand iffe var endelig hævet, funde ifølge Forholdets Natur den ved deres Separation ſkete Orhævelfe af Formuefælled8flabet heller iffe betragtes fom endelig metem Ægtefolkene, og
ſaalœnge kunde disfe, naar de indgif en Overeenskomſt angaaende
den tidligere fœlleds Formues Omfordeling mellem dem, ikke betragteg lige med to af hinanden uafhængige Contrahenter.
Den
i den indankede Dom omhandlede, i April 1863 indgaaede Forening kan derfor ikke anſees at gaae ud paa et Kipb og Salg af
Teœlledsboets

faſte Ciendom,

men

maa,

efterat være

bleven

ratt-

haberet for Øvrigheben, betragtes fom en ny Separationsforening
mellem dem og ſom en ſaadan gaae ind under Beſtemmelſen i
Stempelloven af 19de Februar 1861 $ 23, der omfatter alle virfelige Separationsforeninger. Som Følge heraf vil der ikfe kunne
fordres Stempelafgift af den ommeldte Forening, og da den paagjældende Eiendom efter det Anforte ikke med Foie kan ſiges at
vœære overdragen til en ny Eier, mangler ligeledes Betingelſen for
at fræve den ved Fron. 8de Februar 1810 & 1 paabudne Halyprocentsafgift. Indſtæœvnte er ſaaledes ved den indankede Dom
rettelig frifunden for at erlœgge disſe to Afgifter, og Dommen
bliver altſaa at ſtadfœſte, forſaavidt den er paaanket.
Thi

kiendes

for Ret:

Lands8over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom
forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.

bør,

304

Den

7de October.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Deu 2lde Auguſt 1861
bevilgedes der Ægtefolkene F. W. A. Meyer og Huſtru Louiſe Ulrikke fodt

Hultin Separation paa de Bilfaar, at Konen flulde have Indboet famt hver
Maaned af Manden erholde udbetalt 25 Rd. og til Sikferhed herfor have Pant
i Eiendommen Nr. 19 i Prindſensgade, ſom tilhorte Manden, hvorhos det

vedtoges, at Formuesfælledsffabet hæveteg.
meldte Ægtefolk ved Mode for
af 14de f. M., ifolge hoilken
Eiendom ſom hendes fuldkomne
Underhold, foreløbigen af 300

Dod 2,000 Rd.,

Den 18de April 1863 vedtoge be-

Overpræſidenten heri Staten en ny Contract
Huſtruen ſﬀfulde overtage den oveunævnte faſte
Etendom, imod at tilſvare Manden et aarligt
Rd., og udrede til hans Arvinger efter hans

idet der til Sifferhed fer Mandens aarlige Underholdnings-

bidrag gaves ham Pant i den nævnte Eiendom næftefter Banklhœftelſen og
24,000 Rd. Den herom af Ægtefolkene udſtedte Contract, der er ffrevet paa
uſtemplet Papir, har Geueraldirectoratet for Skattevæſenet reſolveret at ſulle
ſtemples med:
1ſte Klasſe efter 28,080 Rd. til Taxt. .…
187 Rd. 20 $,
med L2den do. efter 2,080 Nd. til Taxt....
3 — 48 og med ſimpelt Giœældsbrevs Taxt efter 2000Rd.
„ — 82 mod Erlœæggelſe af den i Stempellovens 8 11
ommeldte Kjendelſe af...
n — 16 >»,
ligeſom det af Indenrigsminifteriet er antaget, at der for den i bemeldte Do-

cument vedtagne Overdragelſe af den faſte Eiendon til Konen vil være at erlægge
1 fCt. Afgift efter Frdn. 8de Februar 1810 og 1 pCt. Afgift efter Planen af
1ſte Juli 1799 af et Belob af 28,080 Rd., men Meyers fraſeparerede Huſtru
Louiſe Ulrikfe fodt Hultin, af hvem disſe Afgifter ere fordrede, har begjært
Spørgsmaalet om hendes Forpligtelſe til at udrede dem, med Undtagelſe af
de trende ſidſte Stempelbelob af tilſammen 4 Rd., ſom hun erkjender ſig pligtig at betale, afgjort ved Domſtolene, og efter hendes Begjæring om at dette

maatte ſee under eet Spgsmaal, har den conſtituerede Kammeradvocat ſagſogt
hende til at betale de ommeldie Stempelbelob. .
191 Nd. 4 ß
med Kjendelſe
de nævnte
1 pt. Afgift
1 pCt. Afgift

efter Stempellovens $ 11..
Afgifter, nemlig:
af 28,080 Rd. med ......
af 28,080 Rd. med ......

»

—

16-

og

140 — 3870 — 19-

og

eller ialt . . . 401 Rd. 77ß
med Renter deraf 5 pCt. p. a. fra Stœvningens Dato den 20de April d. A.
og Procesſens ſkadesloſe Omkoſtninger, derunder Salair til ham.
Indſtævnte, der ſom anfort erkjender ſig forpligtet til at betale Documentets Stempling, forſaavidt det giver Pant for de aarlige Bidrag til Manden, og forſaavidt angaaer de 2,000 Nd., der fÉnlle udredes til hang AXrvinger,
med de fordrede 3 Nd. 80 ß og 16 ß i Henheld til Stempellovens 2 11, har
paaſtaaet ſig frifunden iovrigt og tillagt Sagens Omkoſtuinger, idet hun ſubſidiairt har formeent, at Stempeltaxten og Afgifterne, ſaafremt bun ffal udrede
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dem, ikke kunne beregnes af 28,080 Nd., da hun ikke har havt nogen Forpligtelſe til at fremſætte Jndſigelſe imod dette Belob og derfor ikke kan have tabt
ſin Ret til at fremſœætte Indſigelſe imod at Eiendommen har en Verdi af
28,080 Rd. eller ex overdraget hende for en ſaadan Sum. Hun paaſtaaer derfor i ethvert Tilfælde Stempeltarten og de mulige Ooerdragelſes- Afgifter bes
regnede eftev ben Værdi, hvortil Ciendommen maatte blive jat ved uvillige
Mænds Sfjøn, iffe over 28,080 Nd.
Indſtævnte har bem@ærket, at Formuesfællesffabet imellem hende og hendes Mand, uagtet d: almindelige Udtryk i Separationsbevillingen af 21bde
Auguſt 1861, factiſk ikke ex bleven ophævet, vg at dette fremgaaer af, at Vil:
faarene for Forandringerue i Separationsbevillingen betegne den faſte Eiendom
ſom tilhorende Boet, hvorved maa være ſigtet til Fœllesboect, hvilket altſaa forudſœttes

endnu

at eriftere,

og

hun

formener,

at Stempellovens

g 23

hjemler

den af hende paaſtaaede Fritagelſe for Stempling, da her alene har fundet en
Forandring

i Separationsforeningen

Sted,

der

er vedtagen

med

Zvrighedens

Sanction, og der, ſaafremt de ſeparerede LÆgtefolk i formueretlig
kunde betragtes ſom af hinanden aldeles uafhængige Perfoner, ikke
Grund til, at Sorighedens Sanction behovedes paa en Foraudring
tionsvilkaarene.
Kammeradvocaten har benœgtet, at Formuesfælles\kabet factiſk
vœre ophœævet, og i ethvert Fald med Foie anfort, at der ligeſaalidt
tages

Henfyn

dertil,

ſom

til at den

faſte

Eiendom

i Contracten

Henſeende
ſees nogen
i Separaille ſkulde
vilde kunnue

af 14de

April

1863 cr betegnet ſom tilhorende Boet.
Men naar det af Kammeradvocaten er gjort gjældende, at den ved denne
Contract ſete Overdragelſe af Eiendommen maa betragtes ſom en Overdragelſe
mellem andre hinanden aldeles uvedkommende Perſoner, findes heri ikke at
funne gives ham Medhold.
Ligeſom nemlig de af Ægtefolkeue vedtagne Vilkaar, hvorunder de ville
leve ſeparerede, kun erholde retlig Gyldighed ved Dvrighedens Decret, ſaaledes
er det en Folge af dettes Nodvendi.zhed, at de ikle med retlig Gyldighed i
Separationstiden kunne vedtage Forandringer i de engaug ſanctionerede Separationsvilkaar uden lignende Sanction, og den i Stempelloveus $ 23 tilſtaaede
Stempelfrihed for Overeenskomſter mellem Ægtefolfk om de Vilkaar, hvorunder
be ville ophæve Samlivet og Formuesfœlles\kabet, ſkjonnes derfor ikke mindre
at maatte omfatte de Foreninger, ſom de ſenere i Separationstiden maatte
vedtage med Dvrighedens Sanction om Forandringer i de oprindelig vedtagne Bilfaar, navnlig naar de fun angaae de jamme Øjenftande fom de,
ber før Separationen tilhørte Fællesboet, hvilfet her er in contesso at være
Tilfældet.
Den flete Overdrageljfe til Indftævnte af den fafte Ciendom findes efter
det Anforte heller ikfe at hore under dem, for hoilke der i Henhold til Frdgn.
8de Februar 1810 og Planen 1ſte Juli 1799 bliver at erlægge 1 og I pCt.
Afgift, og Judftævoute vil derfor blive at frifinde imod at betale det ovenomhandlede Stempelgebyr af 4 Nd.
Procesſens Omkoſtninger ſiudes efter Om-
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7Tde October.

ſtæœndighederne at burde ophœæves, og vil der ikke kunne tilkjendes Kammeradvocaten noget Salair.
Stempelovertrædelfe foreligger ikke under Sagen.

Nr.

194.

Advocat Hindenburg
contra

Anna

Cathrine

Nielſen

Huſtru, og Anders

eller Nielsdatter,

Therkelſen

Nilsſons

eller Terkelſen

(Defenſor Hanſen),
der tiltales, Forſtnœvnte for Falſk og Sidftnævnte ligeledes for
Falſk eller ialtfald for Deelagtighed 1 denne Forbrhdelſe.
Odenſe Kjobſtads Extraretsdom af 11te Mai 1868: „De
Tiltalte

Anna

Cathrine

Nils\ons Huſtru,
i Fængſel

paa

Nielſen

eller

Nielsdatter,

Smedemeſter

og Smedeſvend Anders Therkelſen bor henſættes

Vand

og Brod,

Fsorſtnæœvnte

1 5 og Sidſtnœvnte

i 3 Gange 5 Dagez; faa bør be ogfaa, Cen for Begge og Begge
for Een, udrede alle af denne Action lovlig flydende Omkoſtninger,
derunder i Salairer til Procuratorerne Tommerup og Cloos,
4 Rd. til Enhver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 4de Auguſt
1868:

„Bytingsdommen

til Procuratorerne
Tiltalte

Anna

Bocher

Cathrine

bor

ved

Magt

og Winther
Nielſen

ellev

at ſtande,

I Salarium

for Overretten
Nielsdatter,

betale de

Smedemefter

Nils\ons Huſtru, og Smedefvend Auders Therkelſen eller Terkel=ſen, Begge af Odenſe, Een for Begge og Begge for Een, 5 Nd.
til hver, At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførle Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Hindenburg
og Hanſen for Hgieſteret betale de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een,
10

Rd.

til hver.

Den Tde October.
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J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Ved egen af Sagens
Omſtændigheder beſtyrkede Tilſtaaelſe er det under nærværende, fra Odenſe
Kiobſtads Extraret hertil indaukede Sag tilſtrækfeligen godtgjort, at de Tiltalte
Anna Cathrine Nielfen eller Niels8datter, Smedemeſter Nilsfons Huſtru, og Smedeſvend Anders Therkelſen eller Terkelſen, Begge af Odenſe,
der tiltalcs, hiin for Falſk, denne ligeledes for Falſk eler i alt Fald Meddeelagtighed deri, have gjort fig fyldige ti et Forhold, ſom beſtaaer i, at Tiltalte
Nielſen, da Tiltalte Therkelſen henvendte ſig til hende om Arbeide hos hendes
Mand og de begge nærede Tvivl om, at Iufpecteuren paa Fattiggaarden, hvor
Therleljen var indlagt, vilde tillade, at denne fil Urbeide hog Smebenrefter
Nilsfon, hog hvem han tidligere havde været, men forladt, har Jirevet en Gedbel faalydende:
„Smed]vend Tærgeljen har foet Arbeide hos mig.
E. Gede, Nnedergade, Smedemeſter.“
hvilfen Seddel Tiltalte Therkelſen afgav til Fattiginſpectenren, ſom lod auſtille
Underſogelſe hos Smedemeſter E. Gedde, hvorved det viſte ſig, at den var falſk.

For dette Forhold ere de Tiltalte,

af hvilfe den Forſte er født i Aaret

1832 og ei forhen tiltalt ellev ftraffet, og den Anden, ført 1829, tidligere gjen-=
tagne Gange har været ftraffet for Løsgængert og Betleri, famt ifølge nærværende Nets Dom af 20be Februar 1863 for Tyveri og Bebrageri med Fængjel
paa Vand og Brød 1 3 Gange 5 Dage, retteligen anjete efter Straffelovens
8 270 cfr. $8 271, 276 og 54 med Straf af Fængſel paa Vand og Brod,
henholdsviis i 5 og 3 Gange 5 Dage, og da Dommeus Forſkrifter om Actioeneus Omkoſtninger ligeledes billiges, vil den være at ftabfæjte,”

Jr.

187.

Advocat Hindenburg
contra

Carl Johan

Heinrich Krumbach

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for ulovligt Udſalg af Brændeviin.

Sunds- Gudme

Herreders

Politireisdom

af

Z30te

Januar

1868: „Detailhandler Carl Johan Heinri<h Krumbach bor for
uberettiget Brændeviinsfalg fra Stedet Guldhoi i Ringe Sogn
erlægge en Mulct til Svendborg Amtsfattigkasſe af 80 Rd.
At
efterlommes inden 3de Solemœærker efter denne Doms lovlige
Vorkyndelſe uuder Adfærd efter Loven.”
Landgover-= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 14de Juli
1868:

„Politirettens

Dom

bor

ved

Magt

at

ſtande,

dog

at

Mulcten beſtemmes til 40 Rd. Saa udreder Tiltalte Carl Johan
Heinrich Krumbach og Sagens Omkoſtninger, derunderx Salair til
Procuratorerne H. H. Nyegaard og Herforth fox Overretten, 5 Rd.
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7de October.

til hver. Den idomte Mulct at udredes inden 8 Uger efter denne
Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterkommes
under Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets

Dom.

Ved kgl Ordre af 6te. d. M. er Hoieſteret bemyndiget til at
tage nœrvœrende Sag under Paakjendelſe, uanſeet at dens Gjenſtand maatte befindes ilfe at udgjore summa appellabilis.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil ben være at ftadfæfte, dog at Mulcten findes at funne bes
ftemmes til 20 Nd.
Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande, dog at Mulcten beſtemmes
til 20 Rd.
JI Salarium til Advocaterne Hinden-

burg

og

Hanſen

for

Hgieſteret

betaler

Tiltalte

10 Rd. til hver.
JI den indankede Doms Præmigfer hedder det: „Da det under nærværende, mob Tiltalte Carl Johan Heinri<h Krumbach for ulovligt Udſalg

af Brændeviin aulagte Sag, der 1 1ſte Inſtants er paakjendt ved Sunds-Gudme
Herreders Politiret den 30te Januar d. A. og derefter indanket til Overretten,
ved egen Tilſtaaelſe og det ipvrigt Oplyſte er beviiſt, at Tiltalte — hvem der
under 10de Marts 1865 er meddeelt kgl. Bevilling til i Forbindelſe med fin
Detailhandel i Sodinge By, Ringe Sogu, indtil videre at drive Bræudeviinshandel, og ſom den 24de Mai f. A, har erholdt Nœæringsbeviis i Overeens-

ſtemmelſe hermed

—

har ſolgt Brændevin

fra ſin Bolig

i „Guldhoi“

paa

Rynkeby Mark, Ringe Sogn, hvortil han har heuflyttet ſin Detailhandel, og
da denne Forſecelſe er begaaet, efterat han ved Politirettens Dom af 6te Juni
f. A., ber blev ftabfæftet veb nærværende Rets Dom af 19de November f. A.,
var ifunden en Mulct af 10 Rd. efter Lov af 29de December 1857 $ 77, maa
det billiges, at han ved den indankede Dom er anſeet efter denne Lovbeſtemmelſe for 2den Gang begaaet ulovligt Brændeviinsſalg, men Mulcten, der er faſtfat til 80 Rd., findes pasfende at funne beftemme8 til 40 Rd., hvorimod den vet»
telig er tillagt Svendborg Amtgfattiglagje; med deunc Modification vil Dommen berfor være at ftabfæfte.”

Den

Nr, 177,

7Tde October.
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Advocat Hanſen
contra

Yenſíne Elſe Marie

Sorenſen

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for Tyveri.
Dronninglund Herreds Extraretsdom af Z30te April 1868:
„Tiltalte Jenſine Elſe Marie Sørenfen af Dybvad bør henfættes
i Fængfel paa Band og Brød i 5 Dage,
Saa bør hun udrede
alle af benne Sag lovligt flydende Omfoftninger, derunder i Salair til Actor,

Procurator

Sand

4 Nd.

og til Defenſor,

Procu-

rator Logſtrup 3 Rd.
At efterklommes under Adfærd efter
Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 15de Juni 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtade. I Salair til Actor og Defenfor for Overretten,

Procuratorerne

Tiltalte 5 Rd.
Loven.”

Hver.

til

At

Hgieſterets

JI Henhold

til de i den

Morville

efterkommes

og

under

Faber,

Adfœrd

betaler

eſter

Dom,

indankede Dom

anførte Grunde

fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Galarium til Advocaterne Hanſen og Levinfen
for Hoieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

IJ den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Om Pigen Jenſine
Elſe Marie Spreuſen, der under nærværende Sag tiltales for Tyveri, er
det ved hendes egen med Sagens øvrige Oplysninger ftemmende Tilftaaelfe
tilſtræfkeligen godtgjort, at hun, inden hun deu 2den Februar d. A. forlod en
midlertidig Tjeneſte hos Smed Chriſtian Nielſen i Molgaard, har, medens hun
var alene i Stuen, tilveudt ſig et Par til 5 Mk. vurderede Stromper, der henlaae paa eu Hylde fammefteds og tilhørte fornævnie Nielſen.
Strømperne,
fom Tiltalte havde taget it Brug, ere fomne tilftede og udleverede Beſtjaalue,
ber har frafaldet Krav baa videre Erftatning.
For dette fit Forhold er Tiltalte, ber er født i Aaret 1848 og ike tidligere har været tiltalt eler ftraffet, ved Underretsdommen retteligen auſeet
efter Straffelovens & 228, og da Straffen findes pasfende beftemt til Fængfel
paa Vand og Brod i d Dage, vil bemeldte Dom, hvis Beftemmelfer om Actionens Omkoſtuinger ligeledes billiges, være at ftadfæfte.”
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Den
Torsdagen

Nr. 142.

8de October,
den 8e October.

Advocat Hanſen
contra

Bjorn

Kriſtiansſon

Dlafsdatter

(Defenſor Levinſen) og Sigridur

(Defenſor Hindenburg),

der tiltales, Forſtnœvnte for Thyveri og Sidſtnœvnte for falſk Forklaring for Retten.
Bejtmannø Sysfels Extraretsdom af 24de Marts 1866:
„Tiltalte Bjorn Kriſtiansfon, Tjeneſtekarl paa Thorlangargerdi
paa Beftmannøerne, bør henfættes til Tugthuusarbeide i 10 Aar
og udrede til Thorſtein Gudmundsſon Bonde paa Nimukoti
2 Rd. 8 ß R. M. i Erſtatning.
Tiltalte Ellert Skrum Thorkelsſon af Gordum bor ſtraffes med 3 Gange 27 Slag af Riis
og være Politiet&

fpecielle Tilſyn

undergiven

i 2 Aar.

Saa

be-

tale de Tiltalte Bjørn Kriſtiansſon og Ellert Skrum Thorkelsfon hver ifær de Omfoftninger, ſom flyde og ere flybte af deres
Arreſt, og Sidſtnœrnte ligeledes de Omfoſtninger, ſom flyve af
Straffens Crecution, men forøvrigt bør de in solidum betale de

af denne Sag lovligt flydende Omfkoſtninger.
Tiltalte Enfen
Sigridur Olafsdatter af Brandshus bor ſtraffes med 10 Slag af
Riis og betale de Omfoftninger, ſom flyde af Straffens Execution; faa betaler hun og til den hende beſfikkede Defenſor, Diftvictslæge

redes

Thorftein

inden

Dommen

15

Jonsfon

Dage

forgvrigt

efter

2 Nd. NR. M.

denne

at efterkommes

Doms
under

Den islandſ\ke Landsoverrets Dom
talte Enken

Sigridur

Olafsdatter

bor

Det

Idomte

at ud-

lovlige Forkyndelſe og
Adfœrd

efter Loven.“

af 6te Auguſt 1866:

„Til-

for Actors Tiltalte i denne

Sag fri at være.
JI Henſeende til Bjorn Kriftiansfon bør Underrettens Dom ved Magt at ſtande, dog faaledeg, at Straffetiden
beſtemmes

til 8 Aars Tugthuusarbeide

iſtedetfor de idømte 10 Aar.

Saa betaler han og med 2/3 alle af Sagens Appel lovligen flydende Omfkoſtninger og derunder i ſamme Forhold Salarium til
Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Jon Gudmundsfon og Poul Melſted, ſom beſtemmes til 6 Rd. til hver,
men 1/, fom og det Sigridur Olafsdatters Defenſor for Under-

retten tildomte Salair af 2 Rd. udredes af det Offentlige. Den
idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms

Den

8de October.

lovlige Forkyndelſe og Dommen
Adfærd efter Loven.”

1 det
tiden
$16
til 9
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i det Hele at efterfommeg

under

Hgieſterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde, der
Veœæſentlige billiges, vil den vœære at ftabfæfte, dog at Straffefor Bjorn Kriſtiansſon i Medfor af Frdn. 11te April 1840
fammenholdt med $ 12 1ſte Led findes at maatte beſtemmes
Aar.
Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at ſtande,
dog at Straffetiden for Bjorn Kriſtiansſon be\ſtemmes til 9 Aar.
Advocaterne Hanſen, Levinſen
og Hindenburg tillæœgges i Salarium for Hgieſteret

hver

10

Nd.,

der

udredes

med 2/3 og af det Offentlige

af bemeldte

med

Tiltalte

1/z,

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Ved Veſtmanno Sys=ſels Extraretsdom af 24de Marts d. A. ere de Tiltalte Bjorn Kriſtiansſon og
Enken Sigridur Olafsdatter domte, iForſtnævonte til at henſættes til Tugthuusarbeide i 10 Aar for 4de Gang begaaet Tyveri, og Sidftnævnte, for at
have afgivet fal Forflaring for Retten, til 10 Slag af Rits, og have de Begge
appelleret Dommen til Landsoverretten, medens den Z3die Medtiltalte, Ellert
Skrum Thorkelsſon, der ved ovenanførte Dom er domt til at ſtraffes med 3
Gange 27 Slag af Riis ſamt til at være Politiets ſœærdeles Tilſyn undergiven i 2 Aar, har acqvieſceret ved Dommen.
Det er ved den Tiltalte Bjorn Kriſtiansſons egen Tilſtaaelſe og ved
de øvrige i Sager fremfkomne Oplysninger bevliſt, at han har gjort fig fyldig
i de Misgjerninger, ſom i Underrettens Dom noiagtig ere opregnede, og ſom
beſtaae deri, at han flere Gange har ſtjaalet forſfjellige Ting, og derunder deels
ſelv

alene,

deels

i Forening

med

en Anden,

brudt

ind

i godt

aflaaſede

Huſe,

hvorfor Overretten maa billige det Reſultat, ſom Underdommeren er kommen
til, at den Tiltalte, fom 3 Gange er ftraffet for Tyveri, nu bliver at ſtraffe
for 4de Gang begaaet Tyveri, men da de Ting, ſom den Tiltalte har ſtjaalet,
iffun udgjøre, tilfammen tagne, en Ubetydelighed, formenes, at Straffen fan
beſtemmes til Minimum af den, ſom Frdn. af 11te April 1840 8 16 foreſkri-

ver, 8 Aars Tugthuusarbeide,

og med

denne Moderation i Straſſen vil Un-

derrettens Dom være at ſtadfœſte. Hvad deruœſt den Tiltalte Sigridur Olafsdatter, font ilfe tilforn har været cvriminaliter dømt, angaaer, har hun rigtignok 1 Forhporet den 7de December f. A. og
2 Dage fenere, eller ben 9de i famme
Maaned, afgivet den Forklaring for Retten, at hun af fit Gjemmehuug havde
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Den

miftet 16—20 ſaltede Malemokker
den Tiltalte Bjørn Kriftiansfon

ſtjal fammefted8 nogen

8de October.

og 6 Stkr. Saltkjod paa ſamme Tid, ſom
gjorde Indbrud

tørret Havfaal,

i bemeldte

hendes Huus

og

jom var tilhørende Trediemand, men

i Forhørene den 2ben og 8de Marts d. A. har hun tilbagekaldt denne ſin
Forklaring, og erklæret, at hun ikfe troſtede ſig til at bekræfte den med Ed.

Naar det mu tages i Betragtning,

at der var gjort Indbrud i hendes

Udhuus eller Gjemmehuus om Mlatten førend hun afgav den ommeldte urigtige Forklaring, hvilket ganſke naturlig kunde have fremkaldt hos hende den
Tanke, at hun ved denne Leilighed ogſaa var bleven beſtjaalen, og at hun, da
hun afgav Forklaringen, endnu ikfe var bleveu rigtig orienteret augaaende hvorledes dette egentlig forholdt ſig, ſamt da hun forøvrigt har afgivet fandfærdig
Forklaring angaaende det ved denne Leilighed begaaede Tyveri i hendes Huus,

formenes, at der iffe er tilftræffelig Grund til at forkaſte hendes Forklaring,
at hun ſelv ikke havde været iſtand til at gjøre fig Rede for, hvorledes det var
gaaet til, at hun havde afgivet en faa urigtig Forklaring, og ba hun ſaaledes
ikke fan antages at have havt nogen doløgs Henſigt med ſamme, og hun proprio motu ved nærmere Overveielfe har rettet den, forinden hun aflagde Eden,

og uden at Nogen kom til at lide under hendes urigtige Udfagn, formene8, at
der ikke er tilſtrækkelig Anledning

til at idømme

paalægge bende at udrede Sagens Omfoftninger,
finde for Actors

hende

nogen Straf,

eller at

men at hun vil være at fri

Tiltale, og Actionens Omkoſtninger

for hendes Bebfommenbe,

og Derunder Salair til hendes beffiltede Defenfor ved Underretten, 2 Rd., ſom
findes pasſende Deftemt, at udrede af det Offentlige.

Forøvrigt vil Underrettens Dom med Henſyn til den Bjorn Kriſtiansſon
idømte

Erftatning

Denne

og Actioneng Omfoftninger

Tidende

være at ſtadfœæſte.

indeholder alle af Hoteſteret aſſagte Domme

foiede Concluſioner af de underorduede Retters Domme

og de indankede

med vedoDommes

Bræmisfer , forfaavidt bet anfees nødvendigt at meddele bigje, og vil ved hver
Nars Udgang blive ledjaget af det fornødne Negiſter. — Saalœnge Nettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 å 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønfte Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtrykkeri.

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

21

Deu 23de October.

1868.

Anden ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 209.

den 8e October.

Advocat Hindenburg
contra

Svend

Johanfen

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for uteerligt Forhold mod ſin 12 Aar gamle Datter.
Criminal- og Politirettens Dom af dte September 1868:
„Tilalte Svend Johanfen bør ftraffeg med Fængfel paa Band og

Brød i 4 Gange 5 Dage,

famt udbrede denne Actions

Omfoft-

ninger og derunder Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne
Steinthal og Nisſen, med 5 Rd. til hver.
At efterkommes
under Adfærd eftev Loven.”
Hgieſterets Dom.
de i den indankede Dom

J Henhold til
anførte Grunde
fjendes for Met:
Criminal: og Politirettengs Dom bør ven Magt
at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Levinfen for Høtefteret betaler Tiltalte
10 Rd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: ,,Da
hanſen, der har opgivet at vœre 38 Aar gammel, hoilket
med hans Udſeende, og ikke funden tidligere ſtraffet heri
rende imod ham for uteerligt Forhold mod ſin 12 Aar

Tiltalte Svend IJoer ſkjonnet at ſtemme
Landet, under nœærvœægamle Datter anlagte
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Sag ved egen med det iovrigt Oplyſte ftemmende Tilftaaelfe er overbeviiſt at
have gjort ſig ſkyldig i det ham paaſigtede Forhold, vil han blive at dømme
efter Straffelovens 8 176 jfr. 28 161 og 174 efter Omſtændighederne til Fængſel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.”

Nr. 1.

Forhenværende

Kjøbmand

Lanurig

Aaby

Jahnfen

(Selv)

contra
Det kgl. octroierede Soasfurancecompagní
(Advocat

Hindenburg),

angaaende Citantens Paaſtand paa Erſtatning for lidt Tab og
Skade ved to Havarier, ſom Skibet Aarhuus Paquet Nr. 1 havde
i 1843 og 1844.
Voldgiftscommisſionens Kjendelſe af 9de April 1864: „Det
kgl. octroierede Sgasſurancecompagni bor til forhenvœærende Kjobmand L. A. Jahnſen betale 4,515 Rd. 1 ß med Renter deraf,
6 pCt. p. a., fra den 18de Februar 1846 indtil Betaling feer,
men igvrigt for hans Tiltale i denne Sag fri at være,
Sagens
Omfojtninger ophæves,
Det JIdomte udredes inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkyndelſe.“
Hgieſterets
Med
væfentlige

Dom.

Bemerkning,

at Citanten i Henſeende til et Par mindre

Puncter

acquieſceret

har

ved

den

indankede

Kjendelſe,

og iovrigt i Henhold til de i denne anforte Grunde maa det billiges, at Voldgiftscommisſionen ikke har paalagt det indſtævnte
Asſurancecompagni, der ikke fra ſin Side har paaanket Kjendelſen,
til Citanten at udrede en ftørre Sum i Erftatning og Renter af
Erftatningen, end &jendelfen gager ud paa, og ligefjom de Høiefteret forelagte nye Oplygninger Intet indeholde, ber funde lede
til et forandret Reſultat, ſaaledes kunne de af Citanten for Høte-

fteret fremfatte nye Paaftande iffe imod
fomme i Betragtning.
Da Compagniet

Compagniets Proteſt
imiblertid ftrar efter

Kjenudelſens

det hele af Voldgifts-

Aſſigelſe

har

tilbudt

Citanten

commiglionen ham tilfjendte Beløb, og derefter, faafnart behørig
Qvittering af ham kunde tilveiebringes, udbetalt ham Beløbet
med Undtagelſe af en Sum af 2,454 Rd. 56 Bk, hvorpaa der var

Den

8de Detober.

315

lagt Arreſt af en tredie Mand, ſom ſenere har erhvervet Udlæg i
famme, vil Compagniet nu alene være at tilpligte at betale Citanten disſe 2,454 Rd. 56 fB, hvilfen Betaling Citanten dog ſelvfølgelig iffe kan fordre ivœrkſat, forinden han tilvetebringer Beviis
for, at bemeldte Udlæg iffe længer derfor er til Hinder.
Det billigegs, at Procesfeng Omkoſtninger for Voldgiftscommisjionen ved Qjendelfen ere ophævede, og ligeledes ville Omfofts
ningerne for Høiefteret være at ophæve,
Thi kjendes for Ret:
Indftævnte

bør

til

Citanten

betale

2,454

Rd.

56 ß, men iøvrigt for hang Ziltale i denne Sag
fri at være.
Procesfeng Omfoftninger for Voldgiftscommisſionen
og Høitefteret ophæves.
Til
Juſtitskasfen betaler Citanten 5 Nd.

I den indankede Kjendelſes Prœæmisſer hedder det: „. . . . Vi ffulle
herefter gaae over til Sagens egentlige Nealitet. Dens factiſke Omſtændigheder
ere, ifolge de fremkomne Oplysuinger, folgende:
Efterat Kjobmand Jahnſen
hos det kgl. octroierede fjobenhavnſke Soas8ſurauncecompagni havde
for egen Regning ladet forſikkre fra 6te Mai 1813 til 6te Mai 1844 5,000 Rd.
paa Jagten „Aarhuus Paquet Nr. 1“, 32 Commercelæſter drægtig, dets Cass
que, gik det i December Maaned 1843 fra Kjobeuhavn, fort af Skipper Beuchel, til
Hull, hvor det, efterat have udlosſet, indtog 4 Kil Steenktul for Fragt af
14 Lftl. pr. Kiil og 5 pCt. Kaplak, og tiltraadte den 2den Januar 1844 Reiſen til Mesſina.
Under Stormveir den 29de og 30te Januar led Skibet i den
engelffe Canal forſkjelligt betydeligt Havari, ſaaledes at det blev auſeet nodvendigt at lade Skibet bugſere ind til den nærmeſte Havn af en Lodskutter, ſom
man mgodte den 30te Januar, og ſamme Dag Eftermiddag Kl. 2 indbragtes
Sfibet paa denne Maade til Cowes paa Øen Wight, hvor der den 3bie
og 15de Februar bley nedlagt Proteſt for Notarius, den fidftnævnte Dag
med Henſyn til de af Lodskuttereu forlangte extraordinaire Lodspenge, ſom ved
Overeenskomſt bleve beſtemte til Lſtl. 30. En deu 30te Januar afheldt Beſigtigelſesforretning gav det Reſultat, at Skibet ﬀulde bringes paa Land for at
Bunden kunde underſoges, og at derfor den ſtorſte Deel af Ladningen maatte
udlosſes, og den den 5te Februar ſtedfundne Underſogelſe af Skibets Bund
førte

til,

at Sfibet

maatte

falfatregs

1 Bunden,

paa

Siderne

ved

Skanddœækket

og paa Dælfet.
Den 16de Februar blev Skibet, der i den beſkadigede Tilſtand, hvori det var indkommet : Cowes Havn, blev vurderet til Lſtl. 250,
ved en foretagen Beſigtigelſe befundet at vœære i fuldlommen god Stand til at
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fortfætte Neiſen og alle Mangler at være afhjulpne.
det omhandlede Havari
ningen udgjorde:
for Sfibet

foranledigede

Omfoftninger,
e

og for Ladningen..........

Til Dæfning
ber

ifølge

af de ved
Generalreg-

Lftl. 283. 3. 11

—

21.2.

,

grl. 304. 5. 11,
ffrev Kjøbmand Jabnfen, efter bvab han har anført, efter forgjæves at have
henvendt fig til Søasfurancecompagniet om Forffud dertil, og efter jaa hurtigt
fom muligt i den Anledning at have arrangeret et Blanco-Laan, til Cowes om
at der maatte tvælfes Vexler paa ham i Kjøbenhavn, betalbare i Hamborg;
men inden hans Brev desangaaende ankom til Cowes, var Skibet iſtandſat, og
for de nœvnte Belob L\tl. 304. 5. 11 med Tillæg af Præmie, 18 pCt. deraf,
tiſſammen Yftl, 359. 1. 4, havde Skipper Beuchel den 20de Februar 1844 udſtedt et Bodmeribrev, hvorved han forbandt Skib, Cargo og Fragt for Fordringen, og Bodmeribrevet asſureredes mod en Præmie af 2 pCt. eller Lſtl. 7.
2, „ Baa Grund af Jabnfens Brev renonceredbe Bobmericrebitor imidlertid
paa Bodmeripræmien og tilſendte Jahunſen begge Bodmeribrevene in blanco ens
dosſerede tilligemed Policen, inod at der ſtrax blev udbetalt Havariomkoſtningernes Belob, Lſtl. 304. 5. 11, ſamt den nævnte Asſurancepræmie, ialt Lil.
311. 7. 11, med Bemk. 4,286. 6 ß, hvilfen Betaling iværfkſattes ved Hjælp af
det af Jahnſen arrangerede Vexellaan, ſaa at Bodineripræmien derved beſparedes.
Den 21de Februar 1844 afgik Skibet igjen, eſterat have indtaget den
udlosſede, til Mesſino beſtemte Ladning Steenkul, men havde ſaa at ſige fra
Reiſeus Begyndelſe meget haardt Veir at kiæmpe med.
Skibet og dets Nedſaber lede herunder forſkjellig Skade, og da Kokken, der var bleven qvœæſtet i
det ene Knæ og havde lidt nieget ved den umaadelige Anftrengelje, den 1lte
Marts blev fyg, og Pumpen beſtandig maatte holdes i Gang, beſluttede man
at ſoge Havn, da man i Dſt peilede Cap Vincent i omtrent 6 Miles Afftand.
Den 12te peiledes Cap Sagre ì ONO. 1 6 Miles Afſtand, og den 13de forandrede man, for at maae en Havn, Læfetl.
Under dette Arbeide faldt en af
Mandſkabet ned af Raaen paa Dœkfet, brækkede det ene Been og forſtrakte Anfelen paa det andet; da man uu manglede 2 Mand og der fun var liden Udſigt til at kunne holde Skibet lœns, beſluttedes det til Livs, Skibs og Ladnings
Frelſe at ſoge den nærmefte Havn,
Den 16de Marts pasſerede man Cap
Trafalgar og Cap Spartel og anfrede om Eſtermiddagen Kl. 3 i Havnen ved
Gibraltar.
Ved at peile Pumpen fandtes 3 Fod Vaud i Laſten, hvorfor Caz
pitainen gjorde Signal eſter en Baad, hvori han gik iland og nedlagde Proteſt,
beſorgede de 2 ſyge Matroſer indlagte paa det borgerlige Hoſpital ſawt bragte
Mandſkab ombord til Hjælp ved Pumpningen.
Over Skibets Tilſtand og de
Reparationer, ſom maatte ivœrkſættes, afholdtes den 18de, 26de og 29de Marts
behørige Befigtigelfer, ifølge hvilfe der fandteg 3 Fod 41 Tommer Vand i

Skibet,

og

efterat der var

pumpet

i ; Time,

var Vandet iklun ſunket 4}
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Tommer. Ladniugens Udlosning anſaaes derefter nodvendig. Den 29de April
blev igjen afholdt en Beſigtigelſe, hvorved alle de ved Skibet befundne Skader
fandtes fuldkommen iſtandſatte, kun at der manglede at anſkaffe et Folteftagfeil,
en Klyver og en 3 Tommers Pertline, og blev Skibet efter den fuldendte Reparation taxeret til Piaſtre 3,350, medens det 1 den beſkadigede Tilſtand, hvori
det indkom i Havnen, anfloges til at have havt en Bærbi af Pjaftre 1,600.
Om de Sklibet tilſtodte Uheld m. v. havde Skipper Beudjel allerede underrettet
Kjøbmand Jabhnfen ved Skrivelſe af 17de Marts (der dog forſt ſkal være anfommen hertil ben 8de April), idet Sfipperen tillige udtalte fig om det Dnſke-

lige 1, at der med Befragteren eller Modtageren kunde træfſes eu Overeensfomſt om at fælge Kullene i Gibraltar, jamt at han, der iøvrigt havde henvendt ſig til den dauſke Couſul Frolich, der ogfaa havde været behjælpelig med
at faae den fyge Matros indlagt paa Hoſpitalet og ved Protefteng Neblæggelfe,
frygtede for, at Omkoſtningerne ved de fornodne Reparationer vilde blive meget
betydelige.
Dette Brev tilſtillede Jahnſen Spasſurancecompagniet ved Skrivelſe af 9de April n@æſteſter, med Bemærkning, at det deraf vilde erfares, hvorledes Skipper Beuchel ved flere Storme og tilſidſt en Orkan var bleven nodſaget til at gaae ind i Gibraltar, hvor han frygtede for, at Omkoſtuingerne
vilde blive meget ſtore, hvorhos han, der tilfjendegav, at han iffe havde nogen
Commisfionair enten der paa Plabfen eller 1 London, hvorpaa ber var begjært
Crebitiv til Beftridelfe af Havariomfoftningerne, bad, at Compagniet i denne
HGenfeende felv vilde brage ben fornødne Omforg for deres Vedkommende, da
han ikke derpaa kunde indlade ſig, ſaameget mindre, ſom der „ſom bekjendt“

allerede heftede paa Skib, Laſt og Fragt efter Bodmeri for Omkoſtuingerne ved
bet tidligere Havari i Cowes Lſtl. 304. 5. 11 foruden Prœæmien, hvorhos han
fremdeles udbad ſig Beſtyrelſens Erklæring angaaende, om der fra Compagniets

Side maatte vœære noget imod, at Kul-Ladningen ſolgtes i Gibraltar.

I Skri-

velfe af 12te f. M. erholdt Jahnſen derpaa fra Compaguiets Bogholder, Dispacheur Aageſen, ifolge Ordre det Svar, at Compagniet ikke vilde overtage
Beſtyrelſen af det af ham indmeldte Havari, men overlod i Overeensſtemmelſe
med Policens Indhold til ham at foretage det Foruodue til Skibets Reparation, ſaaledes ſom han i Tiden kunde forſvare.
Imod Lafteng Salg i Gibraltar havde Compagniet Intet at indvende, forudſat at Skipperen ſikkrede fig
bet Bidrag, fom Ladningen ffulde tilfvare til de indtrufne Havarier. Den 13de
næftefter ffrev derpaa Jahuſen til Conſulen, at han ingen Anledning fandt til at
aabne nogen Credit for Omkoſtninger, hois Omfang han ikke fjendte, faameget
mindre, ſom A8furandeurerne havde nægtet at give det fornødne Forffud, og
bad ham at forffaffe Sfipperen Bodmerilaan til Reiſens Fortfættelje.
Dette
Brev, ſom Conſul Frolich forſt erholdt den 4de Mai, beſvarede hau ved Skrivelſe af ſamme Dato, hvori han tilkjendegav, at Jahnuſens Yttring af ei at
ville aabne nogen Credit for Havariomkoſtningernes Beſtridelſe var aldeles i
Strid med hvad Skipper Beuchel fra Forſt til Sidſt havde yttret, ſamt at han
(Conſulen), derſom Beuchel ikke havde forſiffkret ham, at Jahnſen ſelv vilde beſtride bemeldte Omkoſtninger, ſtrax vilde have underrettet ham om, at der paa
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en Plads ſom Gibraltar ikke var at tœnke paa
hvorom han ved ſamme Dag anſtillede Forſog
Han bemeærkede derhos, at han ikke turde give
fremtidige Beſtræbelſer og tilfoiede, at han for

at erholde Penge paa Bodmeri,
var endmere bleven overbeviiſt.
ham Haab om mere Held med
iffe at lade nogen Leilighed til

at give Underretning gaae ubenyttet hen, ikke havde faaet Tid til at gjore et
npiagtigt Overſlag over oftmeldte Omfoftninger, men at de vilte beløbe fig til
circa 1,700 Piaſtre, hvorhos han begjœærede Jahnſens Inſtruction uden Ophold
meddeelt, Under 8de |. M. (Mai) tilſkreo ogſaa Skipper Beuchel Jahnſen og
foreholdt denne, i hvilfen Forlegenhed han var ſat derved, at der ei var aabnet
ham nogen Credit, hvorſor han nu ikke funde fortſœtte ſin Reiſe, da Conſul
Frolich, der hidtil havde asſiſteret ham, nu iffe vidſte paa nogen Maade at
finde Udvei til at dækfe Udgifterne ved Jagtens Reparation, hvorover han antog, at Regningerne udgjorde til Datum for Tommerarbeide, ny Rigging,
Seil og Blokkedreierarbeide omtrent 1,520 Piaſtre, hvortil endnu kom Udgifter
vedfommende Laſten og Documenter, ſom han anſlog til 300 Pjaſtre.
Han
bad berhog Sabnfen at gjøre A8furandeurerne opmærkfom paa, i hvilken For-

fatning han var,

og ſnareſt 1 uligt at foranſtalte det Nodvendige til Reiſens

Fortfættelfe, idet han anførte, at han endog var udſat for at komme til at
mangle det Nodvendige, da de torre Proviſioner under Reiſen vare blevne bedœrvede af det Vand, dex lob ned i Kahytten. Ved Skrivelſe af 1ſte Juni tilſtillede derefter Jahnuſen Compagniet ſaavel Skipper Beuchels Brev af 8de Mai
ſom Conſul Frolihs af 4de nœſtforhen, og opfordrede det (ſom han ſiger) gjentagende til at exflœære, om det var villig til, naar hans Skipper ved Documenternes Fremſendelſe trak paa ham, at udbetale 2 Dele af Havariets Oms
foftninger i Gibraltar, hvilke han angav at være opgivne at udgjøre til den
8de Mai circa 1,800 Piaſtre, hvorhos han yttrede, at han, i Tilfælde af et
befræftende Svar, vilde med Dagspoſten tilſkrive Skipperen om at trække paa
ham for de nævnte 3 Dele og for Reſten gjore Udvei i Gibraltar, ſamt at han,
ba Dispadjen førft fenere funde opgjøres, forpligtede fig til paa Anfordring at
tilbagebetale Compagniet, hvad de nævnte ? Dele maatte komme til at overflige den Asſurancegodtgjorelſe, ſom efter Policen af 29de April 1843 maatte
tilfomme ham.
Han tilfoiede, at derſom Compagniet ikke vilde forelobig betale
de 2 Dele af Havariomkoſtningerne, vilde Folgen blive, at Sfibet blev realiz
feret paa den uheldige Plads, hvor det befandt ſig, i hoilket Tilfœælde han da
forbeholdt ſin Ret mod Compagniet for Folgerne i enhver Henſeende.
Slutteligen udbad han fig Compagniets ffriftlige Svar faa betimeligt, at han med
Dagspoſten kunde give Skipperen de fornodne Inſtructioner.
Da han ikke den
Dag erholdt Svar, tilffrev han, ifølge hvad der i det for ham fremlagte Jndlæg af 24de October 1845 er yttret, Conſul Frolich, at han maatte beklage, at
Conſulen havde indladt ſig paa at give Skibet en ſaa betydelig Neparation, at
han, Jahnſen, iffe kunde eller vilde ſtaae i Forſkud for Omkoſtningerne, medminbre Asfurandeurerne vilde ubrede de 3 Dele, ba han i faa Fald vilde gjøre

Udvei for 1 Deel, at be hidtil havde erklæret fig uvillige dertil, men bog mu-
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ligen lode fig bevæge, fan at en afgjørende Beffeb førft kunde meddeles med
næfte Boft.
Han ffal imidlertid ved Correfpondance med et Handelshuus i
Altona have føgt at ffaffe fig Anviigning paa et paalideligt Huus i Gibraltar,
der kunde ſtaae Skipperen bi, men forgjæves.
Han tilffrev derfor igjen Compagniet, inden han havde erholdt Svar paa foruœvnte Skrivelſe af 1ſte Juni,
den 4de nœæſtefter, at han maatte betragte jammeg Udeblivelfe af Svar fom en
aldeles Vægring for Cpfyldelfe af hang Begjæring og maatte overeensſtemmende dermed give Vedkommende i Gibraltar Uuderretniug, og ſkal derhos
have underrettet Skipperen og Conſulen om, at ingen Remisſe kunde tilveiebringes til Dæfning af Havariomfoftningerne, ſamt at han maatte overlade
Skibet og Skipperen til ſin Skjœæbne, hvorhos han opfordrede dem til at iagttage Retsformerne og indjende lovlige Havaridocumenter. Samme Dag erholdt
han imidlertid ffriftligt Svar ſra Dispacheur Aageſen, hvori denne efter Directionens Ordre underrettede ham om, at Compagniet var villigt til at give
ham et Forſkud af 1500 Nd. paa den Erftatning, ſom han formeente, at der
kunde tillomme ham i Anledning af de paa ovenmeldte forſikkrede Skib tilſtodteHavarier, imod behørig Paategning paa Policen ſamt et af ham udſtedt Skadeslosbrev, hvorved han forpligtede ſig til at tilbagebetale det Beløb, Compagniet iffe maatte have at tilſvare efter en paa vedkommende Sted lovlig opgjort
Dispade, hvorhos bemeldte Dispadeur Aagefen ved at tilbagejende bam fornævnte med hang Brev af 1fte Juni fulgte 2 Sfrivelfer bemærkede, at Compagniets Rifico var ophørt den 6te Mat, og forbeholdt Compagniets Vet i enhver Henfeende,
Denne Sfrivelfe, hoorom Jahnſen i fornævnte Ynblæg har

yttret, at Tilbuddet, der baade var utilftræffeligt og kom for fildigt, iffe kunde
forandre Sagerne8g Stilling, blev iffe af ham beſvaret.
Da nu Skipper Beu<el ingen Remisſe erholdt fra Rhederen (Kjobmand Jahnſeu), og, ifølge haus
Yttring i ovennævnte Skrivelſe af 17de Marts 1844, heller ingen Hjælp erholdt enten fra Afladeren eller den, til hvem Kulladuingen var beſtemt, hvilke
han ſtrax efter Anfomften til Gibraltar havde meddeelt Underretning om det
Forefaldne, men af hvilke den Førfte havde henviiſt ham til Eieren af Kullene
og den Sidſte ikke ſvaret ham, og da han derhos forgjœæves havde beſtræbt fig
for hos Andre at erholde Penge paa Bodmeri, ſaae han ſig ſaaledes, da Couſul
Frolich iffe vilde ſamtykke i Skibets Afreiſe, uden at han erholdt Dækning ſor
be forftralte Havariomkoſininger, nodſaget til, eſter Conſulens Forſlag, at opgive Reiſen til Mesſina og ſamtykke i, at Ladninzen, til hvis Overfsorelſe til
bemeldte Sted ber forgjæves var ſogt paa antagelige Vilkaar at erholde et
andet Sfib fragtet, blev folgt i Gibraltar, at modtage Fragt til det nordlige
Europa for oftnævnte Conful Frolich ſamt til ham, dex ikfun under disſe Vils
faar var villig til endnu at forſyne Skibet med de fornodne Midler til Afreiſen, at forbodme Skib og Fragt for den nye Reiſe, i hvilken Auledning Skipper
Beudel for Notarius publicus i Gibraltar under 2den Juli 1844 nedlagde
formelig Proteſt. Ifolge bemeldte Overeenskomſt blev for Havariomkoſtningerne
i Gibraltar, ſom eſter Frolihs Generalregning udgjorde:
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og for Ladningen....

eee

eo eee

Piaſtre 1678. 3, 14

—

111. 6. 12

tilfammen . . . Bjaftre 1789. 10. 10
men hvori blev liqvideret ....... Bjaftre 21
for forffjeligt for Stibets Regning ved

Auction

bortſolgt

kasſeret Tougværk,

og for ben folgte Ladning. ......

—

—

371

—

392. n

1

af Skipper Beuchel under 23de Juli 1844 for
oftnævnte Frolihs reſterende Fordring . ..….. Piaſtre 1387. 10. 10
tilligemed Præmie 18 pCt. deraf, udftebt lovformeligt Bodmeribrev, hvorved
han for den fra Gibraltar til Hamborg beſtemte Reiſe forbodmede Skib og

Fragt for den Sum, Capital og Prœmie iberegnet, Hbmk, 4,798. 9 ß, betalbar
i Hamborg 48 Timer eſter Ankomſten dertil.
Den paafslgende Dag afſeilede
Skipper Beuchel fra Gibraltar med en Ladning Tobak, for hvilken der var accorderet ham Fragt 346 Piaſtre, og ankom dermed i Beholo den 18de September \. A. til Hanborg, hoor Skipper Beuchel (efterat Skibet allerede den
20de September, paa Grund af det i Gibraltar den 23de Juli 1844 udſtedte
Bodmeribrev, og den 21de ﬅ. M., ifolge det i Cowes udgivne Bodmeribrev af
20de Februar fj. A., var blevet belagt med Arreft), uagtet der under ſidſtmeldte
Reife intet Mærkeligt var forefaldet, fremſtillede fig tilligemed Tre af Skibets
Mandſkab for Handelsretten, hvor de, foruden i det Væfentlige at gjentage
deres i Cowes og Gibraltar afgivne Forklaringer, blandt Andet fpecielt til
foiede, at de, for at iſtandſætte Takkelagen, under Reiſen fra Cowes til Gis
braltar havde maattet anvende 2 Skpd. af det af Rhederen til Salg medgivne

Tougværk,

hvilket de angave at ville i Gibraltar have koſtet Pjaſtre 77 eller

Bcmk. 221. 6 ß, at der af Sovand blev bedærvet Proviant for Pjaſtre 20 og
at Conſulen i Gibraltar havde vægret ſig ved at lade Skipperen faae en ny
Stagfok og Klyver ſamt en 5 Tommers Trosſe, hvortil han eſter Beſigtigelſesforretningen var berettiget, hvorhos Skipper Beuchel, hvis Forklaring derhos
fornemmeligen gif ud paa yderligere at oplyſe, hvorledes han havde været nøbt
til at indgaae den med Conſulen fluttede Overeenskomſt, med Forbeholdenhed
af Ret til Koſt og Maanedspenge fra den 16de Marts til den 29de Juli (da
der begyndtes med at iudtage Ladningen til Hamborg), ſom Conſulen ligeledes
ffal have vægret fig ved at udbetale, paany proteſterede i Anledning af de
Skibet tilſtodte ulykkelige Hændelſer og navnligen med Henſyn til at Ihœænde-

haverne af ovennævnte Bodmeribreve vare blevne enige om, at Skibet ved ofs
fentlig Auction bortſolates, imod at Provenuet (hvortil endnu Handelshuſet J.
Cloſe & Co., ſom for den til Mesſina beſtemte Kulladning fordrede 100 Lfil.,

og derfor under 24de October 1844 ogſaa havde erholdi Arreſtdecret, agtede at
holde ſig) af Retten blev mobtaget ſom et depositum judiciale, indtil det blev
endeligen afgjort, hvoem det ſkulde tilhsre, erklærede, at han, der ikke kunde
mobfætte fig Salget, ſom under fornœævnte Vilkaar ved Handelsrettens Kjen-
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belfe af 3die October var blevet Cieren af det i Cowes ubftedte Bodmeribrevs
Mandatarius tilladt, imidlertid ogfaa bprotefterede imod bemeldte Salg og forbeholdt i vibdefte Omfang Rhederiets, Ladningseierens og Asſurandeurernes Ret.
Under 8de November blev derefter Skibet ved Auction bortſolgt og Nettoprovenuet

af Handelsretten

modtaget.

Af bemeldte Provenu er det i hvert Fald givet, at Intet er tilfaldet
Kjøbmand Jabnfen.
Cfter hans Formening var imidlertid Soasſurancecompagniet, paa Grund af at ſamme intet Forſkud havde tilſtaaet ham til Havari-

omfkoſtningerne,
ledigede Udgifter

Ppligtigt til at erſtatte ham ſamtlige de ved Havarierne foranog

Tab,

uden

Henſyn

til deres

Stsorrelſe

og Tiden,

paa

hvilfen de ere blevne til, og ligeſom han i en Compagniet notarialiter inſinueret Skrivelſe af 26de Auguſt 1844 havde meddeelt Compagniet Underretning
om den Overeenskomſt, ſom Skipper Beuchel havde været nøbdfaget til at indgaae med Conſul Frolih i Gibraltar, ſaaledes lod han derfor fremdeles den
11te Januar 1845 Compagniet notarialiter inſinuere en Skrivelſe af 10de Januar, hvori han, nœæſ at fremſende de Havarierne vedkommende Documenter
ſamt eu af ham forfattet Opgjorelſe, ſogte at begrunde ſin Fordring herefter
paa Hbmk. 7,891. 12 ß og Rd. 5,578, 92 ß, idet han derhos tilfjendegav, at
han, efterat have begivet ſig til Hamborg for, ſom han yttrede, at virke til en
heldig Ordning af Aﬀeairerne, og navnlig for at gjore det Bodmeribrev fra
Cowes, ſom han havde i Hœænder, gjældende til Fordeel for Compagniet, havde
overdraget Sagen til en af de dueligſte Juriſter.
Han opfordrede yderligere
Compagniet til at erklœre, om det erkjendte, at Sagen fortes for Compagniets
Regning, hvorhos han yttrede, at en Dispache efter hans zz ormening var overflodig, men ſpurgte, om Compagniet, hvis det forlangte en ſaadan, vilde ſam-

tylfe i, at den opgjordes i Kjøbenhavn,

og udbad

fig endelig et Forſkud af

3,000 Rd. paa fit formeentlige Tilgodehavende.
Da han derpaa under 24be
j. M. erholdt fra Ditpadeur Aagejen, ifølge dertil meddeelt Bemynbigelfe af
Directionen, det Svar, at Compagniet iffe kunde indlade ſig paa at imodtage

de med Regviſitionen fulgte Documenter,

førend en lovlig Dispade var op-

gjort, men at det, ffjøndt den egentlig ffulde bave været opgjort paa det Sted,
hvor Compagniets Rifico ophørte, dog Intet havde imod, at den opgjordes her,
at det var en Selvfølge, at Compagniet tåle kunde indtræde fom Bart i en
Sag for at giøre et Bodbmeribrev, efter hvilfet det intet Krav havde, gjælbende,

at bet heller iffe indſaaes, hvorledes Jabnfen uben færlig Bemynbigelfe

havde

funnet anlægge en faadan Sag paa Compagniets Vegne, og at det ikke kunde
indlade ſig paa at give ham det forlangte Forſkud af 3,000 Rd., indgav han
under 12te Februar næftefter Klage til Forligelſescommisſionen, hvori han
iblandt Andet yttrede, at han, uden at erfjende fig pligtig til at tilveiebringe
en Dispade, havde henvendt fig til Dispadeur Wesſely, men at han, da
Wesſely erklœrede, at han maatte indſkrænke ſig til at opgjore de 2 Havarier
paa Reiſen til Cowes og til Gibraltar uden at kunue tage Henſyn til de ſenere
i Gibraltar og Hamborg indtraadte Begivenheder, ikke fandt ſig foranlediget til
at forlange en ſaadan indſkræuket Dispache, og derhos fremførte det ſamme Er-
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ifolge hoilket han i det ovennœvnte Brev af 10de Januar 1845

ſamt Opgjorelſen af ſamme Dato gjorde Fordring paa Hbmk. 7,891. 12ß ſamt
Rd. 5,578. 92 ß, hvortil han endnu føtede Fordring paa den regvirerede Dise
paches og Sagens Omkoſtninger, Renter af Erſtatuingsſummerne fra de forffjellige Tider, da Udtœllingerne ſete og Tabene indtraadte, og fremdeles i
Gobtgjørelje for deu beſkadigede Proviant
20 Piaſtre, beregnede til Bcmk. 57
8 ß, og Gebyr for 2 hos Compagniet afholdte Notarialforretninger.
Da intet Forlig var at opnaae, blev Sagen iſolge Parternes Overeenskomſt undergiven Behandling og Paakjendelſe i Overeeusſtemmetſe med Pl. af

11te Mai 1796,

og gik den af Kjobmand Jahnſens Sagfsorer i hans Deduc-

tionsindlæg nedlagte Paaſtand ud paa, at Compagniet ſﬀulde tilpligtes at betale Hbmk. 8,405. 4 ß ſamt Rd. 5,424. 66 ß, med Renter ſom paaſtaaet, forſaavidt derom er nedlagt ſpeciel Paaſtand, og iovrigt 6 pCt. fra den 10de Januar 1845, og alle af Sagen foranledigede Omfkoſtninger. Efterat der fra Compagniets Side var fremlagt en af Dispacheur Wesſely over ethvert af de ovenomtalte Havarier under 18de Februar 1846 opgjort Dispache, paaſtod Jahnſens

Sagfører dernæft i Indlæg af 9de Mai \. A.,

1 Henhold

til en af ham paa

Grund af forſkjellige Jndſigelſer mod bemeldte Dispache opgjort ny
fubfidiairt Compagniet dømt til at betale hang Committent for
Gibraltar...
eee 5,000 Rd. „ Mk.
og for Havariet 1 Cowes ...... 2,929 — 4 —

Beregning
Havariet i
,, B
2-

talt . . , 7,925 Rd, 4 Mk. 2 $
med Renter 6 pCt. p. a., ſeneſt fra den 10de Januar 1845, idet han derhos
aldeles in subsidium paaſtod Kiobmand Jahnſen hos Cempagniet tilkjendt „ſaameget, ſom Commisſarierne maatte eragte eller efter Baalæg til Dispacheuren
om at omgjore Dispachen maatte udkomme, dog iffe mindre end Rd. 4,182.
54 hf” — hvilfet Beløb nemlig udgijor Totalſummen af de Kjobmand Jahnſen

ved Dispacheux Wesſelys Dispache tillagte .
for Havariet paa Reiſen til Cowes

paa Reiſen til Gibraltar
med

og

0040

Renter 6 pCt. p. a. fra 10de Januar

2,016 Rd. 90 £

for Havariet

2,165

—

608

4,182 Rd. 54 8
1845 indtil Betaling fleer og Sa:

gens Omkoſtninger.
Fra Compagniets Side blev der til Kjobmand Jahnſen ſtillet Opforbring til at fremlægge den originale Asfurancepolice, til at godtgjøre fin Cienz
domsret til Skibei, da Asfurancen blev tegnet, til at oplyfe, om Sfibet var

bygget af Eg eller af Fyr paa Kravel, ſamt til at beviſe, at Skibet, da Asſurancen blev tegnet, havde en til Asſuranceſummen ſvarende Vœærdi.
Under
Forudſœætning af, at disſe Provocationer bleve efte. lommede, tilbod Compagniet
under Henviisning til Lovens 1—15—3, at betale Jahnſen det Belob, der vilde
tillomme ham efter ben ovennævnte Dispade (fom bet iøvrigt formeentlig
havde været Jahnfens Sag at fremffaffe, inden han funde gjøre nogen Fordring
gjœldende), nemlig 4,182 Rd. 54 ß, imod at han extraderede Asſurancepolicen
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med behorig Qoittering og frafaldt alt videre Krav paa Compagniet, og dette
Tilbud gjentoges 1 et ſenere Indlæg af 11te Juli 1846 med Opfordring til
Jabnfen til at erklære, om han vilde anſee det for ligeſaa gyldigt, ſom om Betalingen var præfenteret, hvilfet man i mobfat Fald forbeholdt fig at late
iværffætte veb Notarius publicus, hvortil imidlertid Jahnſens Sagforer afgav
den Erklœring, at Jahnſen ikke vilde modtage ben tilbudte Sum uden fom Afe
brag, idet han iøvrigt overlod til Compaguiet, hvorvidt det vilde ſpilde Penge
paa en Notarialforretning.
Under Forudſœætning af Tilbudets Forkaſtelſe paaſtod Asfurancecompagniet ſig frifundet for Kjobmand Jahnſens Tiltale, hvilken
Paaſtand navuligen begrundedes derpaa, at det allerede deraf, at Skibet i det
forfiftrebe Tidsrum fra 6te Mai 1843 til 6te Mai 1844 under Reiſen fra Hull

til Gibraltar havde lidt de 2 omhandlede Havarier,

formeentlig maatte være

indlyſende, at det havde været ufødygtigt; i alt Fald paaſtod Compagniet fig
frifundet imod at betale, ved Extradition af den under 29de April 1843 udftedte Asſuraucepolice, enten 2,086 Rd. 27 ß (Halvdelen af 4,182 Rd. 54 8),
hvig Sfibet var bygget af Fyr, eller 4,182 Rd. 54 ß, hvois det var bygget af
Eg, idet Compagniei, ſom derhos paaſtod ſig tilkjendt Sagens Omkoſtninger
}ades!loſt. proteſterede imod, at der toges mindſte Henſyn til de imod den fremlagte Dispade gjorte Indfigeljer, eller til Tab og Udgifter, fom førft ere blevne
til efterat Asfurancen den 6te Mai 1844 var udloben,
Mod Jahnſens Anﬀuelſe, at Compagniet ſﬀulde være Styld i de opſtaacde forviklede Forhold og
den Skjæbne, ſom Skibet havde havt, derved at det ikke havde villet give Forfﬀfud til at dækfe de indtrufne Havarier, har Compagniet protefteret ſom aldeles

urigtig,

da det iffe er gjort Compagniet til Pligt,

Conventionen,

at gjøre Forſkud

til Dækning

hverken i Policen eller i

af Havariomkoſtninger, hvilket for-

meentlig heller iffe er grundet i Sagens Natur.

Compagniet erindrede endelig

i det forſte fra ſammes Side fremfomne Indlæg af 28de Marts 1846 færligt
med Henſvn til Kjøbmand Jahnſens Rentepaaſtande, at der iffe kunde blive
Sporgsmaal om Renter, da den i Policen og Conuventionen til Asſuranceersſtatningens Udbetaling faſtſatte Tid af 2 Maaneder, „at regne fra Dispachens
Opgjsorelſe og Indſendelſe til Compagniet“, ikke endnu var forløben; i intet
Tilfælde vilde Jahnſen formeentlig kunne forlange Handelsrenter eller 6 pCt.
p. a., da faabdbanne fun finde Sted mellem Kjøbmænd, hvortil Jabnſen ſom
Skibsrheder og Compagniet ſom Asſurandeurer ikke ﬀulde funne henføres, og
da Asſurancerenter ikke ere hoiere end de almindelige lovbeſtemte Renter 4 pCt.
p. a. Dertil har Compagnieti Indlæg af Ilte Juli 1846 foiet den Paaſtand,
at det iffe har vœæret i nogen mora med Betalingen af Asſuranceerſtatningen,
da ſamme inden „den faſtſatte Tid af 2 Maaneder efter Dispachens Opgjorelſe“
har tilbudt at betale mere end det kunde anſees pligtigt at erlœægge.
Hvad de fra Asſurancecompagniets Side fremſatte Provocationer angaaer, da maa det med Henſyn til Produceringen af den originale Police anſees tilſtrækfeligt, at denue, hvoraf Gjenpart er bleveu fremlagt, under Sagens
Procedure er bleven foreviiſt, Om Compagniet dernœſt end ikke maatte antages
at have erfjendt Kjøbmand Jahnſen ſom Eier af „Aarhuus Paquetten Nr. 1“
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ved paa ſamme at tegne Asſurance for Jahnſens egen Regniug, maa det ialtfald ved de derhenhorende under Sagen fremlagte Documenter, nemlig en af
Skibsmaaler Gaaſer den 4de Mai 1836 udſtedt interimiftift Opmaalingsatteft
betrœffende den nœvnte „Kijobmand L, A. Jahnſen tilhorende“ Jagt, en fra
Kjøbenbavng Slibsmaalingscontoir under 29be December 1846 udſtedt Atteſt,
hvori bevidneg, at Jagten ,, Aarhuus Paquet Nr. 1“, fom tilhørte Kjøbmand
L. A. Jahnſen i Aarhuug, tidligere har ført Navnet „Interesſentſkabet“,
famt en verificeret Gjenpart af et den 8de Marts 1836 udſtedt og yderligere
befræftet Ombygningsbrev, hvori det bevidnes, at Jagiſkibet „Interesſentſkabet“
er ombygget for Kjobmand Jahnſen, anſees tilſtrækkeligt godtgjort, at Sidſtnævnte virkelig, da Asſurancen blev tegnet, var Eiter af det omhandlede Skib,
hvoraf han i en Række Aar maa antages at have vœæret juridiſk Beſidder. Det
maa fremdeles, ſaavel efter deu ommeldte interimiſtiſke Maaleatteſt og At-

teſten af 29de December 1846, 1 hoilke Skibet beuœvnes og omtales ſom
Egeſkib, ſom eſter Indholdet af Ombygninagsbrevet, antages, at det paagjældende Stib har været et ,,Egeffib”.
Vel hedder det i Ombygningsbrevet, at
der „blev anſkaffet af nye og bedſte Materialier, nemlig Bog til 6 Plankegange

fra Kjølen, Fyr til Dælfet og Reſten Eg;“ men det kan, forfaavidt Conventioz.
nen af 1ſte Juli 1746 2den Afd. Poſt 1 faftfætter, at der fun ffal betaleg den

halve Asſurance, naar et forſikkret Skib, ſom ikke har været angivet ſom Fyrreflib, ſenere befindes at vœære et ſaadant, ikke antages, at et Skib ille ſﬀulde
knnne henføres under Benævnelfen Egeffib, men derimod ffulde være at anfee
ſom et Fyrreſkib, fordi Dælfet er af Fyr eler enkelte Blanker forfærdigede af
Bøg, hvorimod Benævnelferne maae antages brugte i Overeeusſtemmelſe med
den for Somandſkab fædvanlige Betegnelfe, hvorefter STibet ifølge de i Ombygningsbrevet indeholbte Oplysninger uden al Tvivl maatte betragtes fom

„Egeſkib“,

Om

det endelig end er antageligt,

paagjældende Forfiftring uden at nogen
og om det end maa indrommes, at der
at fordre ſaadan Taxation, kan udledes
Verdi, ſom derpaa forſikkredes, ſkjonnes

tere,
nogen

end at den Omſtændighed,
forudgaaende

Taxation,

at Compagniet har tegnet ben

Tarzation af
ikke deraf, at
en Erkjendelſe
det dog paa

at Compagniet

Skibet har fundet Sted,
Compagniet har undladt
af, at Skibet havde den
den anden Side ikke ret-

iffe har gjort Fordring paa

1 Overeensſtemmelſe

med

Conventionens

3bie

Afdeling Poſt 12 maa føre til, at Compagniet i indtrædende Ulykkestilſœlde
maatte lade fig nøie med et efter Omftændighederne rimeligt og billigt Beviis,
og i Nodstilfœlde med Forſikkringstagerens Ed, for ØGjenftandens Værdi; og
naar ba henfee8 til, at det omhandlede Sfib, ber ifølge Ombygninggbrevet i
Waret 1836 erholdt en fan betydelig Reparation, at Omfoftningerne derved be-

lob ſig til ca. 3,000 Rd,, efterat det i Gibraltar var blevet iftandfat vurderedes
til Pjaſtre 3,350, altſaa ikke lidet hoiere end den forſikfrede Sum, findes der
at være tilftrælfelig Føie til at antage, at denne iffe har overfteget Sfibets
virfelige Værdi paa den Tid, da Asſurancen blev teguet, ſaa at det ikke ſindes
fornodent yderligere at betinge Kjobmand Jahuſens Ret til Erſtatning af hans
Ed med Henſyn til det forſikkrede Skibs Værdi.
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Til at ftatuere, at Skibet ſkulde have vœret i uſodygtig Stand, fordi
det paa Reiſen fra Hull til Mesſina led 2 betydelige Havarier, er der eſter de
t de afgivne Søforklaringer oplyſte Omſtœndigheder ikke nogen tilftræffelig
Hjemmel, og idet Kjøbmand Jabnfen faalvdes efter det Anførte i hvert Fald
maa være berettiget til at fordre det Erſtatningsbelob 4,182 Rd. 54 ß, ſom
Asfurancecompagniet, i Henhold til den af Dispacheur Wesſely under 18de
Februar 1846 opgjorte Dispade, betingelfesvtis har tilbudt ham ced Procedurens Begyndelſe, Bliver det nu nærmere at underføge, hvorvidt der rettelig
maatte tilfomme Kjøbmand Jabhnfen en ftørre Sum, i Capital eller paa Grund
af paalobne Renter.
Den af Kjobmand Jahuſen principaliter gjorte Paaftand paa et langt
]ſtorre Erſtatningsbelob, omfaltende ſamtlige de ved Havarierne foranledigede
Udziſter og Tab og ikke blot de ved ſelve Havarierne lidte Skader, er, ſom
ovenfor bemærket, væſentligt ſtottet paa den Formening, at Compagniet maa
bære Anfvaret for alle hine Udgifter og Tab paa Grund af at ſamme, uagtet
gjentagne og betimelige Opfordringer, ikke vilde tilſtaae noget Forſkud til Afﬀholdelſen af Havariudgifterne, hvortil Compagniet formeentlig ſaavel efter Sagens Natur ſom ifolge en almindelig erkjendt Coutume havde været pligtigt.
Om imidlertid den 1 Slutningen af Conventionen af 1746 Afd. 2 8 14 faſtſatte Friſt
for Erſtatningens Udbetaling af 2 Maaneder efter Jndleveringen af de behsrige
Beviisligheder end kun maatte have Henſyn til Afgiøreljen af total Sfade, faa
fremgaaer det dog i hvert Fald af den nœvnte $, at Betalingen i Havaritilfœlde ifolge ſamme forſt kan fordres, naar alle Beviſer ere prœæſterede og Beregning opgjort over den Erſtatning, der i Overeensſtemmelſe med Policens
Indhold

falder Asſurandeurerne

til Laſt,

og

Sagens

Natur

taler

ligeledes

for,

at den Forſikfkrede ikfe fan have nogen Ret til at fordre Betaling, forend det
er givet, at det Tilfælde er indtraadt og de Betingelſer tilſtede, ſom det i
Policen givne Tilſagn om eventuel Erſtatniug forudſœætter.
At det ikke deſtomindre ſﬀkulde være en almindelig Sædvane at give Forſkud paa den eventuelle
Erſtatning, kan ikke imod Compagniets Benægtelſe anſees beviiſt.
Hvad ber i
den Henſeende fra Kjøbmand Jahnſeus Side er anfort angaaende Beſtemmeles
ſerne i forſkjellige fremmede Handelslove m. v., kan ſelvfolgelig ille vœre afgiorende for Bedommelſen af Retsforholdene her paa Stedet; det viſer
kun, hvorledes Forholdet kan ordnes, og kan taltfald kun tjene til at beſtyrke,
‘deels at Villighed i mange Tilfælde fan tale for, at Asſurandeurerne tilſtaae
de Asſurerede Forſkud, deels at dette overhovedet î Sofartsverdenen ikle er
noget uſœædvanligt.
Dette er ei heller i og for ſig beſtridt aſ Soasſurancecompagniet, ſom tvertimod under Proceduren har erkjendt, at det ofte, naar
det finder ſig overbeviiſt om, at det attraaede Forſkud efter endelig Opgjørvelfe
vil tillomme den Forſikkrede, tilſtaaer et ſaadant, ligeſom det og, ſom ovenfor
bemærtet, tilbød Kjøbmand Jalnfen et Forffud af 1500 Rd. Men Tilværeljen
af en Sæbdvane, ber ffulde funne bjemle den AX8furerede en Rettighed til at
paaſtaae Forſkud, er ſaameget mere uantagelig, ſom de mange forſkjellige Omſtændigheder, der kunne faae Indflydelſe paa Asſurandeurernes Anſvarlighed,
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giore det naturligt, at de, hvor Lov eller andre Beſtemmelſer ikke faſtſœtte noget
Andet, maae forbeholde ſig felv at afgjøre, hvorvidt Forſkud uden Riſico kan
tilſtaaes, forinden endelig Opgjørelfe bar fundet Sted, og maa det navnlig i

nærværende Tilfælde erfjende8s, at Kjøbmand Jabnfens

Begjæring om Forffud

i hang Sfrivelfe til Compagniet af 1fte Juni 1844 ifle juſt var ſiottet paa
ſaadanne Beviisligheder, ſom Compagniet cel kunde have nogen Grund til at
fordre for at gaae ind paa hang Begjæring, hvortil navnlig Udffrift af Søforklaringen og af ben til Oplysning om de nødvendige Reparationer og
fammes Befoftning i fin Tid afholdte Befigtigeljesforretning maatte henregnes.
Der bliver altfan fun Spørgsmaal om, hvilfen Erftatning der i Overeensſtemmelſe med Bolicen og en rigtig opgjort Beregning over Havariomkoſtningerne fan tilfomme Kjøbmand Jahnſen, og Voldgiftscommisſionen ſal derfor gaae over til at prove de Erindringer, ſom af ham ere fremſatte imod den
over de omhandlede Havarier opgjorte Dispache.
I. Med Henſyn til det paa Reifen til Cowes indtrufne Havari er
der: a) anfet over, at ber af et Beløb paa Pftl. 39. 10. 1, fom er beregnet for
en ny Storbaad ſamt for forſkjelligt Skibsbygger-, Smede- og Malerarbeide
ſamt Materialier dertil, er fratrukket I paa Grund af den Forbedring, der er
vundet ved at fane Nyt iſtedetfor Gammelt, ſamt over at der desuden af de
reſterende 5 Dele er fradraget den halve Deel, fordi Skaden er feet i aaben
Sø.
I førfte HGenjeende har Sagføgeren bemærket, at Skibet var ſaa godt ſom
nyt og at Fordelen ved at fane mye Materialter iftedetfor gamle i hvert Fald
aldeles iffe ftob i Forhold til de i England ftedfindende langt høiere Prifer,
hvorhos det ſœrligt er erindret, at Kalfatring ikke egentlig forbedrer et Skib.
Da det imidlertid maa anſees ſom en almindeltg Coutume — der finder fin
naturlige Begrundelſe i de practiſke Vanſkeligheder, hvormed det vilde være
forbundet i hvert enkelt Tilfœlde at underſoge den virkelige Vinding ved at
faae Nyt iſtedetfor Gammelt — at der i Dispacheb-reguinger ſiedſe fradrages
1 af hvad Reparationen koſter paa Stedet, hvor den finder Sted, uden Heuſyn
til hvorvidt den paa Hjemſtedet kunde være bleven udfort for en billigere Betaling, fun med nogle nærmere Betingelfer, hvorom der 1 dette Tilſœælde ikke
videre bliver Sporg8maal — ſee ogſaa Conventionen for Sgoasſurancecompagniet af 2den April 1850 $ 181 —, kunne de ovenanforte Grunde ikfe komme i
Betragtning.
Derimod ſkjonnes det ikke rettere, end at der ikke er tilſtræktelig
Foie til, jom gjort i Dispaden, at fradrage for den gamle Storbaad 15 sh.,
eſterſom det ifolge Proceduren maa anfeeg erfjendt, at jamme af Skipperen er
givet Tømmerfolfene for at opmuntre og fremſkynde Arbeidet, og Ydelſen af
denue Douceur efter Omſtændighederne, da det indrommes, at Arbeidet virkelig er blevet ufædvanlig hurtigt udført, vel fan anjeeg at have været i Asfurandeurerneg Jnteregje. Hvad dernæft den anden af de fornævnte Erindringer
angaaer, da indeholder Policen udtrykkeligt, at al Sfade paa Skibets Skrog,
foraarfaget ved haardt Veir, fun betales med det Halve, forfaavidt den ile
reiſer fig fra Stoden, og naar det ifolge Sœædvane maa antages, at deu Asſurerede ved at erholde F Dele af Iſtandſættelſens Bekoſtning, med Henſyn til at
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han faaer Myt iftedetfor Gammelt, bliver ffadesløg, følger det videre heraf, at
den contractmæsfige Beftemmelfe om, at kun Halvdelen af Skaden under den
nævnte Forudfætning ffal erftatteg, maa føre til, at den Halvdeel, ſom fal erſtattes, maa beregues af de 2 Dele, ſom Skaden i det Hele kun kan anſlaaes
til at udgjøre, jfr. iøvrigt ogjaa Conventionen af 1850 8 181 in fine. Vel har
Sagføgeren paaberaabt fig, at Staden paa Skibets Skrog virfelig ffulde maatte
anfee8 at være foraarjaget ved Støden, nemlig af det fappede Godg; men ifølge
den i Cowes aflagte Ssforklaring og den eſter Skibets Ankomſt dertil forſt afs
holdte Beſigtigelſ esforretuing indſkrœukedc den Skode, ſom Skroget havde lidt,
ſig ingeulunde til Bunden alene, og efter den naturlige og almindelige nautiſke
Sprogbrug kan det i Policen paa det ommeldte Sted brugte Udtryk „Stoden“
overhovedet ikke forſtaaes ſaalcdes, at det fulde omfatte Tilfælde af den Art,
ſom her er Tale om, nemlig hvor Gods, der ved Stormen er lsosrevet fra
Skibet, hugger derimod, hvorimod derved formeentlig maa forſtaaes Stsden af
Skibet mod Grundeu, der faſtſtaaende Vrag, Ismasſer eller deslige.
Sagſogerens Invendinger under den herombandlede Poſt kunne altſaa kun tages tilfølge, forſaavidt ſom de ovennœævnte 15 sh. for den gamle Storbaad iffe blive
at fradrage, hvorefter det Beløb af Skaden, hvoraf Halvdelen ffal erftatteg,
bliver Lftl. 26. 6. 9 iſtedetfor de i Dispaden beregnede Lftl. 25. 11. 9, og Bes
lobet af det endelige Erftatningsbeløb følgelig Lſtl. 13. Z. 5 iſtedetfor de beregsnede Lſtl. 12. 15. 11, eller 7 sh. 6 p. ftørre.
Naar Sagſgogeren dernœæſt med Henſyn til b) det for Kapningen m. v.
i Dispachen anforte Belob af Lſtl. 28. 14. 3 af de ſamme Grunde, ſom under
Litr. a ere omtalte, ligeledes har gjort Indſigelſe imod Fradrag af i Del paa
Grund af Forſkjellen mellem Gammelt og Nyt, maa denue Judſigelſe bortfalde
efter det ovenfor Bemærlfede, og forſaavidt han har yttret den Formening, at
det fræltede Bougſpryd maatte kunne have været repareret, da kan deune
Formening, ſom blottet for alt videre Beviis og eſter de afholdte Beſigtigelſesforretninger uantagelig, iffe fomme i Betragtning.
J Auledning af, at der i Dispachen c) er udſat Ll. 11. 15. 4 for Reparationen af et Storſeil, har Sagſogeren erindret, at da Jagten, eſterat have
miſtet alle ſine Forſeil, maatte ligge for Storſeilet alene, blev der ſaaledes fordret
ftørre Anftvengelje af bemeldte Seil, end det var ſammes Beſtemmelſe at udholde, og
at derfor Skaden, ſom foraarſaget ved Prangen, maatte blive at henføre nuder
Havari grosse. Men da det folger af Sagens Natur, at en Sfipper, naar han
har miftet fine Forjeil, maa være baade beføilet og forpligtet til, forfaavidt han
er iftand bertil, at benytte ſig af det eller de Seil, han har tilbage, og der
ſaaledes iffe fan ſœættes nogen beſtemt Grændſe for den Brug, der under Seiladſen maa gjores af ethvert Seil, ſom maa anſees beſtemt til at bruges ſaameget, ſom Reiſens Tarv udfordrer det, ſamt da den i Cowes aflagte Ssoforklaring om de paa Reiſen dertil indtrufne Uheld iovrigt Intet indeholder til
Hijemmel for at antage, at Storſeilets Beſkadigelſe er foraarſaget ved Prangen,
maa den omhandlede Jndſigelſe allerede af disſe Grunde her bortfalde.
J Henſeende til de i Dispachen beregnede Koſt- og Maanedspenge m. v.,
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hville ere anfatte for Capitainen til 2 Dele og for Mandſkabet til 1 Deel Rd.
baglig, hvorhog ber tillige er beregnet Capitainen Landgangspenge til et Beløb
under hele Opholdet i Cowes af 4 Lſil.,, har d) Sagſogeren indvendt, deels at
Koftpengene med Henfyn til de paa Stedet gjældende høie Priſer ere for lavt
anfatte, deels at Koſt- og Maanedspengene burde have været "beregnede til
den 21de Februar 1844, da Skibet gik under Seil, iſtedetfor kun til den 19de
Februar, deels at Nedſœættelſen af Landgangspengene fra 4 Lftl. 15 sh. til

4 Lftl. er uhjemlet. Da det imidlertid maa anſees rigtigt, at Koſt- og Maanedspenge i Dispachen ikfkun ere bereguede til den Dag incl., paa hoilken Generalregningen blev udſtedt, paa hvilken Skibet derfor maa anſees at have været
ſeilklart, ſaa at det derefter ſtedfundne Ophold ikke kan falde Asfurandeurerne til
Laſt, da det ikke ved nogen ſpecificeret og documenteret Regaing er orlyſt, at
Capitainens Landgangspenge have beløbet fig til,de t Generafregningen opførte
5 sh. daglig i Gjennemſnit for 19 Doge, ſamt da det endelig iffe er godtgjort,
at der tilfom Capitainen eller Mandſkabet ſtorre Koſtpenge end de dem i Dispahen tillagte, ligeſom det i og for ſig maa anſees pasſende, naar der for Capitainen, i Overeensſtemmelſe med en almindelig Sœdvane, er beregnet # Rd.

baglig i Koftpenge med Tillæg

paa Grund

af de paa Stedet gjældende hpoie

Priſer af Landgangspenge, ſaaledes at der i det Hele til Capitainens Underholdning daglig er anfat 5 sh. 7 p., funne de under denne Poſt af Sagſogeren
fremjatte Erindringer ilfe anſees beføtebde.
Derimod findes der at maatte tillægges Sagſogeren de af ham paaſtaaede
e) 41 Rd. 3 Mk. for Portoudlæg i Anledning af Havariet, efterſom Erſtatning
derfor, ſom af Dispacheuren indrommet, tilſtaaes den Asfurerede, og det deels
er oplyſt, at Sagjøgeren har godtgjort den danſke Conſul i Mesfina Bemf. 18
8 $ for Portoudlæg t Anledning af modtagne og tilbageſendte Breve og Havaridocumenter angaaeude Jagten „Aarhuus Paquet Nr. 1“, deels maa antages,
at Sagføgeren i Anledning af Havariet har havt flere Portoudlæg, ligeſom det

i det Hele for disſe Udlæg beregnede Beløb

af 41 Rd. 3 MÉ. ille fan anfeeg

overdrevent.
(Sluttes i næfte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Høiefteret affagte Damme med vebfoiede Concluſioner af de underordnede Vetters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer, forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalœnge Rettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſfe Voghandel (F. Hegel).
Fielvſoe & Gandrups Bogtrykteri.

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Ljoiefterets Drotocolfecretairer.
OM

99 — 23.

|

Den 30te October.

1868.

Anden ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr,

1,

den 8e October.

Forhenværende Kjobmand

Lauriß Aaby

Jahnſen

contra

det kgl. octroierede Asſurancecompagni (ſee forrige Nr.).
Hvad endelig angaaer Sagſogerens Paaſiland om en anden Fordeling
af Udgifterne til Bodmeribrevet, Commisſionsſalair og Bodmeriprœmien 1 Cowes, der maa antages at hœnge ſammen med hans Formening om, at et ſtorre
Beløb bør henregneg til Havari grosse end fﬀeet er i Dispachen, da folger det
af det Ovenanforte, at haus Paaſtande 1 den Henſeende ikke kunne billiges î
deres fulde Omfang, og forſaavidt Belobet af Havari grosse efter det ovenfor
under Litr. a Bemærkede dog bliver 7 sh. 6 p. ſtorre end i Dispaden bereguet,
er denne Forſkjel af ſaa ringe Betyduing, at den ikffe kan blive af nogen mærkelig Indſlydelſe med Heuſyn til Ferdelingen af Udgiften til Bodmeribrevet og
til Commisſionsfalair.

Naar

derimod

efter

det uvder

Litr.

a og

c Anforte

de

i Dispachen reſpective under udfatte Poſter, Havari grosse og particulairt for
Sfkibet opforte Belob Liſtl. 98. 13. 6, 186. 18. 8 og 18. 13.9 blive at beregne
med reſpective Lſtl. 98. 6. „, 191. 18. 5 og 18. 13. 9, findes ogſ2a Bodmeriprœmien

Lſtl. 54.

15. 5 at burde

beregues

med

18 pCt.

af

det ſaaledes

frem-

fomne Belob for Havari grosse, altſaa med L\tl. 34. 10. 11.
Herefter bliver
det hele Belob for Havari grosse, iſledetfor det i Dispachen beregnede 2,039 Rd.
43

ß

R.

M.,

ialt

2,092

Nd.

38

ß,

hvoraf

i Ovcreensſtemmelſe

med

de

Dispachen an!agne contribuerende Veœærdier bliver at beregne for Sfibets
Vardi eee
1,821 Nd. 15 $
ſom tillagt det for ſamme particulairt for Skibet
beregnede Belbo
248 — 49 =,
udgjor den Kjobmand

Jahnſen for det omhand-

lede Havari tilfommende Erſtatning med ialt. . 2,069 Rd. 55 ßþ.
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IT. Med Henſyn til det paa Reiſen fra Cowes til Gibraltar
indtrufne Havari har Sagſogeren forſt anfet over, at f) 6 Piaſtre, der vare beregnede for Transport af en ſyg Matros i Land til Gibraltar, i Dispachen
ere udſatte.
Naar henſees til, at det ifolge Soforklaringen maa antages, at
den paagjældende Matros er kommen til Skade derved, at han den 13de Marts
1845, da man var beſkjæftiget med at forandre Læſeil for at ſoge Nodhavu,
faldt ned fra Raaen paa Deœkket, hvorved han brækfede det ene Been og for:
ſtrafte Ankelen pza det andet, ffjønneg det heller iffe vettere, end at den ommeldte Udgift ved at transportere den under de anførte Omftændigheder ved
Skibsarbeide tilſkadekomne Matros i Land paa Hoſpitalet ifølge Conventionen
af 1746 Havariregl. I. Nr. 7 jfr. D. L, 4—3—15 maa h- nfores under Havari
grosse, uden at den af Dispacheuren paaberaabte Coutume derimod kan komme
i videre Betragtning,
Det ſamme Reſultat maa da ogſaa ſtatneres i Henſeende
til de i Dispachen udſatte Poſter Pjaſtre 25 til Hoſpitalet for den ſyge Matros
og Piaſtre 4 til Dr. Ortelly. Ligeledes findes der at mantte gives Sagføgeren
Medhold i g) at det er uden tilſtrækkelig Hjen!mel, naax der i Dispachen er
udſat Pjaſtre 12 for Udgiſter til Bodmeribrevet, eſterſom det ſynes at vœære e.
naturlig Følge af, at Asfurandeurerne 1 Overeensſtemmelſe med Forholdets Natur, jfr. Co::ventionen af 1850 $ 218 Nr. 15 Litr. k og $ 194, have erklæret
fig enige i, at Bodmeriprœinien henhorer under Havari grosse, at ogſaa de
med Bodmeribrevets Udfœrdigelſe forbundne Onikoſtninger henfores dertil.
Derimod kan det, efter hvad ovenfor under I. Litr. a er aufsort, ikke anſees begrundet, naar Sagſogeren har hh) auket over, at der i Dispachen af det for
Sfade paa Sfkroget i Overeeusſtemmelſe med Regningerne opforte Belob Pjaſtre 617. „ 12 er fradraget paa Grund af Forbedringen ved Nyt for Gammelt
1 Deel med Piaſtre 205. 8. 4 og af de reſterende Pjaſtre 411. 4.8 paa Grund
af

den

i Policen

indeholdte

Clauſul,

„at particulair

Skade

paa

Skibets Sfkrog

foraarſaget ved haardt Veir betales med Halvdelen, forſaavidt Skaden ikke reiſer fig fra Støden”, Halvtelen med Piaſtre 205. 8. 4.
Vel har Sc z'ogeren
imod den fidfte Affortning gjort gjæltende, at SÉaden maa betragtes ſom en
Folge af frivillig Opoffrelfe, foraarfaget ved Prangen jov at undgaae en Læger:
val, og derfor henføres under Havari grosse; men om det, efter hvad der er
anført 1 Søforklaringen 1 Gibraſtar om, at man for at undgaae en Lægerval
(hvilken man efter den ſenere t Hamborg aflagte Forklaring endog fial have
været nærmere end 1 Oibraltar forklaret,, deels vedblev at fore de ſamme Seil
fom hidtil, uagtet der blæfte en ſtœært Storm, dels tilſatte flere Seil end man
ellers vilde have gjort, end fan ſiges, at man, for at holde Skibet ude fra Læ,
hax maattet prange med Seil, ſaa kan det dog ikke autag?8, at Skibet har befundet ſig i Nodétilfœlde, da man, for at undgaae at komme paa dev beſrygtebe Lægerval, fandt bet tilraadeligt at fremffynde Seiladjen, hvorved bemærkes,
at bet formeeutfig maa anfeeg at være i Ovevreensftemmelfe med de i deune
Henfeende almindelig fulgte Negler, uaar Conventiouen af 1850 i $ 218 Nr.6
jfr. Conventionen af 1746 Havariregl. VIII, g 16, for at afffjære de Tvivl og

Stridigheder, ſom efter en andeu Regel ſaa let kunde opſtaae, udtrykfeligt ud-
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taler, at den Skade, ſom foraarſages ved Prangning, kun da henregnes til
Havari grosse,
naar Prangningen er foretagen for at befrie ſig fra en
Læger, hvorpaa Sfibet virkelig befinder fig, faa at bet ikle er nok, at der
er nogen Fare for at man kunde komme paa den.
Hertil kommer derhos, at
det ikfe fan anſees godtgjort, at den omhandlede Beſkadigelſe, der idetmindſte
for en ſtor Deel maa have hidrort fra de forſkjellige Storme, ſom Skibet maatte
udholde, enten i det Hele eller for en ſtor Deel ſﬀulde hidrore fra den formeentlige Prangning. Hvad angaaer i) Erſtatuingen for den ved Kapning foraarſagede
Skade, da er denne, iberegnet Vœærdieu af en Klyver og et Fokkeſtagſeil, ſom ikke bleve
anſkaffede i Gibraltar, i Dispaden calculeret faaledeg, at der under Havari
grosse er opført Bjaftre 316 og udfat et Beløb af...... Piaftre 208. 2. 2,
derunder indbefattet for Forbedring ved Nyt for Gammeflt
Bjaftre 166
og for det Overblevne ee
—
16
Piaſtre 182
ſaa at der for hvad der er forbrugt eller paa
anden Maade gaaet tabt uden Kapning, kun er
beregnet eeeoan
—
026. 2. 2.
Derimod har Sagføgeren opgjort Beregningen ſaaledes, at han fra hele
Belpobet af de Negninger, ſom i Gibraltar cre udftedte for Arbeide og Materialier til Takfelagen, nemlig . ....0000er
eee eee Piaſtre 524. 2. 2,
alene har fradraget for Reparation af Seil og for det Overblevne talt. eee aao
—
34. 3. ,,

og altſaa under HYavari grosse beregnet. .....
ſamt
for 2
ifolge
vare

Piaſtre 489, 11. 2,

dertil for de 2 ikke i Gibraltar anfſfaſfede Seil ſamt
Trosſer, ſom heller iffe bleve anffaffede ber, fljøndt de
det i Gibraltar den 18de Marts 1844 optagne Syn
miſtede paa Reiſen fra Cowes, lagt.
Bemi. 539. 14 fB.
Forſaavidt der imidlertid herved fra Sagføgereng Side intet Henfyn
er taget til hvad der uden Kapuing er blevet ødelagt af Tongværi og Blokke
m. v., kan dette ifolge Conve“ .tionen af 1746 Havariregl. VIII. $ 4 ikfe anſees
for vigtigt, og ei heller fan der, efter hvad ovenfor er ftatueret, gives ham
Medhold, forfaavidt yan ikke har villet lade 2 Deel af Bekoſtningernes Beløb
fomme til Afgang for Forbedriugen ved Nyt for Gammelt,
Da der 11 isvrigt iffe er fremfommen nogen Oplysning, ſom kunde tale for en Afvigelſe fra
Dispaden i Henfeende til hvad deri er antaget om, hvad der deels ved Kapning deels paa anden Maade er odelagt, bliver der kun tilbage under denne
Poſt nærmere at underſoge, hvorvidt Dispacheurens Beregning over Seilenes
Bekoſtning, hvilken Sagſogeren har anſeet for vilkaarlig og ſtridende mod de
tilveiebragte Oplysninger, kan billiges, ſamt hvorvidt der maatte end yderligere
tilfomme Sagføgeren Erſtatning for de 2 ovenfor berørte Trogjer m. v.
I
Dispachen er til et Storſeil calculeret 360, til en Klyver 124 og til et Fokkeſtagſeil 140, tilſammen 624 Alen eller 12 Ruller Seildug, medens der i den
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af Skipperen atteſterede og 1folge paategnet Qvittering af Conſul Frolih i Gibraltar betalte Regning over leveret Seilmagerarbeide til Jagten „Aarhuus
Paquet Nr. 1“ er beregnet Arbeidslon for Forfærdigelſen af et Topſeil paa
337 Yards, eller omtrent 505 danſke Alen, og î den ligeledes atteſterede og
quitterede Reguivg for leveret Seildug til bemeldte Skib i Gibraltar er anført

9 Ruller Seildug til Pjaſtre 108.

Da der nu ikke kan lægges nogen Vægt

paa, at den forſtommeldte Regning lyder paa Forfærdigelſen af et Topſeil,
cfterjom det ifølge Indholdet af Beſigtigelſesforretningerne og Soforklaringen
maa autages, at denne Benævneljfe”
fun ved en Feiltagelfe urigligen er brugt
iſtedetfor Storſeil; da Sagføgeren fremdeles har fremlagt en af Seilmager
Kampel i Aarhuus paa Sazgſogerens Sfrivelſe til ham af 6te Februar 1847
den 11te f. M. tegnet Atteſt, hvori han bevidner, at have til „Aarhuus Paquet
Nr. 1“ forfærdiget et Storſeil og at dertil medgik af kiobeuhavnſk Seildug ialt
387! Alen, men at der af engelſk Seildug, ſom er ſmallere, vilde have medgaaet 511 Alen, ſamt da de handelskyndige Medlemmer af Voldgiftscommisſionen ffjønne, at dette Opgivende i og for fig er antageligt, naar henfees til
Stibets Drægtighed og derhos til, at det; fom tidligere beftemt til Vaquet=.

Fart, rimeligviis har fort ſtore Seil,

medens Dispacheurens Beregning

i deu

omhandlede Henſeende kun er arundet paa hvad ber indeholdes i et MarineLexicon, bor der formeentlig gaaes ud ſra, at der til det i Gibraltar anffaffede
Storſeil er medgaaet — ſom 1 den ſidſtnævute Regning anført — 9 Muller,
eller ca. 2 Ruſller Seildug mere end dertil 1 Dispachen beregnet.
Naar den
calculerede Arbeidsls:1, Liig og Tillæg forhøies i Forhold hertil, bliver iſtedetfor de i Dispachen til de 3 Seil calculerede Pjaſtre 244, idet der ikke findes
nogen Anledning til at fravige Dispachen med Henſyn til Klhveren og Fokkeſtagſeilet, i det Hele at beregne Pjaſtre 283.
Naar fremdeles 1 Dispachen for
bortkappede Blokke og til Tilrigger er beregnet Pjaſtre 54 ſamt for Tougværk
ialt Pjaſtre 200, maa dette viſtuok, efter hvad der foreligger, autages for pasſende, men da der ikke under den ſidſtuævnte Poſt kan anſees indbefattet nogen
Erſtatning for de 2 oveufor ommeldte Trosſer, uemlig en 2 Tommers Varptros\ſe og 30 Favne af en 5 Tommers Trosſe, der, ſtjondt Skfibet havde miftet
dem ved Havariet paa Neiſen fra Cowes til Gibraltar, dog ifolge Skjonnet i
Gibraltar den 29de April 1844 og den for Handelsretten 1 Hamborg den 12te
October 1844 afgivne og bvdigede Søforflaring maae antages iffe at være
blevne anffaffede i Gibraltar, fees det ikfe rettere, end at Bærbien af bemeldte
Trosſer bor tilfoies det anførte Velob. I Mangel af andre Oplysninger findes Dev i denne Henfeende Føte til at opſtille de 1 den under Sagen den 29de
October 1845 fremlagte Nota fra Skipperen, dateret Hamborg den 22de October 1844, anforte Priſer, nemlig Piaſtre 6. 6. „ for 3 Tommers-Trosſen og
1 Deel af Piaſtre 102. 9 for 120 Favne 5 Tommers Trosſe
= Piaſtre 25. 8. 4,
talt Bjaftre 32. 2. 4. Hertil bor formeentlig enduu foies et Erſtatningsbelob
for der Tougveærkt, ſom ifolge den i Hamborg den 12te October 1844 afgivne
Continuations-Søforklaring blev anvendt paa at iftandfætte de under Havariet

i den Biscayiffe Bugt ben 4de Marts 1844 lidte Skader, men fom igjen under

Den

8de October.

333

Reiſens Fortſœættelſe, inden man ankom til Gibraltar, blev ødelagt og tildeelg
kappet. Bemeldte Soforklaring gaaer 1 denne Henſeende ud paa, at Skibet den
4de Marts 1844 under en frygtelig Stormbyge blev kaſtet om paa Siden, ſaa
at man maatte bortfappe Storſeilet, Stagfolken og Klyveren med alt lobende
Nedſkab og Tilbehor, men at det lykkedes, efterat man havde klaret ſig fra de
fappede Seil og Tougværk, at fane opjat et andet Storſeil ſamt eu Stagfok og
at iſtandſœætte det losrevne og beſkadigede Tougværk, hvortil man benyttede 2
Skpd., af Værdi efter gangbar Priis 1 Gibraltar Pjaſtre 77, af endeel Skibet

af Mhebderiet i Kjøbenhavn til Salg medgivet Tongværi.

Det ffjønnes herefter

ife at kunne beſtrides, at der forſaavidt bliver Spørgsmaal om et dobbelt Havari med Henſyu til det paagjældende Tougværk, og at Sagſogeren ſom Folge
heraf ogſaa maa kunne giore Fordring paa Erſtatning fyr det forſt lidte, paa
ben anførte Maade afhjulpne Havari.
Naar Sagſogeren imidlertid herfor i
hang førfte Indlæg af 24de October 1845 har fordret bet fulde Beløb af de
nævnte Pjaftre 77, maa hertil erindres, at der, foruden den almindelige Afforts
ning af 1 Deel for Forſkjellen mellem Gammelt og Nyt, billigviis maa fradrages en Deel for den Skade, ſom det iſtandſatte Tougværk ifolge Soforklaringerne maa autages at have lidt paa anden Maade end ved Kapning, og
findes der i Mangel af nærmere Oplysning i denne Henfeende Anledning til
at iagttage et tilfvarende Forhold, fon det ber er fulgt ved Beregningen i Dispaden med Henſyn til Erſtatningen for det 1 Gibraltar udbedrede Tougværk.

Herefter ffjønnes

der pagfende at funne beregnes for det ommelbdte Tougværk

et Beløb af Bjaftre 60. Sammenlægges dette Beløb med de fornævnte Bjaftre
32. 2. 4, de i Dispachen for Tougvært, bortkappede Bloffe og til Tilrigger
calculerede Pjaſtre 254, og de i det Hele for Seilene ovenfor beregnede Bjaftre
283, udkommer for Skaden ved Kapning, iftedetfor de i Dispadjen beregnede
Pjaftre 498, ialt en Sum af... 00000
eee eee eee Bjaftre 629. 2. 4.
Naar herfra bragsg 1 for Forbedring ......-...+… Bjaftre 209. 8. 12
famt for det Overblevne eee
00
—
16.4, y
tilfammen . . . Bjaftre 225. 8. 12,
ubgjør det Beløb, der under ben heromhandlede Boft bliver
at beregne ſom Havari grosss «eee
—
403,5.
8
iſtedetfor de i Dispaden opførte Pjaftre 316.
Med Henfyn endelig til, at Sagføgeren k) har bragt med i Beregning
et Beløb af Pjaftre 14 for Ballaft, form ffal være bleven anvendt i Anledning
af, at Jagten ei ffal have funnet ligge ledig i Gibraltar i faa lang Tid, ſom
Reparationen vavede, da kan dette ifke billiges, efterſom bet aldeles iffe er
godtgjort og i fig felv uantageligt, at bemeldte Ballaft er anvendt i Anledning
af Havariet,
Derimod følger det af de af det Foregaaende reſulterende For=
høtelfer af hvad ber bliver at henføre under Havari grosse, tilſammen Pjaſtre
134. 5. 8, paa ſamme Tid ſom de i Dispachen udſatte Poſters Belob formindſkes

med

Pjaſtre

73

(medens

grosse udenfor de i Dispachen

Piaſtre

61.

5. 8 tilfklomme Belobet

ommeldte Poſter), at de for Commisſion

af Havari

opfsorte
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Bjaftre 115. 7. 8 maa fordeles î et noget andet Forhold end ſkeet i Dispachen,
navnlig fſaaledes, at kun Pjaſtre 44. 1. 11 henføres til de udſatte Poſter, Pjaſtre 54. 6. 13 til Havarì grosse og Piaſtre 16. 11. „ til de for Skibet particulaire.
Efter det Anforte ville Su merne 1 Dispachen for de nævnte 3 Arter
af Udgifter ved Havariet i Gibraltar være at ændre fra Bjaftre 995. 10. 6,
790. 4. 3 og 255. 3. 8, til Piaſtre 915. 8. 14, 932. 7. 7 og 254. 7. 4, eller
Figsmønt 1774 Nd. 1 Mf. 8 ß, 1806 Rd. 5 Mk. 11 ß og 493 Nd. 2 Mk.
15 ß.
Med Tillæg af det beregnede Dispacheurſalair tillommer herefter ſom
Beløbet af Havari grosse 1830 Nd. 53 |, og particulairt for Sfibet 518 Nd.
28 ß. Af det førftnævnte Belob beregnes for Skibets Andeel 1557 Rd. 88 ß,
fom tillagt det ſidſtnœonte Belob og fremdeles den Sagſogeren tilkommende
Andeel af den beregnede Bodmeriprœæmie, nemlig iſtedetfor de i Dispachen beregnede 326 Nd. 51 ß, ifølge Forhøielfen af Belobet af Havari grosse, 369 Rd.
22 fB, udgjør den Sagføgeren for Havariet i Gibraltar tillommende Erſtatning

med en Sum af ialt 2,445 Rd. 42 f.
Naar tenne Sum ſammenlægges med det ovenfor nævnte Beløb af den
Sagføgeren for Havartet i Cowe8 tilfommende CErftatning 2,069 Rd. 55 |,
bliver det hele Cabpitalbeløb af den Erſtatning, ſom under Sagen vil vœre at
tilfjende Sagſogeren, 4,515 Rd. 1 f£.
Ut der fremdeles bør tillægges Kjøbmand Jabnjen Renter af nysnævnte
Beløb, fan efter Commisſionens Formening iffe være tvivlfomt. Det fan felvs
folgeligen iffe herimod med Foie gjores gjældende, at Asſurancecompagniet ved
Sagens Begyndelſe (28de Marts 1840) tilbød at betale det Beløb, ber fulde
tilfomme Jahnſen eſter Dispachen af 18de Februar \. A., nemlig 4,182 RD.
54 ß, ligeſaalidt ſom at Compagniet under Sagens lange Hvile gjentagende
har tilbudt at betale ham 4,335 Nd. 55 ß$; intet af disſe Tilbud kan nemlig
anſees ſom „lovligt Tilbud”, idet de vare betingede af, at Jahnſen ſkulde frarive fig alt yderligere Krav, og det har viiſt ſig, at hans berettigede Krav
maa anfeeg at være ftørre — lidet eller meget gjor forſaavidt Jutet til Sagen
— end baade 4,182 Nd. 54 ß og 4,335 Nd. 55 ß, 1fke at tale om Reuter,
hvorpaa Jahnſen med Foie gjorde Paaſtand, da de ſidſte Tilbud flere Aar efter

Sagens Begyndelfe gjorbeg ham.

Jabufen har ingenfinde vægret fig ved at

modtage de tilbudte Belob under Reſervation ſom Afdrag, og derfor at meddele ſin Qvittering paa Policen; naar Compagniet ikke har villet gaae ind herpaa og desaarſag har beholdt og draget Nytte af Pengene, medens Jahnſen,
hvem de medrette tilflom, har maattet ſavne dem, er det i lige hoi Grad ſtemmende med Billighed og med de almindelige Retsregler, at Compagniet maa
tilſvare Jahnſen Renter for den forløbne Tid.
Dette er ogſaa begrundet i de
ſœrlige poſitive Beſtemmelſer, hvorom her bliver Sporgsmaal, navnlig D. Ls
4—6—9, ſom forſaavidt ſupplerer Couventionen af 1746 2den Afd. $ 14, idet
bet ubtryffeligt ſiges, at naar Asſurandeuren ikke betaler inden den foreffrevne
Tid, ſkal han give til Rente 1 pCt. maaneblig, indtil Betalingen fieer. Rens
tens Storrelſe maa frewdeles anſees given ved den nysnœævnte Lovartikel, ſom
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der ikke er tilftvælfelig Føie til at anfee forandret ved te fenere Lovbeftemmelfer
om Rentefodens Stporrelſe i Almindelighed, og der ſtaaer ſaaledes kun tilbage
at underføge, fra bviflfen Tid Nenteberegningen ffal begynde.
J denne Heuſeeude bemærkes, at det iffe ffjønnes rettere, end at naar det i D. L. 4—6—9
hedder, at Asſurandeuren ſkal give Renter „fra den Tid han fik det at vide,“
er der ingen Hjemmel for at opfatte disſe Ord ſaaledes, at Renterne forſt ſkulde
begynde at lobe fra Udlobet af den Friſt af 3 Maaneder — eller ifolge Conventionen 2 Maaneder — fra Indleveringen af behørigt Regnſkab og Beviisligheder, ſom er tilſtaaet Asſurandeuren til at rette for ſig; det ſynes ogſaa i
og for ſig naturligt, at Asſurandeuren, naar han ikke fyldeſtzjor ſine Forpligtelfev inden den ham ſaaledes tilſtaaede Friſt, bliver pligtig til at fvare
Renter fra et tidligere Tidspunkt, Udtryffet ,,fra den Tid han fif det at vide”
maa imidlertid paa den anden Side viſtuok forſtaaes paa ſamme Maade, ſom
det i Forveien brugte Udtryk, at Asſurandeuren derom, 52: om den ſete Ulykke,
„forſtændiges“, hvilket igjen formeentlig maa forſtaaes ſom eensbetydende med,
at den Asſurerede medbringer lovligt Beviis, eller, ſom det hedder i Conventionen af 1746 2den Afd. è 14, producerer rigtige, behørig attefterede og med
Beviſer bilagte Regninger.
Fra Asſurancecompaguiets Side er det, ſom oven-

for bemærlet,

exkjendt,

at dette er ſkeet ved Dispachens Opgjorelſe,

deunes

Dato,

den

Februar

maatte

tage

¡8de

ſin Begyndelſe,

1846,

findes

idet der paa

den

derfor

andeu

Renternes

Side

og fra

Beregning

ikke kan

at

gives

Kjobmand Jahnſen Medhold i hans Paaſtand om, at Renterne }ﬀulde beregues
fra et tidligere Tidspunkt.
Sagens Omfoftuinger ville efter Omftænbdighederne blive at ophæve.”

Nr. 157.

Advocat Levinſen
contra

JIorgen Anderſen

(Defenfor Hindenburg),

der tiltales for Falſk og Betleri.
Kronborg veſtre Birks Extraretsdom af 14de April 1868:
„Tiltalte Indſidder Iorgen Anderſen af Raage Mark bor henfætteg i Fœængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, ſamt
udrede ſamtlige af Actionen lovligt flydende Omkoſtninger, derunder Salairer til Actor, Prøvepkprocurator Hold 5 Rd. og til
Defenfor,

Brocurator

Lund

4 Rod.

At efterfommes

under Adfærd

efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dem af 12te Juni
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande. I Salair til
Preçurator Simonſen og Proveprocurator Bloch for Overretten
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betaler Tiltalte, Indſidder Iorgen Anderſen af Raagemark, 5 Rd.

til hver,

At efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

den være at ſtadfœſte,

dog

at Straffetiden

anfgrte Grunde vil
findes

at burde

be-

ſtemmes til 3 Gange 5 Dage.
Thi kjendes for Ret:
Landsoverved Magtat

ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgor
ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes

til 3 Gange 5 Dage.
zevinfen
Tiltalte

I Salarium

og Hindenburg
10 Po, til hver.

for

til Advocaterne

Høiefteret

betaler

Y ben indanfebe Doms Bræmigfer hedder bet: ,,$ nærværende fra Kronborg veſtre Birks Ertraret hertil indanfede, mod Tiltalte Inbfidder Jørgen

Anderſen af Naagemark for Betleri og Falk anlagte Sag er det ved Tiltaltes
egen med det iøvrigt Oplyſte ſtemmende Tilſtaaelſe godtgjort, at han har gjort
fig ffyldig i Betleri, idet han paa 3 forſkjellige Steder har bedet om Underſiottelſe og modtaget ialt 1 Mk. og at han ved den Leilighed har foreviiſt en
Ufftrift af en Anføgning fra ham til Grevinde Danner, hvori han, da hans
Fortjeneſte var utilſtrækkelig til at forſorge Kone og 4 Vorn, tilmed da hans
Kone var meget ſvag og han i den ſidſte Tid havde været uden Arbeide, beder
denne om en lille Hjælp, og under dette Document havde han }ﬀrevet: „At
Ovenførte er overeensftemmende med Sandhed bevidner Hans Jenſen, Sognefoged,“ uden at denne havde tilladt ſaadant, ligeſom Hans Jenſen ogſaa har

erflæret,
rømmet,

at han iffe vilde have givet en ſaadan Atteſt,
at han vidfte dette, men iøvrigt maa

og Tiltalte har inde

det eſter det Oplyſte antages,

at

Anſogningens Indhold er overeensſtemmende med Sandheden.
For ſit ommeldte Forhold er Tiltalte, ſom er fodt 1828 og ved Helfingor Kjobſtads Extraretsdom af 16de Marts 1847 anſeet for Tyveri og Bedrageri med 3 Gange 5 Dages Fœængſel paa Vand og Brod, ſamt ved Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 30te Mai 1852 for Tyveri med 1
Aars Forbedringshuusarbeide, ved den indankede Dom rettelig anſeet efter Lov

3die Marts 1860 3 3 og Straffelovens ê 270 cfr. 8 62, og da Straffen pasſende
findes beftemt til 2 Gange

5 Dages

Fængfel

melſen om Actionens Omkoſtuinger billiges,

paa Band

og Brød

vil Underretsdommen

være at ftadfæfte.”
NEN

og Beftem-

i det Hele

Den

Nr. 170,

8de October.
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Advocat Levinſen
contra

Jens

Pederſen

(Defenſor Klubien),

der tiltales for Bedrageri.
Bregentved- Gisſelfeld Birks
1868:

„Tiltalte,

Extraretsdom

forhenværende Skovfoged

af 20de

Januar

Jens Pederſen

af Juel-

linge Boelſkov bor henfættes i Fængfel paa Vand og Brod i 3
Gange 5 Dage og betale alle af Sagen lovligt flydende Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Brøveprocurator Freuden
6 Ro., lil Defenſor, Procurator Larſen 5 Rd. og Dieter til de

Samme efter Overovrighedens nœærmere Beſtemmelſe.
At fuldbyrdes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 28de April
1868: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair
til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Beyer og
Leth, betaler Tiltalte, forhenværende Skovfoged Jens Pederſen af
Juellinge Boelſkov, 8 Rd. til hver.
At efterfkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede

Dom

anførte

Grunde

fjendes for Ret:

Landgover=

famt

Hvof-

og Stadbgretteng

Dom

bør

ved Magt at ſtande,
JI Salarium til Advocaterne Levinfen og Klubien for Hgieſteret betaler
Tiltalte 10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nœærværende fra
Bregentved Gisſelfeld Birks Extraret indankede Sag tiltales forhenværende
Skovfoged Jens Pederſen af Juellinge Boelſkov for Bedrageri.
Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe og det iovrigt Oplyſte er det tilſtræktelig godtgjort, at han, medens han var anſat ſom Sfovfoged ved den Bregentved Grevſkab
tilhorende Boelffov, til eget Brug har anvendt Penge, der af Forffjellige, fom
havde fjøbt Brænde beelg unbderhaannden deelg ved Auction fra bemeldte Sfov,
vare

betalte

til

bam;

de ſaaledes

tilveudte

Summer

ere for

det underhaanden

folgte Brændes Bedfommende anflaaebe til mellem 800 og 900 Nd. og ſor det
øvrigeg til mellem 200 og 300 Nd. For det underhaanden ſolgte Brœnde var
Tiltalte af Skovrideren paa Grevoſkabet bemyndiget til at oppebære Betalingen,
hvorimod han for det ved Auction folgte ingen Bemyudigelſe havde til at mod-
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ber efter Auctionsconbditionerne

fulde erlæggesg til Godsfor-

valteren, men bet var meget hyppig Tilfældet, at Kjøberne desnagtet Betalte
til Tiltalte. For dette Forhold, ſom Beſidderen af Grevſkabet Bregentved, der
i alt Fald for det underhaanden folgte Bræudes Bedkommende utvivlſomt maa
betragtes ſom den Forurettede, havde forlangt criminelt forfulgt, er Tiltalte
ved den indanke-de Dom under Paaberaabelſe af 2 253 jfv. $ 251 i almindelig
borgerlig Straffelov anfeet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængſel paa Vand
og Brod.

Eſter

Sagens

Paakjeudelſe

ved

Underretten

bar

imidlertid

Ørev-

ſabets Beſidder i en her for Retten fremlagt Erklæring frafaldet Sagens fortſatte Forfolgning.
Vel maa nu Tiltaltes Forhold rettelig henføres under
Straffelovens $ 254, men der vil ikfe kunne tillægges den nysnœævnte Erklœæring
afgjorende Indflydelſe paa Sagens Paadommelſe.
Efter Paragraphens Udtryk
ophører nemlig den Forurettedes Indflydelſe paa Sagen, naar Dom er affagt
— hvilfet har maattet figes at være Tilfældet —, og deu kan hverken efter

Ordene eller eftev Forholdets Beffaffenhed gane ud paa at fætte en affagt Dom
ud af Kraft, idet en Frafalbelfe af Sagens fortfatte Forfolgning, hvis den
tæntes anvendt ban Behandlingen ved QOverretten, jo netop vilde medføre, at
Underretsdommen blev ſtaaende ved Magt.
Tiltalte vil derfor være at ſtraffe
efter den

citerede

$ 254 jfr.

$ 251,

og

da

den

valgte

Straffegrad

for Tiltalte,

der er fodt den 14de Januar 1820 og ikke findes forhen ſtraffet, ſkjonues pasſende, og det maa billiges, at Erſtatningspunktet, der ikke er tilſtrækkelig oplvſt,
iffe er paadomt under Sagen, ligeſom ogſaa Underretsdommens Beſtemmelfer
angaaende Actionens Omkoſtninger, derunder de Underretsſagforerne tilkjendte
Salairer, bifaldes, vil bemeldte Dom i det Hele være at ftadfæfte.”

Fredagen

Nr. 144.

den 9de October.

Advocat Levinſen
contra

Magnus
der tiltales for Tyveri.

Eyolfsfon

(Oefenfor Klubien),
|

Gullbringu og Kjoſar Sy®ſels Extraretsdom af Zdie Mai
1867: „Tiltalte Magnus Eyolfsfon bor \traſſes med 10 Slag af
Riis; desuden bor han betale til Gudmundur Jousfon 88 ß, ſamt
alle af Sagen lovligen flydende Omkoſtninger.
Det Jdomte udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen iovrigt at efterkommes under Abfærd efter Loven.”
Den iglandfie Landsoverrets Dom af 1ſte Juli 1867: „Underrettens Dom i denne Sag bor ved Magt at ſtande. Til Actor og Defenſor her for Retten, Procuratorerne Pál Melſted og
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Jon Gudmundsfon, betaler den Tiltalte i Salair HA Ro. til hver.
Det Idomte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forfyndelfe og iøvrigt at cfterfommeg unter Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Da Sagen til Overretten iffun var appelleret ifølge Tiltalteg
Begjœring og der ved Underrettens Dom ex tillagt ham Frifindelſe,
forſaavidt han er ſigtet for at have ſtjaalet et Par Beenflæber,
hvoraf folge», at denne Deel af Sagen ikke har foreligget Dverretten til Paakjendelſe, vil der, uagtet den til Høiefteret ſete Indſtœvning tillige er ivœrkſat paa Juſtitiens Vegne, heller Intet 1
ſaa Henſeende være at paakjende af Hgieſteret.
Hvad angaaer Sigtelſen mod Tiltalte for at have tilegnet
ſig en Pung

med Penge,

maa

det billiges, at han

ved

den

indan-

kede Dom er anſeet efter Frdn. 11te April 1840 $ 1 ſammenholdt
med Frdn. 24de Januar 1838 $4 Litr, þ, og da Straffen findes
pasſeude beſtemt til 10 Slag Rüs, ligeſom Dommens Forſkriſter
om Erſtatning og Actionens Omkoſtninger tiltrœdes, vil den
funne ſtadfœæſtes.
Thi kiendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Levinſen og Klubien
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Det er ved den Tiltalte Magnus Eyolfsjong egen Tilftaaelfe famt andre under Sagen ſremfomne Oplysninger tilftvælfeligen godtgjort, at han, ſom i den ſidſte Deel af
ſidſtafvigle Vinter opholdt ſig paa Gaarden Radagerdi i Seltjaruarnæs Rep,
har den 7de Marts ſidſtleden tidlig om Formiddagen taget og puttet i ſin
Lomme en Pengepung, hvori der var 3! Nòd., ſom han paaſtaaer at have fundet
der paa Gulvet i Dagligſtuen, og ſom tilhorte en Fiſker der paa Gaarden ved
Navn Gudmundur Jonsſon, ſamt at han ved ſamme Leilighed har taget et
Par blaa Beenklæder, tilhørende fornævnte Gudmundur, ifort ſig dem og begivet fig fiben ind til Neykjavik og fortæret der 88 ß af de Penge, ſom vare i
Pengepungen, for Brændeviin m. m., men Reſten, ſom fandtes hos ham den
ſamme Dags Aſten, da han blev auholdt i Reytjavik, tilligemed Beenklœæderne,

har Eieren faaet tilbageleveret.

|

Tiltalte har nu vel ſtadigen paaſtaaet, at han hverken

har taget Penge-
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pungen eller Beenklæderne i den Heuſigt at ftjæle dem, men at han derimod
har agtet at tilbagelevere begge til Eiermanden, men denne hans Forklaring
fan efter Omftænbdighederne ifle tages til Følge; thi hvad Pengepungen, ſom
han fandt paa Gulvet i Dagligftnuen paa Radagerdi, angaaer, vilde han, hvis
han iffe havde agtet at ftjæle den, aabenbarligen ſtrax have efterlyſt den i Folfenes Overværelfe paa Gaarden, ba han dog funde forudfætte, at en af dem

fandfynligviis havde tabt den,

men ikke ftiltiende og hemmeligen

have puttet

den til fig, gaaet bort med den fra Gaarden og tillige forodt nogle af Bengene.
Desforuden vilde de Paagjældende ofte funne undgaae fortjent Straf, hvis det
var nof, at de blot paaffjød, at de havde agtet at tilbagelevere det, ſom de
allerebe paa en ufcvlig Maade havde tilvendt fig; følgelig fan der i Almindelighed intet Henfyn tages til et faadant Paaffud, medmindre Alting ſtiller ſig
ſaaledes, at det dog idetmindſte har Sandſynligheden for ſig, hvilket her ikke
ev Tilfældet. Hvad berimod Beenllæberne angaaer, ffjønnes iffe rettere, end
at der mangler tilſtrækfelig Grund til at forkaſte den Tiltaltegs Forklaring, at
han fun hav taget dem i god Tro, ligeſom han heller ingen Hemmelighed
gjorde beraf, men tvertimod iførte ſig dem og gik omkring i dem, ſaa at Alle
funde ſee, at han havde dem paa; det er ogſaa blevet oplyſt, at han tidligere

har laani Beenklœder bes Eieren af Beenklæderne gvæstionis, og at denne Mand
var, da Tiltalte gif hjemmefra, ude paa Søen, faa at han itfe funde indhente
hans Tilladelfe. Ban Grund heraf ffjønnes Liltalte at maatte frifindes, hvad

Beenflæderne anganer, for Actors Tiltale.
Yfølge bet Foranførte maa Landsoverretten

over criminel Lavalder

anfee,

at Tiltalte,

fom er

og ikke tidligere ev bleven tiltalt eller dømt for nogen

Lovovertrœdelſe, er af Underdommeren, hvad Pengepungen angaaer, retteligen
bleven domt ſom ſkyldig i Tyveri, og da Straffen ifølge Frdn. 11te April
1840 $ 1 cfr. 24de Januar 1838 $ 4 Litr. e maa anſees pasſende beſtemt T
Underretsbommen, faa vil famme være at ftadfæfte.”

Nr. 204.

Advocat Klubien
contra

Svenn

Olsfon

(Defenſor Levinſen),

der tiltales for Tyveri og Bedrageri.
Kiøbenhavns Amts føndre Birks

Extraretsdom

af 6te Juli

1868: „Arreſtanten Dscar Pettersſon bor for Actors
denne Sag fri at være. Arreſtanten Svenn Olsfon bor

Tiltale i
henſættes

til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder ſamt efter udſtaaet Straf
udviſes af Riget. Actionens Omkoſtninger, deriblandt Salair til
Actor,

Procurator

rator Diechmann

N.

P.

Moller

5 Nd.

4 Rd.,

udrede

Arreſtanterne

efterkommes under Adfœrd efter Loven.“

og til Defenſor,

Procu-

in solidum.

At

Den

9de October.
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Landsover- ſamt Hof- cg Stadsrettens Dom af 28de Auguſt 1868: „Underretsdommen bor ved- Magt at ſtande. I Salair til Procuratorerne Berggreen og He>ſcher for Overretten betaler Arreſtanten Svenu Olsfon 5 Nd. til hver. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
Forſaavidt Sagen efter den ſkete Indſtævning foreligger Hoieſteret til Paakjendelſe og i Henhold til de i den indankede Dom
under denne Deel af Sagen anforte Grunde kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Klubien og Levinſen for Høiefteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer bedder det: „Arreſtanten Svenn
Olsſon, der under nærværende i 1ſte Inſtants ved Kjobenhavns Amts føndre
Birks Extraretsdom af 6te Juli d. A. paafkzendte Sag tiltales for Tyveri, er
veb egen af de iøvrigt oplyfte Omſtæœudigheder beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt
Natten

imellem

den

23de

og 24de

Marts

d. A.

paa

Lykkesholms Mark

at have

deels ſelv ſtiaalet, deels deeltaget med en Medtiltalt, for hvis Vedkommende
Sagen ikfe er paaanket, i at ſtjæle 2 Skovle og 2 Spader ſamt et Pac Træ-

ſkoſtovler, af .Værdi 1alt 3 Nd. 2 Mf.
Forſaavidt Actionen for Bedrageri angaaecr . . . Arreſtanten vil ſaaledes
tÉle i disje Henſeender kunne paalægges noget Straffeanfvar.
Det maa derfor billiges, at Urvreftanten, ber er angivet at være født i
Sverrig i Aaret 1824 og ved nærværende Pets Dom af 7de Januar 1862 er
auſeet eſter Frdn. 11te April 1840 $ 12 1fte Membrum cfr. $21 og $1 med
2 Aars Forbedringshuusarbeide, foruden at han efter Kjøbenhavns Criminalog Politiretsdom af 7de Auguft 1863 har været ftrajfet for Løsgængeri efter L.
3die Marts 1860 $ 1 med 18 Dages Tvangsarbeide, un er anſeet efter
Straffelovens 3 230 1fte Stykfe, og da den valgte Straf af 8 Maaneders
Forbedringshuusarbeide bifaloes, ſaavelſom Dommens pvrige Beſtemmelſer om
Arreſtantens Udhbringelſe af Landet efter endt Straffetid og om Actionens Omfoſtninger, vil den indankede Dom, forſaavidt den er paaanket, blive at ſtadſœſte.“

Nr. 147.

Advocat Klubien
contra

Peder Lauritzen Knudſen

Burandt (Defenſor Hanſen),

ber tiltales for misligt Forhold i Henfeende til hang Fallisfement,
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Ærgeskiobing Kijobſtads
„Peder

Lauritzen

Knudſen

Extraretsdom

Brandt

bor

af 214de Marts

ſtrafſes

med

1868:

ſimpelt Fæœng-

fel i 40 Dage; derhos bor han udrede alle af Actionen lovligt
flydende Ou:koſtninger, deriblandt Salairer til Actor og Defenſor,
Procuratorerne Jenſen og Steenſtrup, 5 Rd. til hver; under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Ste Juni
1868:

„Underretsdommen

bor

ved

Magt

at

ſtande.

I Salair

til Procurator Leth og Appellationsretsraad Juel for Overretten
betaler Tiltalte Kjøbmand Peder Lauriken Kuudſen Brandt fra
Marſtal 5 Rd. til hver,
At efterfommeg under Adfærd efter
Loven.”
Hgoieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
i Forbindelſe med de Hgieſteret forelagte nye Oplysninger vil
bent være at ſtadfœſte, dog at Strafſetiden findes at kunne beſtemmes til 1 Maaned.
Thi kiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes
til 1 Maaned.
I Salarium til Advocaterne Klubien og Hanſen for Hgoieſteret betaler Tiltalte
10 Rd. til hver.

JS den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: ,,% nærværende mob
Tiltalte, Kjobmand Peder Lauritzen Kuudſen Brandt ſra Marſtal, for
misligt Forhold i Henſeende til hans ¿„allis8ſement aulagte og ſra Ærso Herreds Extraret hertil efter Tiltaltes Begiœæring indankede Sag er der, da Sagen
iffe tillige er indanfet fra det Offentliges Side, alene Gpørgsmaal om, hvors
vidt Tiltalte, jom ved Underretsbommen antaget, hav gjort fig fyldig til Straf
efter Straffelovens 2 261, fordt han paa en Tid, hvor han maatte forudfee fin
foreftaaende Fallit, fom ffete den 30te October f. A., har beguuſtiget enkelte
Creditorex paa de Andres Bekoſtning ved at dæffe dem i det Hele eller tildeels
for

deres

Tilgodehavende,

og

da

han

har

vedgaaet,

at

han

allerede

den

20de

October f. A. indſaae, at det ikke vilde være ham muligt at undgaae den trueude Fallit, og at han eſter den Tid har udbetalt lidt over 1000 Rd. til forſkjellige mindre Creditorer, ſom deels trængte paa Betaling og deels efter Til-
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taltes Meuing vare i ſaa ſmaa Kaar, at de ikke godt kunde taale at lide Tab,
amt da Tiltaltes Foregivende om, at han ifte dengang troede, at han var virfelig infolvent, ftaaer i Strid med hvad han, fom ovenfor anført, har angivet
fom fit Motiv til, at ban betalte de trængende Crebitorer, vil han iffe funne
undgaae at anſees med Straf efter den ommeldte Lovbeſtemmelſe, og da Straffen
pasſende findes beſtemt til 40 Dages ſimpelt Fængſel og Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger ligeledes billiges, vil den være at ftadfæfte.”

Nr. 171.

Advocat Henrichſen
contra

Bodi!

Carolíne Larſen, Nielſens Huſtru

(Defenſor Hanſen),
der tiltales for Falſk og Bedrageri.
Criminal- og Politirettens Dom af 16de Juni 1868: „Tiltalte Bodil Caroline Larſen, Nielſens Huſtru, bor ſtraffes med
gængfel paa Band og Brod i 6 Gange 5 Dage, ſamt udrede
Actionens

Omkoſtninger,

derunder

Salaix

til Actor

Brocuratorerne Seidelin og Leviſon,
fommes under Adfærd efter Loven.”

5 Rd.

Hgieſterets

Dom.

ag Defenſor,

til hver,

At

efter-

IJ Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Criminal: og Politirettens
Dom bor ver Magt
at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Henvridſen og Hanſen
for Hgieſteret
betaler
Tiltalte
10 Rd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „J nærværende imod
Tiltalte Bodil Caroline Larſen, Nielſens Huſtru, der er født den 31lte
Marts 1846 og ikfe funden forhen ſtraffet, anlagte Sag, hvorunder hun tiltales
for Falſk og Bedragerì, er det ved egen af det iovrigt Oplyſte beſtyrfede Tilſtaagelſe
tilſtrækfeligt godtgjort, at bun efter paa en oprindelig paa et Indſkud af 3 Mk.
1 „Bitnbens“

Sparekfasſe

lydende

Contrabog

Nr.

52,321

at

under 21de Auguſt og dte September f. A. gjort Indſkud
derefter under 12te October f. AX. igjen hævet 3 Nd., ſaa
baa de oprindelige 3 MÉ., har ifjor Eſteraar forfalſk-t denne
indſkudte Summer af ſom anfort 1 og 2 Hd, at indfætte

have

henholdsviis

af 1 og
at Bogen
Bog ved
et Total

2 Rd. og
ikkun lod
foran de
paa hvert
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Sted, faa at der kom til at ftaae henholdsviis 21 og 22 Rd. 1 Nubrikken for
Indfkud og Bogen i det Hele til at lvde paa 40 Rd. 3 Mk. iſtedetfor 3 Mk.
alene, hvorved bet efter hendes Forflaring undgik hendes Opmærffombed, at
be tidligere Summer tillige vare angivne med Bogftaver, fom hun lod forblive
uforandrede, og derefter 1 December Maaned f. A. givet den ſaaledes forfalffede Contrabog it Pant til Jernhandler Ditlev Emilins Nabe for et Laan af
10 Rd.
For det af Tiltalte ſaaledes udvifte Forhold, hvorved bemærkeg, at den
foretagne Forfalſkuing var ſaa kjendelig, at Ingen uden aabenbar Uforfigtighed
derved funde f}kufſes, vil hun, der tffe findes overbeviift noget Forhold, jom vil
bevirke ſœrligt Anſvar for hende for Bedrageri, vœære at domme efter Straffelovens 8 274 2det Led ſammenholdt med $ 268 til en Straf, der efter Omſtæudighederne findes at burde beſtemmes til Fængſel paa Vand og Brod i 6
Gange 5 Dage.”
ug
—

Nr. 201.

Advocat Henrichſen
contra

Antoinette Jenſine Brochmann, Heibergs fraffilte Huſtru
(Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Thveri.
Criminal: og Poſlitirettens Dom
af 16de Auguſt 1868:
„Arreſtantinden Antoinette Jenſine Brochmann, Heibergg fraffilte
Huſtru, bor ſtraffes med Tugthuusarbeide i 4 Aar ſamt udrede
denne Actions Omfkoſtninger, hvorunder Salair til Actor og Defenfor, Procuratorerne Moller og Bocher, med 8 Nd. til hver. At
efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets

Dom,

JI Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Criminal og Politirettens Dom bor ved Magt at
ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Henrichſen
og Hindenburg
for Høiefteret betaler
Tiltalte
10 Ro. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arrrſtantinden Antoinette Jenſine Bro<hmaun, Heibergs frafkilte Huſtru, der er fodt den 26de
Marts 1833 og blandt Andet ved denne Rets Dom af 14de October 1862 anſeet efter Frdn. 11te April 1840 $ 15 med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar,
hvorunder var indbefattet den Straf, ſom hun i Medfor af Lov 3die Marts
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1850 om Straffen for Losgœngeri og Betleri endvidere havde forſkyldt, er under
nærværende mod hende for Tyveri anlagte Sag ved egen af det igvrigt Oplyſte
beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt at have i Lobet af Mai og Begyndelſen af Juni
Maaneder d. A. begaaet 18 Tyverier, hvorved hun tilvendte fig 18 i det Hele
til 13 Rd. 5 Mk. vurderede Par Drenringe eller Lokker, ſom hun alle paa
Gaden fravendte Pigeboru af en Alder mellem 2 og 7 Aar, idet hun under
forſkfjellige Paaffud, navnlig at Ningene vare gaaede op, ſaae Leilighed til at
udtage dem af Bornenes Dren.
Hun vil fom Folge heraf nu i Medfor af Straffelovens 2 307 blive at

domme eſter ſammes 8 232 1ſte Led for Tyveri 4de Gang begaaet,
Straffen at kunne beſtemmes

til Tugthuusarbeide
ge

Mandagen

Nr. 159.

rer

og findes

1 4 Aar.“

mee

den 12te October.

Advocat Hanſen
contra

Hinrich

eller Heinrich

Trede eller Threde

(Defenſor Henrichſen),
der tiltales til Tillægsſtrafs Idommelſe efter Straffelovens $ 64
for 2 forinden den ham ſidſt overgaaede Straffedom begaaede Thverier ſamt for Betleri og Losgeængeri.
Sfodborg
- Vandfuld Herreders Extraretsdom af 14de Mai
1868: „Tiltalte Arreſtanten Heinrich Threde af Wesſelburen i
Ditmarſken bor at heuſœættes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder ſamt efter udſtaact Straffetid at bringes ud af Riget. Saa
bør han og at tilfvare alle af Actionen lovligt flydende Omfoftninger, derunder Salair til Actor, Procurator Hjorth og til Defenjor, Brocurator Chriſtenſen 5 Rd. til hver, famt at betale i
Erſtatning til Huusmand Anders Larſen Holm af Harboøre 5 Ko.
og til afdode Huusmand Niels Anderſen Holms eneſte Datter
og Arving Karen Nielſen ſammeſteds 4 Nd. Det Idomte at uds
redes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 15de Juni 1868: „Tiltalte
Heinrich Trede bor heuſœttes i Fœngſel paa Vand og Brod i 4
Gange 5 Dage. I Henfeende til den idomte Erſtatning ſamt Actionens Omfoftningev, hvorunder Actor og Defenfor for Overretten, Procuratorerne Møller og Morville, tillægges i Salair
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hver 5 Rd., bor Underretsdommen ved Magt at ſtande.
Den
idomte Erſtatning udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og iovrigt at efterkTommes under Adfærd efter
Loven.”

Døiefterets Dom.
I Henhold til de i den indanfere Dom anførte Grunde billiges det, at Tiltalte ved famme alene er anfeet efter Lov om
Straf for Løsgængeri og Betleri af 3die Marts 1x60 881 og 5,
men efter Sagens Omſtœndigheder og da han er over 60 Aar
gammel, findeg Straffen at maatte beſtemmes til Fængſel paa
fædvanlig Fangefojt i 120 Dage.
3 Henfeende til Erſtatningen
og Actioneng Omfoftninger bliver Dommen at ftadfæfte,
Thi kjiendes for Ret:
Heinrich Trede bor henſœttes i Fængfel pan fædvanlig Fangekoſt i 120 Dage. Jøvrigt bor Landsoverrettens Dom ved Magt at ſtande.
J Salagrium til Advocaterne Hanſen og Henrichſen for
Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Ro. til hver.

I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under denne Sag
tiltales Hinrich Trede — der mange Gange tidligere har vœæret ſtraffet, navulig for Løsgængeri, Vetleri og Tyveri, og ſom ſeneſt ved Overretteus Dom af
24de November 1862 er anſeet deels for Losgœngeri og Betlerì efter Lov Zdie
Marts 1860 & 1 cfr. $ à, deels ſom fer Zdie Gang begaact Tyverìi eſter Frdu.
11te April 1840 2 15 med Forbedringshuusarbeide i 5 Aar — paauy for Tyveri, Losgœngeri og Betleri.
Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe og Sagens ovrige Oplysuiuger maa det
anſees tilſtrækkeligt gedtgjort, at hau, der, eſterat have udſtaaet den ham ved
Overrettens nys8auforte Dom tilkjendte Straf, blev ſendt til ſit Hjemſted i Hol]ſteen og der indſat i en Arbeidsanſtalt, er bortgaaet derſra den 23de Februar
d. A.

og

har

begivet

ſig uord

paa

ind

i Jylland,

hvor

han

den

11te

Marts

d. A. anholdtes i Egnen af Lemviz, efterat have betlet der, ligeſom han efter
fin Forklaring udelukfende har levet af Betleri paa den omneldte Vandring
og navnlig aldeles iffe ſogt Arleide. Paa ſamme Maade maa det anſees godtgjort,

at Tiltalte

begik bet Tyveri,
vember

1862,

1 Sommeren

1862,

hvorfor han blev

hav paa

2 Steder

nord

ejter

domt

hang

Formening

ved Overrettens

for Harboøre

Kirfe,

fort forinden

Dom
hvor

han

af 24de Nohan

var

gaaet
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ind, men Ingen traf bjemme, tilvendt fig paa hvert Sted en Tobakspibe med
Meerffunghoved og Sølvbeflag, fom ban forefandt i Stuerne.
Piberne ere ifke
komne tilſtede under Sagen, og de Paagjældende have paaſtaaet ſig deres Værdi
erſtattet med henholdsviis 5 Rd. og 4 Rd.
Medens

der nu

ikke efter Storrelſen

af den

Tiltalte

ved

Overretsdom-

men af 24de November 1862 idømte Straf findes tilſtrækkelig Foie til nu at
idomme ham nogen Tillœægsſtraf for de 2 nysnævute Tyverier, der, ſkiondt tidligere beguaebde, iffe bave været indbragne under den paagjældende ældre Sag,
vil Tiltalte, der er født i Aaret 1799, derimod være at anfee efter Lov 3bdie
Marts 1860 & 1 cfr. $ 5 for begaaet Losgængeri og Betleri, og Straffen findes eſter Sagens Omüœndigheder pasſeude at kunne beſtemmes til Fængſel
paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage, ved hvilken Strafs Fuldbyrdelſe ipvrigt Weglerne i Straffelovens $ 23 ville komme til Anvendelſe.“
T=

Tirsdagen

Nr. 140.

—_—

den 13de October.

Advocat Hindenburg
contra

Dorthea

Eidesgaard,

Hans Jacob Joenſens Huſtru

(Defenſor Brod),
der tiltales for Meened.
Væroernes Sorenſkriveries Extraretsdom af 17de April 1868:
„Dorthea

Eidesgaard,

Hans

Jacob

Joenſens

Huſtru af Eide,

bor

henfættes i ſimpelt Fœngſel i 2 Maaneder, Saa bør hun og ude
rede ſamtlige af denne Sag lovligt flydende Omfoftninger, ders
under i Salair til Actor, Sysſelmand Müller og Defenſor,
Kirkekasſerer Bærentſen 5 Ro. til hver.
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Hgoieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde, der
i det Veæſentlige billiges, og med Bemærkning, at der ved Faſtfætteljen af Tiltaltes Straf tillige vil vœære at tage Henſyn
til Straffeloveng S 147 fidfte Led, vil Dommen være at ſtadfæfte, dog at Straffetiden findes at kunne beſtemmes til 1
Maaned.
Thi kjendes for Ret:
Underrettens Dom bor ved Magt at ſtande, dog
at Straffetiden beſtemmes til 1 Maaned.
J Sala-
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Den

til

Hgieſteret

13de October,

Advocaterne

Hindenburg
og Brod

for

betaler Tiltalte 20 Rd. til hver.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Nærværende Sag,
under hvilken Dourthea Eidesgaard, Hans Jacob Joenſens Huſtru af Eide,
tiltales for at have gjort fig ffyldig i Meened, har folgende Oprindelſe.
Under eu Injurtefag, ſom Hans Jacob Joevſen af Eide 1 Eſteraaret
1867 anſagde mod Chriſtian Johannes Joenſen, ligeledes af Eide, i Auledning
af at Sidſtnœvnte havde lilſagt Førftnævnte, at denne havde havt Franzoſer,
paaſkiod Indklagede, at Klageren i ſin egen Huftrues Nærværelfe havde fortalt
Indklagede, at Trediemand ffulde have tilſagt ham, at han havde havt Franzoſer, idet han tillige gjorde gjældende, at denue Meddelelſe var fremfommen
paa eu ſaadan Maadec, at han havde ftaaet i den Formening, at Klageren virfelig havde havt Franzoſer, og begjærede han derfor Klagerens Huſtru, Tiltalte
Dorthea Eidesgaard, afhort ſom Vidne.
J et den 26de November f. A. paa
Eide afholdt Politiretsmode forklarede Dorthea Eidesgaard, efter paa lovformelig Maade at vœære forberedt til Edsaflœggelſe, „at bun aldrig havde hørt
Klageren ſige til Indklagede, at en tredie Mand havde tilſagt Klageren, at han
havte havt Franzoſer, ikke heller havde Vidnet nogeuſinde hort nogen Yttring
af Klageren i den Netuing“, hvorpaa Dorthea Eidesgaard beedigede denne Forklaring. Eſfterat den anlagte Injurieſag derpaa var bleven forligt, reiſte Hans
Jacob Joenſen atter paa ſin Huftrueg Vegue Injurieſpgs8maal mod Chriſtian
Johannes Ioenſen, i Anledning af at denne bavde Geffyldt haus Huftru for at
have aflagt falff Cd, og da Indklagede paoaſkjod, at hans Sigtelſe var ſand,
idet ben af Dorthea Eidesgaard deu 26de November f. A. aflagte Ed ſkulde
være falﬀ, blev der indledet criminel Underſogelſe mod Dorthea Eides8gaard.
Under denne Underſogelſe ex det oplyſt, at Haus Jacob Joenſen en Gang,
rimeligviis i Sommeren 1866, i ſit eget Huus i Tiltaltes Paahor har fortalt
Chriſtian Johannes Joenſen ſom Exempel paa, hvorledes falſke NRygter kunne
opſtaae, at det engang i Kjobenhavn var blevet ſagt til ham, at det var fortalt, at han ſﬀfulde ligge ſyg paa Hoſpitalet af Franzoſer, hvilket RNygte rev ſig
fra, at en af hans Sfibsfammerater havde ligget ſyg af denne Sygdom, Endvidere har et enfelt Vidne, Maren Scphie Joenſen, Joen Jeenſens Huſtru af
Eide, der tjente hos Haus Jacob Joenſen indtil 1 Jauuar 1867, forklaret, at
Hans Jacob Joenſen efter den cvennævute Samtale oftere i ſit Huus har ſagt
om Et eller Andet, at det var uſandt, ligeſom Nygtet om, at han fkulde have
havt Franzoſer eller, ſem Hans Jacob JIoeuſen ogſaa klaldte Sygdommen, Por.
Den førfte Forhorsdag, deu 14de December f. A., benægtede Tiltalte forſt
nogenſinde at have hort fin Mand fertælle, at han havde været beffyldt for at
have havt Franzoſer eller Pox, men forandrede derpaa ſin Forklaring derben, at
hun havde hørt ſin Mand ſige til Chriſtian Johannes Ioenſen, at han havde
været beffyldt for at have havt Franzoſer eller Pox, uden at hun isvrigt erin-

Den
drede, hvad hendes Mand
ſtundom

havde

hørt

ham
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ved denne Leilighed ellcrs havde! ſagt,
omtale

Et

eller Andet

ſom

uſandt

ſamt at hun

ligeſom

Rygtet

om, at han ffnlde have havt Franzoſer, idet hun imidlertid tillige paaberaabte
ſig, at hun paa Grund af det af Dommeren ved Vidneafhøringen brugte Udtryf „Trediemand“ havde ftanet i den Formening, at Bidnejpørgsmaalet breiebe
fig om noget Andet, ligefom fun ogfaa ffjød fig ind under, at hendes Mand
førend Vidneafhoringen havde ſagt til hende, at hun fulde afhores ſom Vidne
om, hvorvidt hun havde hort ham ſige, at han havde havt Franzoſer, og
iffe om, hvorvidt hun havde hort ham ſige, at han havde været beffyldt for
Franzoſer.
Under en yderligere Examination tilſtod Tiltalte, at hun vel havde
vidſt, at der iffe lagdes Vægt paa Ordene i bet til hende rettede Bidnefpørgsmaal, at hun vel havde forftaaet, at Spørgsmaalet breiede fig om, hvorvidt
hendes Mand havde fagt, at han havde været beffyldt for at have havt Franzoſer, ſamt at hun ved fin Vidneforklaring forſætlig var fravegen Sandheden,
uben at hun iøvrigt [unde opgive anden Grund dertil, end at hun havde ventet et andei Vidneſporg8maal.
Efterat Tiltaltes Mand, der var bleven anholdt, havde vidſt Natten mellem den 14de og 15de December at ſpille et Brev
i Sænderne paa fin Huftru — hvilfet Brev iffe er kommet tilſtede, men maa
antages at have indeholbt Baad om, at Tiltalte fulde paaffyde at have været
forvirret den førfte Forhørsdag, eller bog Yitringer om, at hun rimeligviis
havde været forvirret —, fragif Tiltalte i Forhøret den 15de ſin Tilſtaaelſe,
idet hun paaffjød, at hun i Forhøret ben foregaaende Dag havde været forvirvet og derfor havde løiet paa fig felv, da hun ilfe erindrede at have hørt fin
Mand bruge de af hende ben foregaaende Dag omforklarede Yttriuger.
JI
Begyndelfen af Forhøret den 18de December, eftevrat hun var bleven arvrefteret,

gjentog Tiltalte fin Forklaring om,

at hun, da hun afgav fin Vidneforklaring,

ikke havde erindret Samtalen mellem fin Mand og Chriftian Johannes $oenfon, men endte med at tilftaae, at hun meget vel havde erinbret, at hende8
Mand flere Gange havde ſagt, at han havde været beſkyldt for at have havt
Franzoſer, hvorhos hun dog tillige udfagde, at hun iffe havde indſeet, at hun
afveg fra Sandheden, uden at hun iøvrigt var til at formaae til at udtale ſig
om, hvorledes hun vilde bringe Overeensſtemmelſe tilveie mellem bigfe Udſagn.

Tillige gjentog Tiltalte fin tidligere Forklaring

om det Biduefpørgsnaal, hun

havde ventet forelagt.
J Forhøret den 20de December gav Tiltalte en meget
udforlig og detailleret Beffrivelfe af Samtalen mellem hendes Mand og Chris
ſtian Johannes Joenſeu og af de Yttringer, der vare falbne fva begge be nævnte
Verfoner, idet hun endte ſin Forklaring med den Undſfylduing, at hendes
Mand ikke havde ſagt „Trediemand“.
Tillige erflærede hun nu, at hun ikke
beſtemt kunde erindre, om hendes Mand ellers havde omtalt Rygtet om, at
han fſulde have vœæret beſkyldt for at have havt Fran(oſer, ligeſom hun atter
gjentog fin Forklaring om det Vidneſporgsmaal, hun havde ventet.
Eſterat
Tiltalte derpaa i Forhøret ben 21de December paany havde gjentaget ſin Forklaring fra den foregaaeude Dag om Indholdet af Samtalen mellem hendes
Mand og Chriftian Ychannes Joenfen, om hendes Erindring om hendes Mands
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andre Udtalelſer om Beſkyldningen for Franzoſer og om det Vidneſporgsmaal,
hun havde ventet, udſagde hun, at hun, da hun afgav ſin Vidneforklaring, meget vel, \ſjondt ikfe ſaaledes i Enkelthederne ſom nu, havde erindret Samtalen
mellem hendes Mand og Chriſtian Johannes Joenſen, og havde havt den i ſin
Tanke, men at hun havde beſvaret Vidneſporgs8maalet benœgtende, fordi der
var blevet fagt ,,Trediemand”, at hun vilde have befvaret bet befræftende, hvis
Spørgsmaalet

var

gaaet ud

paa,

om

hun

havde

hort ſin Mand

ſige,

„at

No-

gen havde beſkyldt ham“, ſamt at hun ikke havde forſtaaect den Deel af Vidnefpørgsmaalet, ved hvilfen hun var bleven gjort opmærffom paa, at bet iffe fom
an paa de brugte Ubtryl. Cfterat Tiltalte var bleven ſat paa fri Fod, forklarede hun i Forhøret den 23de December, at hun flere Gange for den 26de
November havde talt med ſin Mand om det opſtaaede Rygte om, at han havde
havt Franzoſer, og havde hendes Mand da ved ſaadanne Leiligheder ſagt, at Rygtet

ﬀrev fig fra, at han havde været beffyldt for at have havt Franzoſer,

hoilken

Beffyldning atter havde fin Oprindelfe fra, at en af hans Skibskammerater
havde havt Franzoſer. Dernæft afgav hun følgende Forflaring: Da hun ffulde
afgive Bidneforflaring, havde hun ventet at erholde det Spørgsmaal forelagt,
om hun havde bort ſin Mand fige, at ban havbe havt Franzojer, bvilfet hun
vi dſte, at hun vilde kunne beſvare benœægtende.
Tiltalte blev ſtrax opmærkſom
paa, at Bibnefpørgsmaalet var et andet, famt at bet havde Henſyn til, hvad
der var blevet ſagt af hendes Mand i Chriſtian Johannes Joenfens Nærvæs
relſe, men idet hun ſtadig havde tænkt paa bet Spørgsmaal, ſom hun havde
ventet forelagt, og ſom vilde være gaaet ud paa, om hendes Mand ſelv havde
ſagt det, ſom Jnjurien angik, havde hun troet, at det vel kunde forſvares. at
hun beſvarede det ſtillede Sporgsmaal benœægtende, ſaameget mere ſom Vidnefrørgsmaalet havde breiet fig om ,,Tredtemand”, og hun havde været fig bevibft, at hendes Mand ilfe havde nævnet en „Mand“ ſom den, der havde ſagt
til ham, at han havde havt Franzoſer.
Hun havde vel forſtaaet den derpaa
folgende Bemeærkning om, at det ikke kom an paa de ved Vidneſporgsmaalets
Aﬀattelſe brugte Ord, man hun havde iffe deſtomindre med Tanken ſtadig rettet paa det Spørgsmaal, hun havde ventet, befvaret det gjentagne Vidneſporgsmaal benœgtende.
J Slutningsforhoret, der blev afholdt den 28de December,
efterat Hans Jacob Joenſen, der under den tidligere Underſogelſe havde været
deels

anholdt,

deels

arreſteret,

var

bleven

ſat paa

fri Fod,

forklarede

Tiltalte,

at hun vel under Afhoringen den 26de November havde forſtaaet, at der ikke
laa nogen Vægt paa Udtrykket „Trediemand“, men at der ſimpelt hen ſpurgtes
om, hvorvidt hun havde hørt fin Mand fige, at han havde været beffuldt for
at have

havt

Frangofer

eller noget

Lignende,

men

hun

paaftod

dende, at hun dengang flet iffe havde erindret Samtalen
og Chriftian Johannes Joenfen, ben var førft buffet op
den forſte Forhorsdag eller dog førft eftevat bun havde
Haring.
Som bet fremgaaer af Foranftaaende, har Tiltaltes
vaklende.
At Tiltalte fulbfommen bar forftaaet bet til

tillige vedbol-

mellem hendes Mand
i hendes Erindring
afgivet fin VidneforUdfagn været meget
hende ftillede Bidne-

Den
\porgsmaal,

uanſeet

Udtrykket
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efter
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de

fremkomne Oplysninger

maa anjeeg fov at være Færingerne temmelig ubekjendt, fremgaaer tilſtrækkeligt
af hendes gjentagne i fan Henfeende afgivne Tilftaaelje i Forbindelſe med de
Forklaringer,

der

til Forhoret

ere

blevne

afgivne

af de

Meœnd,

der fungerede

ſom Retsvidner den 26de November.
At Tiltalte, ba hun blev afhørt fom
Vidne, ikfe ﬀulde have erindret Samtalen mellem hendes Mand og Chriſtian
Johannes Joenſen, eller ikke have havt den i ſine Tanker, kan ikke antages.
Det er vel muligt nok, at hun ikke har erindret eller i ethvert Fald iffe tœukt
paa

Enkelthedorue

ved

ſamme;

men

naar

henſees

til,

hvor

omſtændelig

hun

ſenere bar kunnet gjenkalde ſig ſammes Detail i ſin Erindring, til Samtalens
færlige Beffaffenhed og Tiltalteg perfonlige Forhold til den Talende ſamt til,
at Tiltalte allerede før den 26de November har havt Anledning til at mindes
famme, faaledes ved de i Forhøret den 23de December omforklarede Samtaler
mellem hende og hendes Mand om Rygtet om, at han havde havt Frangofer
— hvilfe Samtaler det iøvrigt vel fan forftaanes, at Tiltalte har ladet nde af

Betragtning ved fin Bibneforblaring, da de maae antages at være foranledigede
netop ved den af Chriſtian Johannes Joenſen udſtodte Injurie —, fan der
intet Henſyn tages til hendes endelige Fragaaelſe af hendes tidligere gjentagne
Tilſtaaelſe om, at hun, da Gun blev afhørt ſom Vidue, erindrede Samtalen.
Skjondt det ſaaledes maa autages, at Tiltalte, dengang hun afgav den
af hende beedigede Forklaring, baade forſtod det til hende rettede Vidneſporgsmaal og tillige eriudrede et Factum, der maatte bringe hende, naar hun vilde
følge Sandheden, til at befvare Spørgsmaalet 1 modſat Netuiug af den, hvori
hun beſvarede ſamme, er der dog nogle Omftænbigheber, der vœækfe Tvivl om,
hvorvidi Tiltalte kan anſees for at have gjort fig ffyldig 1 Meeued, idet der er
nogen Grund til at antage, at hun, da hun aſgav og beedigede ſin Forklaring,
ille gjord: fig ſaaledes Rede for Betydningen af ſin Handling, at hun fan
ſiges med ſamme at have forbundet den beſtemte Henſigt at beedige noget
pofitivt Uſandt eller at have havt en klar Foreſtilling om, at hun gjorde dette.
Det maa i faa Henfeende navnlig fomme i Betragtning, at ber Intet har ladet
fig oplyfe om de Samtaler, der førend BVidneafhøringen havde fundet Sted
mellem Tiltalte og hendes Mand.
Man maa berfor gaae ub fra, at hendes
ftadigt faftboldte Forklaring om, at hun havde ventet et ganffe andet Vidnefpørgsmaal, er rigtig, og denne Omftænbighed i Forbindelſe med de Udtalelfer,-fom muligt ellerg funne være fomne fra hendes Mand, fan muligt have
bevirket, at Tiltalte, ba der blev forelagt hende et andet Spørgsmaal, iffe har
gjort fig Rede for den fulde Betydning af hendes uſandfœærdige Beſvarelſe af
famme, ligejom ogſaa det for hende, der hører til Almnen, ufædvanlige Ubtryl

„Trediemand“

muligt

fan

have

bibraget

hertil,

At

Tiltalte

i Begyndelſen

af Forbøret har tilftaaet, at hun forfætlig hav fraveget Sandheden, kan der kun
tillægges en underordnet Betydning overfor hendes ſenere Fragaaelſe, naar
henfees til ben Banffelighed, fom Inqvifiter ofte have ved at forklare om, hvad
der til en given Tid er foregaaet i deres Indre, og til Beffaffenbeden af be
af hende ſenere afgivne Forklaringer, der i bereg Heelhed vœække unogen Formod-
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ning om, at hun, dengang hun afgav fin Forklaring, iffe havde fuld Indſigt 1,
hvad hun gjorde.
Men maa det end ſaaledes paa Grund af de ſœrlige Omflændigheder ved Sagen antage8, at Tiltalte iffe har gjort fig fyldig i Meeneb,
fan der paa den anden Side ikke være nogen Tutvi om, at Tiltalte, da hun
afgav ſin Vidneforklaring, var ſig fuldt bevidſt, at hun iff? beſvarede det til
hende ſtillede Sporg8maal, ſom hun burde, idet hun tvertimod i dette maa
have havt en fraftig Opfordring til at udtale fig om de Yttringer, hun havde
hørt af fin Mand om, at han havde været beffyldt for at have havt Frangzofer,
og bun vil derfor ikke funne undgaae Straffeanfvar efter Straffelovens $ 148
eller ſommes Analogi.
Hvad Straffen angaaer, da findes denne for hende,
der er 26 Aar gammel og ikke befunden tidligere ſtraffet eller tiltalt, pasſende
at funne faftjættes til ſimpelt Fængſel i 2 Maaneder.”

Nr. 185.

Advocat Henrichſen
contra

Henrik Pederſen

(Defenſor Bro),

der tiltales for voldelig og fornærmelig Adfærd mod Sognefoged
Lars Anderſen under Udforelſen af dennes Function.
Lunde-Sktam Herreders Extraretsdom af dte Mai 1868:
„Liltalte Vœver Henrik Pederſen af Sgonderſo bor henſeættes til
gængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage. Saa bør han
og at udbrede alle af denne Action lovlig flydende Omfofininger,
deriblandt Salairerne til Actor og Defenſor, Procuratorerne P.
Hanſen og Kramer, 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de Juli
1868: „Herredstingsdommen bor ved Magt at ſtande. J Salaix
til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Rothe og
Smith,

betaler

5 Rd. til hoer.

Tiltalte

Bæver

Henrik

Peberfen

At efterfommeg under Adfærd

af

Sønderfø

efter Loven,”

Høiejterets Dom,
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
ben være at ftadfæfte, dog at Straffetiden findes at burde beſtemmes til 3 Gange 5 Dage.
Thi kjendes for Ret:
Landgover= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes
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til 3 Gange 5 Dage.
Henrichſen og Brod
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I Salarium til Advocaterne
for Høiefteret betaler Til-

talte 10 Rod. til hver,
JI den indankede Doms Præmigfer hedder bet: ,, Under nærværende fra
Lunde og Skam Herreders Extraret indankede Sag tiltales Vœver Henrik
Pederſen af Sonderſo for voldelig og fornærmelig Adfærd mod Sognefoged
Lars Anderſen under Udfsorelſen af dennes Functioner.
Deels ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe, deels ved de under Sagen afgivne
Vidneforklaringer er det tilſtrækkelig godtgjort, at da Sognefoged Lars Anderſen den 13de April d. A. under en Strid imellem Tiltalte og hans Fader i
Sidſtnœvntes Have paa Faderens Naab om Hjælp var fommen til, og efterat
han havde fagt til Tiltalte, der ved Støren hindrede Sognefogden i at famtale
med Faderen om hvorvidt han ønffede Gønnen bragen til Anfvar for hans
volbelige Færd, at han fiulde tie ftile, foer Tiltalte løg paa Sognefogben,
hvem han fkjendte ſom ſaadan, og greb voldfomt fat i ham, men blev af en

Tilſtedevœrende ffilt fra ham.

Sognefogden fremtog nu ſit Politifkilt og til-

kiendegav Tiltalte, at han vilde anholde ham, men tillod ham dog paa hans
Begjæring forſt at gaae hjem for at ordue ſit Toi m. v.
Da Tiltalte imidlertid efterat være fommen i fit Hjem traf Tiden ud, tilfjendegav Sognefogden
ham, at han nu maatte følge med, men Tiltalte foer da atter voldfomt ind
paa Sognefogben, greb fat i ham og gjorde Mine til at tilfoie ham Overlaſt,
men blev atter af Tilftedeværende ffilt fra ham.

For

dette Forhold

er Tiltalte veb den indanfede

Dom

rettelig anſeet

efter ben borgerlige Straffelov $ 100, hvorimod der iffe foreligger fuldt Beviis
for et Forhold, der tillige kunde hjemle Auvendelſe af dens $ 101, ſaalcdes ſom
i Underretsdommen er antaget, og det findes ikke fornødent at opholde Sagen
eſter yderligere Oplysninger herom.
Den for Tiltalte — der er langt over criminel Lavalder og forhen
ifolge Hpieſteretsdom af 17de December 1866 for fornærmelig og voldelig
Abfærd mod ſine Forældre anſeet med 6 Gange 5 Dages Fængfel paa Band
og Brod, men igvrigt ikke findes ftvraffet — valgte Straf af lige Fængfel i 2
Gange 5 Dage findes pasſende.“

Nr.

154.

Juftitsraad Bunten
contra

Ane

Pedersdatter og Peder Chriſtian HSenriffen
med Tilnavn Huus (Defenſor Bro>),
der tiltales for Tyveri og for, uagtet Dvrighedens Advarſel om
ai fjerne ſig fra hinanden, at være vedblevne at fore et forarge-
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ligt Samliv, ſamt Forſtnœvnte tillige for falſt Udlœæggelſe
Barnefader og Sidſtnœvnte for Meddeelagtighed heri.
Morsos

Herreders

Extrarets8dom

af

talte Ane Pedersdatter af Hesſelbjerg
paa ſœdvanlig Fangekoſt i 60 Dage.
Henrikſen,

og Brod

ogſaa

faldet Huus,

bor

i 2 Gange 5 Dage.

8de April

„Til-

bor henſœttes i Fœngſel
LTültalte Peder Chriſtian

henſœttes

Begge

1868:

af
|

i Fængſel

paa

Vand

de Tiltalte bor in solidum

uvrede alle af Actionen og Liltalte Henriffeng Arreſt flydende
Omfoſtninger, herunder i Salarium til Actor, Procurator Calundan 5 Nd. og til Defenſor, Procurator Schiellerup 4 Rd.
At

efterfommeg under Adfærd efter Loven,”
Viborg Landsoverrets Dom af 2den Juni 1868:
talte Ane

Pedersdatter

og Peder

Chriſtian Henrikſen

„De Tilmed Tilnavn

Huus bor henſœttes i Fængſel paa Land og Brød, Førftnævnte
i 3 Gange 5 Dage og Sidjtnævnte i 3 Gange 4 Dage.
Saa
udrede de og Actionens Omkoſtninger efter Underretsdom1nens
Beſtemmelſer og derunder i Salair til Actor og Defenſor for
Overretten,

Procuratorerne

Wt efterkommes under Adfærd

Morville

og

Faber,

5 Ro.

til hver.

efter Loven,”

Hgieſterets

Dom.

Forſaavidt Sagen efter den ſkete Indftævning foreligger Høieſteret til Paakjendelſe og i Henhold til de i den indankede Dom
under denne Deel af Sagen anførte Grunde kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at |tande.
JI Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat
Brod for Hgieſteret betale de Ziltalte, Cen for
Begge og Begge for Cen, 10 Ro. til hver.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „. . « Ved begge de Tilstaltes egne Tilftaaelfer og Sayeng øvrige Oplysninger er det tilftrælfelig godtgjort, at de, efter 2 Gange tidligere at have været anfete med Straf for Overs
trædelfe af Thifteb Amts Decret af 28be Juli 1863, hvorved bet i QOvereensſtemmelſe med L. 6—13—3 og Pl. 12te Juni 1827 var paalagt dem at fjerne
ſig fra hinanden, nemlig ved Overretsdom af 12te December 1864 hver med
Fængfel paa Band og Brod 1 4 Dage og ved Overretsdom af 6te Auguſt 1866
med [amme Sfags Fængjeli 2 Gange 4 Dage, have foriſat deres forargelige Saniliv, idet Tiltalte Peder Chriſtian Henrikſen ogſaa efter den Tid har ſogt Tilhcld
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hos Tiltalte Ane Pedersdatter og af og til tilbragt Nœætterne hos hende og jevnlig
havt legemlig Omgang med hende.
Paa lignende Maade er det for Tiltalte
Ane

Pedersdatters

Vedkommende

endvidere

godtgjort,

deels

at hun

har udlagt

en fingeret Perſon ſom Fader til et af hende den 23de October 1865 fodt
Barn, til hoilfet Medtiltalte Henrikſen efter hendes nu Anforte er Fader, deels
at hun

t indeværende

Mar

flere

Gange

har

tilvendt

ſig Torv

ſra en

Gaardeier

JI. C. Overgaard af Skjœærregaard tilhorende Torveſtak, der henſtod ved et ham
tilhorende Teglværk c. 1 Miil fra hans Bolig, og hvilke hun hover Gang hentede om Natten eller om Aſftenen ſildig i en Sœækt; medens Beſtjaalne, der ipvrigt har frafaldet Krav paa Erſtatning, i det Hele vil have miftet 3 Læs Tørv
til en Bærdi af 3 Nb, pr. Læg, har Tiltalte derimod benægtet at have tilvendt
fig mere end c. 1 Læs.
Sfølge Tiltalte Ane Pedersdatters Forklaring har
Tiltalte Henrikſen forledet hende til falff Udlæggelfe af Barnefaber, ſamt flere
Gange deeltaget med hende i at ſtjœle Torv, ligeſom ogſaa undertiden om Afﬀtenen, naar han indfandt fig, medbragt en Sœæk Torv, ſom hun nok kunde indfee vare

ſtjaalne

Muligheden

af

fra
at

Stakken,
han

er

men

Fader

Tiltalte
til

det

Henrikſen,
paagjældende

der iovrigt har
Barn,

har

erkjeudt

nægtet

at

funne erindre, at ban har tilffyndet hende til urigtig Angivelfe af Barnefader,
ſamt beſtemt benægtet at have deeltaget i Tyveriet af Tørvene, og ffjøndt Sagens Oplysninger navnlig i ſidſtnævute Henſeende tildeels tale imod ham, findes
der dog ikke tilſtrækfelig Foie til at anfee ham ſfyldig i disſe Forbrydelſer.
For

ſit

Forhold

i

de

ovenommeldte

Henuſeender

vil

Tiltalte

Ane

Pe<

dersdatter være at anſee efter Straffelovens 22 178, 179 og 228 med en Straf,
der findes pasſende at kunne beſtemmes til Fængſel paa Band og Brød i 3
Gange 5 Dage, hvorhos Tiltalte Henrikſen, der, foruden tidligere at vœre domt
fom ovenanført, endvidere 1 Aaret 1862 efter Amtsreſolution har været ftraffet
med Fængfel paa Vand og Brod i 2 Gange 4 Dage for Hoer, vil vœære at
anſee efter ſamme Lovs 2 178 med en Straf, der findes pasſende at kunne beſtemmes til famme Slags Fængfel i 3 Gange 4 Dage.”
em eee

Nr. 205.

rr

Juſtitsraad Bunten
contra

VBolette Amalie
der tiltales for Tyveri.
Criminal„Arreſtantinden

Peterſen

(Defenſor Brod),

og Politirettens Dom
af 29de Auguſt
Bolette Amalie Peterſen bor ftraffes med

1868:
Fæng-

ſel paa Vand eg Brod i 4 Gange 5 Dage ſamt tiïſvare denne
Actions Omkoſtninger og derunder Salair til Actor og Defenſor,
Proveprocurator

Peterſen

med 5 Ro. til hver.

og Cancelliraad,

At efterkommes

Procurator

under Adfœrd

d'Auchamp,

efter Loven.“
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Hgieſterets

Dom,

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
kiendes for Ret:
Criminal og Politirettens Dom bor ved Magt at
ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad Bunten og
Advocat
Bro>k
for Hgieſteret
betaler
Tiltalte
10 Rd. til hver.
JI

den

1indankede

Doms

Prœæmisſer

hedder

det:

„Da

Arreſtantinden

B o-

lette Amalie Peterſen, der er ſodt den 21de December 1845 og ved denne
Rets Dom af 15de Februar d. A. anſeet efter Straffelovens $ 228 jfr. $ 60
med Fæungſel paa Vand og Brod i d Dage, under nærværende mod hende for
Tyvert anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyfte fremmende Tilftaaelje ev
overbeviiſt at have afvigte 13de Juli fraſtjaalet Hanſine Marie Lucie Schroder,
Malerjvend Philipjens Huftru, en til 3 Rd. vurderet Jaquet og Hanne Chriſtine Olſen et til 1 Mk. vurderet Stykke Gardintøi, vil hun nu blive at domme
efter fornœvonte Lovs g 230 1ſte Led efter Omſtœæudighederne til Fængſel paa
Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage.“

Nv. 215.

Margrethe

Advocat Liebe
contra

Chriſtenſen (Defenſor Bungzen),

der tiltales for at have tilvendt fig forffjellige Fodemidler fra fin
Huusbond.
Hammerum Herreds Politiretsdom af 9de Mai 1868: „Tiltalte Tjeneſtepige Margrethe Chriſtenſen bor ſtraſſes med ſimpelt
Seængſel i 2 Dage, ſamt udrede de af Straffens Execution flydende

Omkoſtninger.

At efterkommes

under

Adfærd

efter Loven.”

Viborg Landsoverrets Dom af 13de Juli 1868: „Politirets=
dommen bor ved Magt at ſtande. Saa betaler Tiltalte og Sagens ſamtlige Omkoſtninger og derunder Salaix til Actor og Defenſox fox Overretten,

mann,

Procurator

5 Nd. til hver.

Morville

HÖgoieſterets
I Henhold til
kjendes for Ret:

og Juſtitsraad Ne>el-

At efterkommes under Adfœrd efter Loven,”

de

i den

Dom.

indankede

Dom

anførte

Grunde

Den

13de

October.
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LandsSovervrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium
til Advocat Liebe og Juſtitsraad
Bunßhen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
J

den

indaufede

Doms

Prœmisſer

hedder

bet:

, Under

nærværente

Sag, der i 1ſte Juſtants har været behandlet fom offentlig Politifag, tiltaleg
Margrethe Chriſteuſen for at have tilvendt ſig forſkjellige heudes Jungs
bond tilhprende Fodemidler, og er det i denne Henſeende ved Tiltaltes egen
Tilſtaaelſe og Sagens pvrige Omſtæudigheder tilſtrækkelig godtgjort, at hun
omtrent 14 Dage for Juul f. A., medens hun tjente hos Proprietair Busſe
paa Tisoſtrup, har tilvendt ſig noget Deig til Sigtebrod, ſom var blevet fidbende paa Siderne af Deigtruget — efter hendes Formening ikke over et Par
Bund —, bvilfet hun derefter bagte til et Brød, fom Gun fortærede i Forening
med to andre Piger pan Gaarden, ſamt at hun ogſaa omtrent paa ſamme Tid
bar taget deels et halvt Fad nymalket Melk, ſom hun kom i Pigernes Dllebrod, deels omtrent 4 Lod Smgor af Kjœærnen, og deels engang, da hun var
ſendt ind i Spiſekammeret, 6 à 7 Svedſker.
Det Borttagne maa antages i
det Hele at have havt en Værdi af 29 ß og om Erſtatuing er der ike under
Sagen Spørgsmaal, men Huusbonden har forlangt Tiltalte ſtraffet for fit
Forhold.
For det anførte Forhold er Tiltalte, der er fodt den 22de Auguſt 1846
og iffe tidligere har været tiltalt eller ſirafſet, ved Politiretsdommen rettelig
anfeet efter Straffelovens $ 235, ligeſom den valgte Straf af fimpelt Fængfel
i 2 Dage efter Sagens Oniſtændigheder findes pasſende, og bemeldte Dom vil
faaledeg være at ftabfæfte.”

Nr. 181.

Juſtitsraad Bunten
contra

Dle Jenfen

(Defenſor Klubien),

der tiltales for bedrageligt Forhold.
Maribo

Kjobſtads

Extraretsdom

af 2den

Mai

1868:

„Til-

talte Ole Jenſen bor henſcettes i Fængſel paa Vand og Brod i
4 Gange 5 Dage.
Saa betaler han og alle med Actionen lovlig
forbundne Omfojtninger, hvoriblandt Salairer til Actor og Defenſor, Capitain, Procurator Staal og Procurator Kofoed, 5 Rd.
til hver, foruden de Sidftnævnte lovlig tilfommende VDiætpenge.
At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 14de Juli
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1868:
„Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog at
Straffetiden beſtemmes til 2 Gange 5 Dage. I Salair til Procuratorerne Regjeringsraad Lindhard og Heſcher for Vverretten
betaler Tiltalte Ole Jenſen 5 Rd. til hver,
At efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
til de i den indankede Dom

J Henhold
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og
ved Magt at ſtande,
JI
raad Bunten og Advocat
betaler Tiltalte 10 Nd. til

%$

den

intankede

Domg

Bræmisfer

anførte

Grunde

Stadsrettens Dom bor
Salarium til JuſtitsKlubien for Hgieſteret
hver.

hedder

det:

„Under

nærværende

1

lfte Inftantgs ven Maribo Kjøbftuds Extraret den 2den Mai d. A. paakjendte,
hertil indantede Sag actionereg Tiltalte Ole Jenſen for bedrageligt Forhold,
og det er ogſaa ved egen Tilſtaaelſe og det ipvrigt Oplyſte beviiſt, at Tiltalte
har gjort ſig ſyldig heri.
Tiltalte, der tjente ſom Kudſk hos Forpagter Weſenberg paa Vaarſkovgaard, men var betœnkt paa at reiſe til Amerika, henvendte ſig den 23de Marts
d. A. til Tøifabrifant Bruun i Maribo om at faac en Overfrakke paa Credit.
Han opgav til Bruun rigtigt ſin auforte Stilling og Opholdsſted, men navngav ſig Peder Hanſen og foregav urigtigt, at derſom Bruun frygtede for at
creditere ham Frakken, havde Huusbonden givet Tilladelſe cil at lade deu rive
paa hans Fegning.
Angivelſen af det urigtige Navn ffete, efter hvad Tiltalte har forklaret,
i den Henſigt, at Fabrikant Bruun ifke \kulde kunne finde ham, der ogſaa fortaug, at hau havde iſinde at reiſe til Udlandet.
Bruun udleverede derefter
Tiltalte en Frafle til en Priis af 20 Nd., ſom han lovede at betale til paafolgende 12te Mai, naar han fif Lon. Den næſte Dag blev Tiltalte enig med
ſin

Huusbond,

hos

hvem

han

ſif ſin Lon

udbetalt

ugeviis,

om

at forlade

Tje-

neſten, og han begav ſig ſamme Dag til Nyſted, hvorfra det var. ham bekjendt,
at der den 25de Marts vilde afgaae et Dampſkib med Udvandrere, ſom han
agtede at afſeile med, men blev han alt den 24de Marts anholdt 1 ſit Logis
i Nyſted.
Endnu

bemærkes,

at Tiltalte

under Forhoret

har

forklaret,

ak han havde

tœnkt paa om muligt at ſende Fabrikant Bruun Pengene for Frakken fra Amerika, hvis han fik Evne dertil, men dette Foregivende kan ikfe komme i nogen Betragtning, efter hvad ber foreligger.
Frakken er kommen tilſtede og tilbageleveret Bruun,
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For ſit ommeldte Forhold er Tiltalte, der er fodt i Aaret 1843 og ikke
findes tidligere tiltalt eller ſtraffet, ved den indankede Dom rettelig anſeet efter
Straffelovens $ 251, men Straffen, der cr faſtſat til Fængſel paa Vand og
Brod

i 4 Gange

5 Dage,

findes

til lige Fængjel 1 2 Gange

Onsdagen
Nr.

efter Omſtændigbederne

at kunne

beſtemmes

5 Dage.”

197.

den 14ve October.

Advocat

Levinſen

contra
Hans Boiſen (Defenſor Liebe),
der tiltales for Bedrageri.
Silkeborg Birks Extraretsdom af 30te April 1868: „Tiltalte
Arbeidsmand Hang Boifen af Silfeborg bør henfættes til Fængs
ſel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, i Erftatning til
Chriſten Rasmusſen af Boel Mark udrede 40 Rd. R. M.
og til det Offentlige alle af denne Sag f\lydende Omfkoſtninger,
derunder Salairerne til Procurator Friis og Cancelliraad Zielian
med reſp. 5 og 4 Nd. R. M,
At efterkommes under Adfærd
efter Loven.“
Viborg

Landsoverrets

Dom

af

27de

Juli

1868:

„Tiltalte

Dans Boifen bør for Actors Ziltale i denne Sag fri at være,
dog ſaaledes at han udreder Actionens Omfkoſtninger og derunder
i Salair til Actor for Undevretten 6 RNd., til Defenſor ſammeſteds 5 Nd. ſamt til Actor og Defenſor for Overretten, Juſtitsraad

Ne>elmann

og Procurator

Faſting,

3 Nd.

til hver.

Saa

bør han og bode 10 Rd. til Skanderborg Amts Fattigkasſc og
ligeſaa Meget til Juſtitskasſen. De idømte Boder udredes inden
8 Uger efter denne Doms lovlige Forktyndelſe og det Idomte
iøvrigt at efterfommeg under Adfærd cfter Loven.”
Døiefteretg
Efter famtlige under Sagen
det Veœſentlige

ev anført

tilſtrœ>kkelig beviiſt,
i Dommen

dring
vende

i den

at Tiltalte

omhandlede

Dom.

fremfomne Oplysninger,
indankede

ſvigagtigen

Transport

paa

Dom,

hax
Chr.

maa

det

foritaffet
Rasmusſens

eller ialtfald ſvigagtigen benyttet Transporten til
ſig ſelv Fordringen, uagtet det kun var tilſigtet,

hvoraf
anſees

ſig den
For-

at tilat han
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ſkulde inddrive den for Chr. Rasmusſens Regning.

Han vil der-

for vœre at domme i Henhold til Straffelovens $ 251 ſammenholdt med $ 252, og Straffen findes at burde beſtemmes til
Jængfel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Derhos vil
han have at erſtatte Chr. Rasmusſen de 40 Rd. af Fordringen,
ſom han har oppebaaret. For de af Tiltalte under hans tidligere
Procedure brugte og i en Skrivelſe til Høiefteret faftholdte uſommelige Yttringer mod Underdommeren vil han være at anfee med
de i Overvretsdommen faſtſatte Mulſcter, ligeſom og dennes Forſkrifter om Actionens Omfkoſtninger billiges.
Lhi kjendes for Ret:
Hans Boiſen bor henſœættes i Fængljel paa Vand
og Brod i 3 Gange 5 Dage og i Erſtatning til
Chriſten. Rasmusſfen betale 40 Rd.
JI Henſeende
til de idomte Mulcter og Actionens Omkoſtninger
bør Landsoverrettens Dom ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Levinſen
og Liebe
for Høiefteret betaler Tiltalte 20 No. til hver.
(Deu indankede

Denne

Tidende

indeholder

Doms

alle

Præmisfer følge i næfte Nr.).

af Hgieſteret

foiede Concluſioner af de underordnede Netters
Præmisfer, forſaavidt det anſees nodvendigt
Aars Udgang blive ledſaget af det foruodne
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 å 2
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten,
Subſcriptionen er bindende for een Aargang
paa de fgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel
Fieldjoe

& Gandrups

aſſagte Domme

med

vedo-

Domme og de indankede Dommes
at meddele disſe, og vil ved hver
Negiſter. — Saalœnge Rettens
Ark. — Priſen er 6 Nd., 0g for
6 Nd. 20 ß. om Aaret —
og modtages i alle Boglader og

Bogtrykkeri.

(F. Hegel).

Aotelteretstidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

24.

|

Den bte November.

1868.

Anden ordinaire Sesſion.
Ousdagen

Nr. 197,

den 1áde October.

Advocat Levinſen
contra

Hans

Boiſen (ſee forrige Nr.).

J den indankede Doms Bræmigjer hedder det: ,, Under nærværende Sag
figtes Tiltalte Hans Botjen for Bedrageri.
Sfølge en af Chriſten Nasmusſen af Voel til vedkommende Politimefter
indgiven ſriftlig Anmeldelſe — hvis Nigtighed han i Retten har vedſtaaet —
i Forbindelſe med de af ham under Forhprerne afgivne edelige Forklaringer
havde han den 24de Mai 1866 ladet Tiltalte, der efter Sagens Oplysninger
giver ſig af med Comnmisſionsforretninger, forfatte en Klage til Forligelſescommisſionen mod Jens Chriſtenſen af Reſendals Mark betræfſende et Tilgodehavende paa 60 Nd., og ved ſamme Leilighed blev det aftalt mellem dem, at
Tiltalte ﬀulde mode i Commisſionen for Chr. Rasmusſen og indkasſere Fordringen for ham, ſamt at Sidſtnœvntes Svoger Niels Thomſen }ﬀulde komme
ind til Silkeborg, hvor Tiltalte boede, og paa Chr. Rasmusſens Vegne meddele Tiltalte ſkriftlig Fuldmagt i ſaa Henſeende.
En af de paafolgende Dage
indfandt Niels Thomſen ſig ogſaa hos Tiltalte og underſkrev eſter fin edelige
Forklaring et ham af denne forelagt Document i deu Formening, at det ilfe
indeholdt Andet end en Bemyndigelſe til at mode 1 Forligelſescommisſionen,
medens det derimod ſenere har viiſt ſig, at Documentet, der er fremlagt under
Sagen, indeholder en ſaavel med Chr. Nas8musſens ſom med Niels Thomſens
Navu underſkreven formelig Transport til Tiltalte af Fordringen, for hvilfen
Documentets Udſteder erklœrer at vœære fyldeſtgjort.
Efter Chr. Rasmugjens
Forklaring havde han imidlertid alene bemyndiget Niels Thomſen til at give
Tiltalte Fuldmagt til at inddrive Fordringen , hvorhos det var aftalt, at -Tiltalte ſﬀulde betale ham Belobet, naar han havde inddrevet det, hvorimod der

362

Den

14de October.

aldrig havde været Sporgsmaal om, at Tiltalte ſﬀulde kiobe Fordringen, ligefom han overhovedet intet andet Mellemværende havde med denne, og ba Tiltalte i Henhold til det ovenommeldte Document er optraadt ſom Eier af Fordringen og for egen Regning har indkasſeret 40 Nd. af ſammes Belob, medens
han derimod, naar Chr. Rasmusſen har krævet ham for den ommeldte Jndkaëſation, har fragaaet at have nogen ſaadan for ham, har Chr. Rasmusſen
forfangt offentlig Tiltale imod ham.
ODveuncœvute Niels Thomſens Forklaring
gaaer igvrigt ud paa, at han ogſaa var tilſtede paa Tiltaltes Bopæl den 24de
Mai 1866, da Forligsklagen forfattedes og det aftaltes, at Tiltalte ﬀulde inddrive den ommeldte Fordring paa 60 Nd. for Chr. Rasmusſen, og at der da
fun var Tale om at befuldmœægtige Tiltalte til at iuddrive Fordringen og der-

eftev udbetale Belpbet til Chr. Rasmusjen, til hvem han }ﬀfulde aflœgge RNegnſab, ſamt at det ved denne Leilighed tillige blev aftalt, at Chr. Rasmusjen
ſelv eller Niels Thomſen fulde komme til Tiltalte en af de følgende Dage for
at udſtede Fuldmagten, og da Chr. Naëmusſen noget efter anmodede Niels
Thomſen om at udfore dette Hverv, reiſte han ogſaa til Silkeborg og blev der
af Tiltalte forelagt det ovenommeldte under Dagen fremlagte Document, ſom
Tiltalte i Forveien havde ffrevet, og ſom Niels Thomſen, der efter fin Forflavring vel fan ffrive fit Navn, men iffe læſe Skrift, derpaa umnberffrev, uden
at Documentet, efter hvad han beſtemt mener, i Forveien blev oplœſt for ham,
idet han t faa Fald iffe vilde have underſkrevet det.
SYfølge en under Sagen fremlagt Udffrift af Forligeljesprotocollen for

Silkeborg Forligskreds har Tiltalte den 1ſte Juni 1866 ſom Eier af den ommeldte Fordring ifolge den ovennævnte af Niels Thomſen underſkrevne Transport for Commisſionen indgaaet Forlig med Debitor om Belpbets Betaling til
ham, hvorhos han har iudrommet, at han i Henhold til dette Forlig har oppehaaret 40 Nd. af Fordringeus Belob.
Tiltalte har imidlertid under Sagen
vedholdende gjort gjældende, at han paa lovlig Maade har erhvervet ſig den
ommeldte Fordring ſom ſin Eiendom, idet han t faa Henjeende nærmere hav
anbragt, at der vel opriudelig under Chr. Nasmusſens og Niels Thomſens
Nærværelje hog ham blev truffet en Aftale, der gif ud paa, at Tiltalte alene
jfulde møde for Chr. Rasmusſen 1 Forligelſescommisſionen eller — ſom han
ogſaa har udſagt — indkasſere Forduringen for denue, menu at Chr. Nasmusſen
indeu Modet i Forligelſescommisſionen fom til ham og tilbod ham Fordringen
tilfjøbs, hvorefter Tiltalte ogſaa afſljobte ham Fordringen for 50 Nd., hoilke
han ſtrax betalte ham, og at Niels Thomſen ogſaa ſenere, da han efter Aftale
indfandt fig hog Tiltalte og ved deune Leilighed medbragte Forligsklagen, erklœærede at have tilſtrækfelig Fuldmagt fra Chr. Nasmusſfen til at transportere
Fordringen, ligeſom Tiltalte ogſaa har paaſtaaet, at Transporten blev oplæſt
baade af ham og af Niels Thomſen, for den blev underſkreven af deune, og
med Henſyu til, at det under Underſogelſen var oplyſt, at Tiltalte havde erkfiendt at ﬀylde Chr. Nasmusſen 60 Rd., har Tiltalte anbragt, at han engang
i Auguft Maaned havde laaut delte Belob af Chr. Nasmusſen uden Beviis,

ſamt at et Beviis,

ſom han efter Sagens Oplysninger i Slutningen af 1866
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efter Chr. Rasmusſens Forlangende meddeelte deune for 60 Rd., blev givet til
Sikfkerhed for det ommeldte Laan, men derimod ikke ſtod i Forbindelſe med den
til bam }ﬀete Overdragelſe af Tordringen paa Jens Chriſtenſen.
Vel har nu Indſidder Sporen Chriſtenſen, der var tilſtede, da deu ommeldte Transport blev underſfreven af Niels Thomſen, og ſom har medunderffrevet ſamme ſom Vitterlighedsvidne, afgivet en edelig Forklaring, der i bet
Veſentlige er ſtemmende med Niels Thomſens ovenanførte Forklaring, og ſom
navnlig gaaer ud paa, at Niels Thomſen ved denne Leilighed ſagde, at han
var befuldmægtiget af Chr.
Rasmusſen til at give Tiltalte Fuldmagt til at
iuddrive den paagjældende Fordring, og at Meningen af det Document, ſom
Tiltalte derefter oplæfte, var den, at Tiltalte befuldbmægtigedeg enten af Niels
Thomſen eller af Chr. Nasmusſen — hvis Navn, ſom meldt, ogfaa findes
under Documeutet, udeu at det er oplyſt, af hvem det ev ffrevet — til at inddrive Gjælden hos Skyldneren, men at der ikke enten i Samtalen eller i Oplœæ8ningen var Tale om, at Fordringen blev overdragen til Tiltalte, der derimod alene ﬀulde handle ſom Befuldmcœgtiget, hvorhos Vidnet ikle horte nogeufomhelſt Tale om, at Tiltalte havde kiobt Fordringen.
Ligeſom Soren Chriftenfen imidlertid derhos har udſagt, at ‘der vel muligt fan være brugt Udtrykket „transportere“ enten i Samtalen eller i det Document, der blev udſiedt,
ſaaledes findes det overhovedet — idet faavel dette Vibne fom den ovennævnte
Niels Thomſen maa antages at være Almuesmænbd, og Sporen Chriſtenſen efter
fin Forklaring navnlig ikke heller kan læſe Skriſt — betænkeligt at forudſctte,
at de have havt en ſaa tydelig Foreſtilling om Forſkjellen mellem en Bemyndigelſe til Indkasſation af den ommeldte Forbring og en formelig Transport
paa famme, at der tør tillægges deres Opfattelſe af de ſtedfundne Foerhandlinger
i ſaa Henſeende afgjorende Betydning, og efter det Foranforte kan det ei heller
ved deres ovenommeldte Forklaringer anſees tilſtrækkelig godtgjort, at deres
Formening om, at det paagjælbende Document kun indeholdt en Fuldmagt,
fulde hidrore fra, at Tiltalte har }ﬀfufſet dem med Henføn til Documentets
JIndhold eller navulig ved en urigtig Oplœsning givet det Udſeende af at være
en Fuldmagt, uagtet bet var en Transport, og derved forſkaffet ſig Niels Thomſens Underſkrift paa ſamme.
Der er nu vel ikfe fremkommet Nogetſomhelſt til Beſtyrkelſe af Tiltaltes
Unbringende om at bave affjøbt Chr. Rasmusſen den omhandlede Fordring
eler at have truffet nogen faadan ſenere Aſtale med ham, hvorved den oprinbelige Aftale mellem dem blev forandret, ſom af Tiltalte ornforklaret, ligeſom
ei heller Tiltaltes Anbringende om i Auguſt Maaned at have laant 60 Rd. af
Chr. Rasmusſen er beſtyrket ved, hvad der ipvrigt er oplyſt under Sagen, og
dette ſidſte Anbringende maa endog efter den Maade, hvorpaa det er fremkommet, efterat det var oplyſt, at Tiltalte havde erkiendt at ſtaae i Gjældsforhold
til Chr. Nasmusſen, nærmeft anfeeg at tale imod Tiltalte; men wagtet der
efter det Anforte og Sagens Omſtændigheder i det Hele, hvorved ogſaa bemærfes, at Tiltalte flere Gange tidligere har været under offentlig Tiltale og ſeneſt
ifolge Overrettens Dom af 8de April 1867 i en Sag, hvorunder han ſigtedes
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for Falk, er firaffet med fimpelt Fængfel i 8 Dage, ev fremfommet en ikke
ringe Formodning for, at han ſvigagtigen har ffaffet fig Transport paa Den
ommeldte Ferdring eller dog ved Hjælp af den erhvervede Transport tilvendt
ſig ſelve Fordringen, uagtet det iffun fan antages at have været tiljigtet, at
den ved hans Foranſtaltuing ſkulde inddrives for Chr. Nasmusſens Negning,
kan der dog ikle i fun Henſeende anſees tilveiebragt tilſtrækfeligt Beviis inod
ham, og han vil derfor være at frifinde for Actors Tiltale i denne Sag, efter
Omftænbdighederne dog med Forpligtelſe til at udrede Actionens Omkoſtuinger
og derunder i Salair til Actor for Underretten 6 Nd., til Defenſor ſammeſteds
5 Rd., ſamt til Actor og Defenſor for Overretten 8 Rd. til hver.
Tiltalte vil derhos for ſin uſommelige Procedure og navnlig den utilborlige og fornærmelige Maade, hvorpaa han 1 ſine Judlæg har omtalt Underdommeren, i Henhold til Forordningen af 23de December 1735 $ 2 være at
anſee med en Skauderborg A1its Fattigkasſe tilfaldende Bode, der beſtemmes
til 10 Nd., hvorhos han vil have at betale ligeſaa Meget til Juſtitskasſen.“

Nr. 155.

Advocat Liebe
conîra

Chriſten Jenfen

og David

Nicolai Nasmusfen

(Defenſor Hanſen),

ber tiltales for Tyveri af Kojteriis i Henhold

til Straffelovens

S 235.
Vends Herreds Politiretsdom af 20de Februar 1868: „Chriſten Jenſen og David Nicolai Rasmusſen af Indslev Fattighuus
bor hver for ſig henſœttes i ſimpelt Fœngſel i 8 Dage; faa bør
de og hver for fit Vedkommende udrede alle ved Straffeng Fuldbyrdelſe foranledigede Omfoftninger.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 9de Juni
1868:

„JI Henſeende

til de idomte

Strafſe

bor

Politiretsdommen

ved Magt at ſtande. Procuratorerne Delbanco og Gottſchal> for
Overretten tillœgges i Salair hver 5 Rd., ſom tilligemed de øvvige af Sagen flydende Omkoſtninger udredes af de Tiltalte Chriſten Jenſen og David Nicolai Rasmusſen, Begge af Indslev,
Een for Begge og Begge for Een.
At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Det af de Tiltalte ‘udviſte, i den indankede Dom

fremſtillede

Den 14de October.
worhold

findes

Straſſelovens

efter
$ 235,

fin Beſkaſſenhed
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at kunne

og da Dommen,

hvorved

henfores

under

dette Lovbud

er

bragt til Anvendelſe, pasſende har faſtſat Straffen til 8 Dages
ſimpelt Zængfel for hver og rettelig paalagt bem folidariſk at udrede Actionens Omfoftninger, vil ben blive at ftadfæfte.
Thi kjendes for Rel:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Liebe og Hanfen for Høtefteret betale de Tiltalte,
Cen for Begge og Begge for Cen, 10 Ro. til hver.

I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „De Tiltalte Chriſten
Jepſen og David Nicolai Nas8musſen, Begge af Indslev, der Begge
ere langt over criminel Lavalder og af hvoilfe Forſtnœvnte under en .imod ham
for Voldtægt eller Attentat derpaa anlagt Sag ved nærværende Nets Dom af
9de Januar 1866 er anſect med Straf af 4 Gange 5 Tages Fængfel paa Band
og Brod, medens Sièeſtnœvnte ike findes tidligere tiltalt eller ſtraffet, blive

under

nærværende

Fyens Stiftamts
amtet

meente

fra Vends
Ordre

at kunne

Herreds Politiret

aſ 15de Februar
forſvare

at undlade

d. A.,
at

hertil

indankede

hvori det udtales,

beordre

Juſtitsaction

Sag

efter

at Stiſtmod

dem

efter Straffelovens & 234, tiltalte i Henhold til bemeldte Lovs $ 235 cfr. L,
16de Februar 1866 under offentlig Politiſag for det af dem vedaaaede Forhold,
der beſtaacr i, at de den dte Januar d. A. om Morgenen have i den til Kiærsgaard hørende Ebberup Sfov, hvor de i Folge ſammen havde indfunudet ſig,
tilvendt ſig hver et Kuippe Bogegrene, ſom de ſkare af de unge Bgogeplanter,
bog uben at afffjære Kronerne paa disîe, og hvormed de bleve anholdte af
Skovfogden.
Verdien af de ſljaalne Koſteriis er anſat til 1 Nd.
Da det allerede efter den Maade, hvorpaa Sagen er anlagt, maa billiges, at dette de Tiltaltes Forhold, ſom Beſtjaalue har begjœrt paatalt af det
Offentlige, er henført under Straffelovens $ 235, og da den dereſter ved den
indankede Dom valgte Straf af 8 Dages ſimpelt Fængfel for hver af de Tiltalte findeg pasfende, vil bemeldte Dom, forfaavidt Straffen angaaer, være at
ftadfæfte.”

366

Den
Torsdagen

Nr. 193.

1Dde October.
den 15de October.

Advocat Henrichſen
contra

Johannes Jenſen Aariis (Defenſor Liebe),
der tiltales for Tyveri.
Viborg Kjobſtads Extraretsdom af 10de Juni 1868: „Tiltalte Johannes Jenſen Aariis bor henſættes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder.
Saa bor han og betale alle af denne
Sag lovligt flydende Omkoſtninger, derunder i Salairer til Actor,
Overretsprocurator Morville

5 Rd.,

Defenſor,

Dverretsprocurator

Møller 4 Rod. At efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Viborg Land®soverrets Dom af 3die Auguſt 1868: ,,Under-

retsdommen

bor ved Magt

at ſtande.

J Salairx til Actor og

Defenſor for Overretten, Procuratorerue Faſting og Ifaacfen, betalev Tiltalte 5 Rd, til hver, At efterkommes under Adfœrd
efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom
vil ben være at ftadfæfte, dog at Straffetiden
beſtemmes til 1 Aar.

anførte Grunde
findes at burde

Thi kjendes for Ret:
Landgovervetteng Dom bør ven Magt at ftande,
dog at Straffetiden beftemmes til 1 Aar. I Salas
rium til Advocaterne Henrichſen
og Liebe for

Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
I den indankede Doms Prœmisſer

hedder det: „Under

denne

Sag

til-

tales Arbeidsmand Johannes Jenfen med Tilnavn Mariig for Tyveri.
Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe og Sageng øvrige Oplysninger er det
tilftræffelig godtgjort, at han den 10de April d. A. om Aftenen omtrent &Y. 11
har forpvet et Judbrudstyveri 1 Farver Søborgg Fabrifbugning i Viborg,
hverved de uœrmere Omſtœndigheder ere folgende.
Da Tiltalte den ommeldte
Mften vilde gane hjem, efterat have gjort et Par Beſog i Byen, hvorved hau
ifolge ſin Forkflaring var bleven endeel beruſet af de Drikkevarer, han havde
nydt, opſtod pludſelig den Tauke hos ham at beſtjæle Farver Spborg, hos hvem
han tidligere havde arbeidet, og da hau var godt kiendt med Localiteterne og
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antog, at Soborgs Folk paa Grund af at det var Helligdag ikke vare hjemme,
beſluttede han navnlig at forſoge paa at ſtjæle noget af det Toi, ſom hau vidſte
pleiede at ligge i Spindeſtuen.
Da det imidlertid var ham beljendt, at Døren
hertil

altid var

aflaaſet,

ituſlog han,

efterat

have

forvisſet

ſig

om,

at der ingen

Folk var i Nærheden, fra Gaden af en Nude 1 Vinduet ind til Spindeſtuen,
og ſteg efterat have aabuet Vinduct gjennem dette berind, men da der mod
Sœædvane intet Toi fandtes der, beſluttede han ftrax at gaae til Tsorreſtuen,
hvor han vidſte, at der altid haug Toi.
Han ſteg derfor atter ud af Vinduet
og gik gjemiem den aabenſiaaeude Port ind 1 Gaarden, hvorfra der ad eu

Trappe er Opgang til et Loft,

Hvor Væverftnen

findes,

fra bvilken igjen en

Stige forer op til Torreloftet; efterat Tiltalte, der vidſte, at Døren til Bæverſtuen i Reglen var aflukfet, men ſom antog, at hau kunde ſprœuge Doren, da
det kun var en ſimpel Laas, der var for, forgjæves havde anftrengt fig for at

aabue Doren, hentede han paa Loftet 2 Stænger af em Jernrift og ffaffebe fig
berefter Adgang til Gæverftuen ved at frabryde
faſtholdt Laaſen.
Eſter derpaa ad Stigen at
hvis Dør iffe var aflaafet, tilvendte han ſig
Alen af Værdi 20 Nd., hvilket han, efter at

den Jernplabe, ber indvendig
være gaaet op paa Tørreloftet,
der et Stykke Vadmel paa 22!
være kommen hjem, deelte i 3

Stykker, der under Sagen ere tilbageleverede Farver Soborg, ſom har frafaldet
Krav paa Erſtatuing.
Ifolge Sagens Oplysuinger er ſelve den paagjældende Fabrikbygning
ikfe beboct, men danner Baghuſet til den af Farver Søborg med flere Familier
beboede Gaard, og eſter Farver Soborgs Forklaring, hvis Rigtighed Tiltalte
har erkjendt, gaae han og haus Folk i Neglen ifeng Kl. 10 om Aftenen, hvorimod flere af de audre Familier maa antages at gaae ſenere iſeng.
For fit ommeldte Forhold vil Tiltalte, der er fodt i Aaret 1833 og ikke
tidligere har været tiltalt cllev ftraffet, være at anfee efter Straffelovens $ 229
Nr. 4 1ſte Led, og da Straffen ved Underretsdommen findes pasſende beſtemt
til Forbedringshnusarbeide i 8 Maaneder, og Dommens Beſtemmelſer i Henſeende til Actionens Omkoſtninger ligeledes billiges, vil den ſaaledes være at
ftabfæfte.”

Nr. 143.

Advocat Henrichſen
contra

Niels Thorſteinsfon (Defenſor Liebe),
der tiltales for Thyveri.
Reykjavik Kjobſtads Extraretsdom af 24de December 1866:
„Den Tiltalte Niels Thorſteinsfon bor at ſtraffes med Feængſel
paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage i Reykjavik Kijobſtads
Arreſt.
Saa bør han ogfaa udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkoſtninger og derunder i Salair til den beſkikkede De-
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fenſox, Overretsprocurator Jon Gudmundsſon 4 Rd. Dommen
at efterfommes under Adfœrd efter Loven,“
Den islandſke Landsoverrets Dom af Zdie April 1867: „Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at den Tiltalte fun ſtraffes med 2 Gange 5 Dages Fœængſel paa Vand og
Brod.
Saa bor Tiltalte ogſaa udrede alle af Sagens Appel
lovligen flydende Omkoſtninger og derunder i Salair til Actor og
Defenſor her ved Retten, Procuratorerne Pál Melſted og Jon
Gudmundsſon, 5 Rd. hver iſœr. Dommen at efterkommes under
Ubfærd efter Loven,”

Hgieſterets Dom.
For de af Tiltalte begaaede, i Underretsdommen fremſtillede
Lovovertrœdelſer vil han vœre at anſee efter Frdn. 11te April
1840 88 1 og 43, og da Straffen ved bemeldte Dom i Henhold
til disſe Lovbeſtemmelſer pasſende er faſtſat til 3 Gange 5 Dages
Feœængſel paa Vand og Brod, vil denne forſaavidt blive at ftadfœſte. J Henſeende til Actionens Omkoſtninger billiges Overretsdommens Forſkrifter.
Thi fjendes for Ret:
I Henfeende til Straffen bør Bytingsdommen og
iøvrigt Landsoverrettens Dom ver Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Henrichſen og Liebe
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „. . . Ved den Tilegen Tilſtaaelſe ſamt de under Sagen fremkomne Oplysninger er det

taltes
lovligen

ſter,

blevet

beviiſt,

at han

har

ſtjaalet

der tilſammen belobe 7 Rd. 36 ß

de i Underretsdommen

omtalte

Ko-

Vel har Tiltalte ifolge Forhørene

ſtjaalet disſe Koſter uuder en lœngere Tids Forlob og hver enkelt ad Gangen
og derved fuldkommen viiſt ſit Hang til Tyveri; men da dog det Stjaalne tilfammen er af em ubetydelig Værdi, og Tiltalte overhovedet nogenlebes aabenhjertig har tilſtaaet disſe ſine Forſeelſer, faa formenes, naar der tillige tages
Henſyn til den Omſtændighed, at det Stjaalne beſtaaer for Storſtedelen i Mad-

varer,

og at ben Tiltalte paa den anden Side

Straffen for de af ham begaaede Forſeelſer —
alder og ſom aldrig tidligere er bleven tiltalt
trædelſe — kan, overeensſtemmende med Frdn.
beftemmes til 2 Gange 5 Dages Fængfel paa

er en puur fattig Mand,

at

der er langt over criminel Laveller ſtraſfet for nogen Lovover11te April 1840 $ 1 pasfende
Band og Brød.”
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Af Underretsbommens Prænisjer meddeles Følgende: ,Endeligen har den
Tiltalte Niels Thorſteinsſon ogſaa gjort fig fyldig i at have dræbt og
derpaa forbrugt et Lam, fom Sigurdur Jngjalbsfon af Hrolfsfala ciede, men
ſom Niels ſkulde vogte fov Gam tilligemed flere Faar; dette Lam foregav han
ſeuere at vœære blevet borte ude i Marken; det er blevet vurderet til 1 Nd. 32 ß,
hvorfor aft det, ſom Tiltalte har taget uden Hjemmel, belober ſamtligen til

7 Rd. 36 ß.“
Nr. 190.

Advocat Liebe
contra

Niels Peter Johanſen

(Defenſor Levinſen),

ber tiltales for Falff og attenteret Bedrageri.
Odenſe Kjobſtads Extraretsdom af 9de Mai 1868: „Tiltalte
Snedkerſvend Niels Peter Johanſen bor henſœættes i Fængſel paa
Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage og udrede alle af denne Action

lovlig flydende Omfkoſtninger,

derunder

i Salair

til Procu-

rator I. JL. Hanſen og Procurator, Cancelliraad Peterſen, 4 Nd.
til hver. At efterfommes under Adſœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 7de Juli 1868:
„Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair til Procuratorerne Engberg og Simonſen for Dverretten betaler Tiltalte
Snedkerſvend Niels Peter Johanſen 5 Rd. til hver.
At efterfommes under Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande,
JI Salarium
til Advocaterne Liebe og Levinfen
for Hyiefteret betaler
Tiltalte 10 Mb. til hver.
J den indankede Doms Preœmisſer hedder det: „Det er ved Tiltalte
Snedkerſvend Niels Peter Johanſen egen med Sagens Oplysuinger ſtemmende Tilſtaaelſe godtgjort, at han kort for Juul f. A. har henvendt ſig til
Marſchaudiſer Chriſtofferſen i Odenſe for hos denne at faae et Par Beenklœæder
af Bærdt 5 Nd. 3 Mk. paa Credit, og at han, da han af Chriſtofferſen erholdt
den Beſked, at han kunde faae Veenklæœderne, naar han bragte en Seddel fra
fin Meſter, hvori denne indeſtod for Betalingen, har uden Meſteren Snedker-
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meſters Bungers Tilladelſe i dennes Navn ſkrevet en Seddel, ſom gif ud paa,
at Bunger indeftod for Betalingen af be Beenklæbder, Tiltalte erholdt hos Chri>
ftofferjen. Denne Seddel leverede Tiltalte bereftev Chriftofferjen, men ba benne
fandt, at Sedlen var fan flet frevet, at han tvivlede om, at den var affattet
af Bunger, nægtede han at udlevere Beenflæberne, og Sedlen blev tilbageleveret
Tiltalte, der har tilintetgjort den. Tiltalte angiver, at det havde været hang
HDenfigt, naar han fif Venge, at betale Veenklæderne, bvis han havde faaet dem,
og der foreligger ingen Grund til at betvivle Jigtigheden heraf.
Tiltalte, der under Sagen actioneres for Falfk og for attenteret Bedrageri, er ſodt i Aaret 1845 og findes iffe tidligere tiltalt eller ſtraffet. Han ev
ved den indankede, inden Odenſe Kjobſtads Extraret den 9de Mat d. A. afſagte
Dom for det ham overbeviſte Forhold rettelig auſeet med Straf efter Straſfſelovens

$ 268

2det

Membrum

og

$ 271,

og billiges

dect,

at Straffen

dereſter

er beſtemt til 3 Gange 5 Dages Fæugiel paa Vand og Brod,“

Fredagen

Nr. 203.

den 16de October.

Advocat Levinſen
contra

Peder Hanſen (Defenſor Heurichſen),
der tiltales for at have tilføiet Lars Chr. Iorgenſen af Sfalbjerg
Mark en vœæfentlig Legemsbeſkadigelſe.
Odenſe Herrreds Extraretsdom af 29de Mai 1868: „Arreſtanten Peder Hanſen bor henfættes i ſimpelt Fængfel i Z Maagneder ſamt til Tjeneſtekarl Lars Chriſtian Igrgenſen af Skalbjerg
Mark betale 14 Rd. 4 ß.
Saa bor Arreſtanten og at udrede
alle af denne Sag flydende Omfoftninger, bdevunder i Salair til
Actor, Procurator Tommerup 5 Rd. og til Defenſor, Proveprocurator Kramer 4 Nd.
Det ZIdomte udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forfyndelfe og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfœærd efter Loven.“
Laudsover- ſamt Hof- og Stadsretteus Dom af 4de Auguſt
1868: „Underretsdommen bor ved Magt
talte Beder Hanſen af Skalbjerg | Salair

at ſtande, og bor Tiltil Procuratorerne Las-

ſen og Öottſchal> for Overretten betale 5 Nd. til hver,
Den
idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms
lovlige Forfyndelfe og iøvrigt at efterkommes under Adfærd
efter Loven.”

Den

16de October.
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Hgieſterets Dom.
ſom

Efter den i den indankede Dom givne factiſke Fremſtilling,
Hoieſteret i det Væfentlige tiltræder, og med Bemærkning, at

Lars Chriſtian Jørgenfen efter Dommens Affigelfe har beediget
fine under Sagen afgivne Forklaringer, maa Tiltalte anfee8 at
have gjort ſig ſkyldig i et Forhold, der maa henføres under
Straffelovens $ 204, og findes hans Straf at kunne beſtemmes
til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder.
3 Henfeende til Erftatningen og Actionens Omkoſtninger bliver Dommen at ſtadfœſte.
Thi kjendes for Ret:
Peder Hanſen box henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder.
I Henſeende til Erſtatningen og Actionens Omkoſtninger bor Landsoverſamt Hofſ- og Stadsrettens Dom
ved Magt at
ſtande.
J Salarium
til Advocaterne Levinſen
og Henridfen
for Hgieſteret
betaler
Tiltalte
20 RD. til hver.

I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende ſra
Odenſe Herreds Extraret hertil indankede, mod Tiltalte Peder Hanſen af
Skalbjerg for at have tilfoiet Lars Chriſtian Jorgenſen væſentlig Legemsbeſkadigelſe anlagte Sag maa det, uagtet Tiltalte vedholdende har paaſtaaet, at han
ved den ommeldte Leilighed var ſaa beruſet, at han ikke kan erindre hvad der
foregik, ved de afgivne Vidneforklaringer ì Forbindelſe med det ipvrigt Oplyſte
auſees tilſtrækkelig godtgjort, at Tiltalte, ba han tilligemed Lars Chriſtian Jørgenſen og tvende andre Karle Sondag Aften den 19de April d. A. vendte hjem
fra Værtshuſet
i Skalbjerg, hvor de havde nydt endeel ſpiritueuſe Drikke, provede
Kræfter førft med en af de andre Karle og derefter med Lars Chriſtian Jørgenſen, hvilken Sidſte ſelv opfordrede Tiltalte til det. Lars Chriſtian Jørgenſen kaſtede da Tiltalte omkuld, og idet han lagde ſig ovenpaa ham, opfordrede
han Tiltalte til at erfjende, at han var ben Lille. Da Tiltalte havde erkjendt
dette, reiſte Jorgenſen fig op, men idet Liltalte Tigeledes reiſte ſig, foer hau
ind paa Jørgenjen og tilfoiede ham, ſom det maa antages med en jtor og ffarp
Flinteſteen, et Slag i det ene Øie, hvilket Slag har havt tilfølge, at Jørgenfen
uldeleg har miftet Synet paa bette Øie, medens hang Anfigt iøvrigt iffe herved
er blevet i væſeutlig Grad vauſiret, da Øtet nogenlunde har beholdt fin Form.
Da det ved de afgivue Vidneforklaringer ligeledes maa anſees for til-

ftræffeligen godtgjort, at Tiltalte iffe ved den omhantlede Leiligheb har været
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i nogen væfentlig Ørud beruſet, vil han, der er fodt i 1846 og ikke tidligere
findes tiltalt eller ſtraffet, for fit ovennævnte Forhold være at anſee efter
traffelovens $ 201 jfr. $ 206, og da Straffen ved den indankede Dom pass
ſende findes beſtemt til Z Maau?eders ſimpelt Fængſel og Dommens VBeſtemmelſer om Erſtatuing til Lars Chriſtian Iorgenſen for Omkoſtninger ved hans
Indlæggelſe paa Sygehuſet i Odeuſe og Actioneus Omkoſtuinger ligeledes
billiges, vil den i det Hele vœre at ſtadfœſte.“
—

Nr. 191.

Advocat Klubien
contra

Jens

Hanſen,

Chriſten Jenſen

og Hans

Änderſen

(Defenfor Henrichſen),
der tiltales

for Thveri.

Odenſe Herreds Extraretsdom af 11te Mai 1868: „De Tiltalte Bodker Jens Hanſen, Huusmand Chriſten Jenſen og Slagter
Hans Anderſen, Alle af Andebolle Moſe, bor hver iſœr at henfættes 1 Fængfel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, ſamt
Een for Alle og Alle for Een at betale i Erſtatning til Gaardeier
Hans Rasmus Sørup 1 Rd.
Saa bør de Tiltalte og ligeledes
Een og Alle og Alle for Cen at udrede famtlige af denne Sag
flydende

Omkoſtninger,

derunder

i Salair

til Actor,

Procurator

JF, 3. Hanfen 5 Nd. og til Defenſor, Proveprocurator Kramer
4 Rd.
Den idømte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterPommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 17de Juli
1868:

„Underretsdommen

ftatningen
2 Rd.

til
I

Gaardeier

Salair

bor ved

Hans

til Procurator

Magt

at ſtande,

Rasmus

Sorup

Naasloff

Mundt for Overretten betale de Tiltalte Jens
derſen og Chriſten Jenſen af Andebolle Moſe
til hver.
Den idomte Erſtatning at udredes
denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen
fommes under Adfærd efter Loven,”
J Henhold til
fjendes for Ret:

og

dog

at Er-

beſtemmes

til

Proveprocurator

Hanſen, Hans Anin solidum 5 Ro.
inden 8 Uger efter
i det Hele at efter-

Hgieſterets Dom.
de i den indankede Dom

anførte

Grunde

Den

Landsoverved Magt
terne

16de October.

ſamt Hofat ſtande.

Levinſen

tale de Tiltalte,
10 Ro. til hver.

og

og Stadsrettens Dom bgr
J Salarinm
til Advoca-

Henrichſen

Een

373

for

Alle

for

og

Hgieſteret

Alle

for

be-

Een,

I ben infanfede Doms Præmisfer hebder bet: Ander nærværende fra
Odenſe Herreds Extraret hertil indankede, mod de Tiltalte Jens Hanſen,
Hans Anderfen og Chriſten Jenſen af Andebolle Moſe for Tyveri anlagte Sag er det ved de Tiltaltes egen med det ipvrigt Oplyſte ſtemmende
Tilftaaelje godtgjort, at de have gjort fig ffyldige heri, idet de en Nat i Foreniug have ftjaalet omtrent 6 Stir. Affetvæer af Bærdi 2 Hd. i ben Gaard:
eier Hans Jagmus Sørup tilhørende Paddejø Skov, hvilfe Træer de afjangede
og hjembare, hvorhos Jens Hauſen endvidere har ftjualet en Snees Hesjelfjæbpe af Værdi 2 Mk. fra Gaarbeier Hang Fasmugsjens Skov i Wonten,
ſamt i Forening med Hans Anderſen et Vidietræ af V@ærdi 1 Rd., ſom de

afſaugede i den Gaardeier Lars Jeppeſens Enke i Gadsbølle

tilhørende Skov.

For det ommeldie Forhold ere de Tiltalte, ſom ere langt over criminel
Lavalder og af hvilke Chriſten Jenſen ved Odenſe Herreds Extraretsdom af

17de December 1845 er anfeet med 4 Gange

5 Dages Fængjel paa Band og

Brød for 1fte Gang begaaet Tyveri, men ſom ellers ikke findes tiltalte eller
ſtraffede, retteligen anſete efter Straffelovens & 228 jfr. 2 234, og ba Straffen
pasfende er Deftemt til 3 Gange 5 Dages Fængfel paa Band og Brød for hver
og Dommens Beftemmelfer om CErftatningen og Actionens Omfoftninger ligeledes billiges, dog at den Gaardeier Hang Jasmus Sørup tilfjendte Erftatning
beſtemmes til 2 Nd. iſtedetſor, ſom ved Underretsdommen ſkeet, til 1 Nd., vil
bemeldte Dom med denne Forandring være at ftadfæfte.”

Nv. 138.

Advocat Klubien
contra

Friß Brunnow (Defenſor Henrichſen),
der tiltales for voldeligt Overfald,
Hornuin Herreds Extraretsdom af 14de Marts 1868: „Tiltalte, Teglvœrksforpagter Friß Brunnow af Visſegaards Mark,
bør henfættes til ſimpelt Fængſel i 8 Dage.
Saa udreder Tiltalte og til Gaardeier Lars Hermanſen af Leere ſom Erſtatning
for Helbredelſesudgifter og Næringstab og ſom Godtgjorelſe for
tilføiet Lidelſe et Beløb af 50 Rd., hvorhos Tiltalte endelig af-

holder alle de af nærværende Sag

flydende Omkoſtninger,

deris
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blandt i Salair til Actor, Proveprocurator Holm 6 Rd. og til
Defenſor, Kammerasſesfor, Procurator Johanſen 5 Rd.
Den
idømte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelſe og Dommen igvrigt i det Hele at efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 4de Mai 1868:
„Tiltalte
Fritz Brunnow bor henſœættes i Fængſel paa Vand og Brod i 2
Gange 5 Dage.
I Henfeende til den Gaardeier L. Hermanſen
tilfjendte Erftatning ſamt Actionens Omfoftninger, hvorunder Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Faber og Morville,

tillægges

i Salair

8 Rd.

hver,

bor Underretsdommen

ved

Magt at ſtande.
Den idømte Erſtatning udredes inden 8 Uger
efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og iøvrigt at efterfommes
under Adfærd efter Loven.”
Høiefteretg

JI Henhold

til de

i den

Dom.

indankede Dom

anførte Grunde

og med Bemcrkning, at den af det kgl. Sundhedscollegium efter
bemeldte Doms Afſigelſe aſgivne Erklæriug yderligere godtgjor, at
den Lars Hermauſen af Tiltalte tilfgiede Overlaſt har været den
egentlige Aarſag til den efterfolgende Hjernelidelſe, kjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom bør ved Magt at ftande.

I Salarium

til Advocaterne Klubien

fen for Hgieſteret betaler
I

den

indanfede

Doms

tales Teglvœærksforpagter Frits
Efterat

Gaardeier

Lars

Prœæmisſer

hedder

Brunnow
Hermanſen

og Henrich-

Tiltalte 20 Rd. til hver.
det:

„Under

denne

Sag

til-

for voldeligt Overfald.
i Leere

den

29de

November

f. A.

om Aftenen omtrent Kl. 10 havde faaet at vide, at Tiltalte, der havde et ham
tilhørende i Nærheden af hans Gaard beliggente Teglvært i Forpagtning og
efter Hermanfjeng Formening fulde lade ſin Beholdning af Muurſteen tjene til
Sifkkerhed for Forpagtuingsafgiften, var begyndt jamme Dag 1 Msorkningeu at
kjore Steen over til et uœærliggende Huus, gik han, der meente, at Tiltalte
havde til Henfigt at bortffaffe den contractmæsfige Sifferhed for Afgiften, forinden

denne

den

1ſte December

næftejter

forfaldt,

i Følge

Maboer vver til Teglværket, hvor be traf Tiltalte
paa en Vogn, og da der nu i denne Anledning
Hermanſen og Tiltalte, der efter et Vidnes Udſagn
haardt til hinanden, greb Tiltalte, efter Hermanſens

med

fin Søn

og

to

ifærd med at lægfe Steen
opftod em Ordftrid imellem
ſtrax bleve hidſige oa talte
Forklaring — efterat have
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3T5

\kubbet til Hermanſen, der imidlertid ſtod imod og holdt Armene imod ham
— en Steen af Steenſtablen, ved hvilken han ſted, og tilfoiede med den Hermanſen 1 den venſtre Side af Hovedet et Slag, der var faa ſtærkt, at Hermanfen tumlede om imod Steenftablen, uden dog at falde heelt om, ſamt tabte
Huen.
Efter Sagens Oplysninger ſprang Hermaufens Spon nu til, og Tiltalte lob da hen og faldte paa to Mænd, der vare beſkjæftigede ved det oveuommeldte Huus med at aflæsſe de Dortførte Steen, Hvorefter han tog en Steen
i hver Haand og gif benimod Hermanien og deunes Ledſagere, der imidlertid
havde truffet fig lidt tilbage, iret han Crugte en truende Yttring, meu da en
af de Tilftebeværende fagde fig imellem, begyndte Tiltalte paany at læsſe Steen,
og fort efter gif Hermanfen tilbage til fit Hjem, uden at de, der vare i Følge
med ham, da lagde Merke til, at han ſeilede noget, da han gif ordentlig og
iffe flagede ſig.
Hermanſen, der efter Sagens Oplysninger er noget drikfœældig, men ved den paagjældende Leilighed iffe var beruſet, fandtes ved Hjemfomſten at have et blpdente Saar i Hovedet, og ſamme Nat blev han ſyg,
hvorom det i en af vedkfommende Phyſikus den 3die December f. A. afgiven
Erflœæring hedder, at Hermauſen, der er en uſœdvaulig ſtor og ſtærkibygget
Mand, da var betœukelig ſyg, at han kaſtede fig under vilde Delirier omfring
i Sengen og ifke var til at ſtyre uden phyſiſf Magt, ſamt at der et Bar Tome
mer ovenjov og bagved det venftre Zre fandtes et ubetydeligt Saar i den bageſte Deel af Tindingeegnen med Ømbhed i Omfanget, hvorhos Lægen tilføter,
at han maatte antage, at denne Hermanſens Tilſtand væfentligft var betinget i
og hidfort ved den ham ved den ovenmeldte Leilighed tilfoiede Beſkadigelſe.
Ligeledes har vedkfommende Diſtrictslæge, der deu 12te \. M. underſogte Hermanſen, den 13de |. M. afgivet en Erklæring, ber blandt Andet gaaer ud paa,
at Hermanjen henlaa i en foporops Tilſtand, af hvilken han kun funde vœkkes
ved ſtært Tiltale og Raaben, uden at han dog i denne halotoækkede Tilſtand
frembød BVilledet af en Hjerneryſtelſe, og at haus Liv utvivlſomt ſoœvede 1 den
ſtorſte Fare, ſamt at der fun var liden Sanbfynlighed for, at hans Tilftand
funde undergaae en hurtig Forandring, medmindre det ffulde være en frarlig
Dod.
Under 25de f. M. erklærede imidlertid den fidftnævnte Læge, at Hermanjeng Helbvedstilftand uu var gaaet ikke lidet frem til det Bedre, uden at
det dog kunde med fuldkommen Beſtemthed afgiores, om ikfe den ham tilfoiede
Beſkadigelſe kunde have eu ſvœkkende Indflydelſe paa hans fremtidige Helbredstilſtand, og endelig har ben jamme Læge i en ben 8de Februar db. AX. afgiven
Erklæring udtalt, at Hermanfen muatte anfees helbredet, uden at bet ham ben
29de Ytvovember f. 2. tilfølebe Slag — der, efter hvad Lægen med Beſtemthed
[unde udtale, maatte anfce8$ fom Hovedaarjagen til den betydelige Hjernelidelje,
hvoraf han havde ligget fug — vilde have nogen ſkadelig Indvirkning paa hans
Helbred i Fremtiden, fJamt at den Spiritus — efter hvad der er oplyſt en Kop
Kaftepunidg — font Gan havde nydt i fit Hjem ftrar efter at være ſlaaet, kun
funde anjees fom en ringe medvirfende Aarſag til bemeldte Sygdom, medens
der derimod ikke kunde haves nogen begrundet Mening om, hvorvidt Affol-
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denhed i Nydelſen af Spiritus i hang tidligere Liv kunde have forhindret
Hjernelidelſen.
Tiltalte har iffe beftemt benægtet at have tiljøtet Hermanſen det oms
meldte Slag, men han har paaftaaet, at Hermanſen forſt tog fat paa ham,
der da ffjøb ham fra fig og føgte at flide ſig los, og at han blev ſaa beſtyrtet
og angſt over dette Anfald fra Hermanſens Side, at hau ikke noiere kunde
erindre, hvab der ved deu ommeldte Leilighed var pasſeret, og navnlig ikke
kunde erindre at have havt en Muurſteen i Haanden og dermed at have ſlaaet
Hermanſen i Hovedet, hvilket han derfor hverken kunde benœgte eller bekræſte,
ligeſaalidt ſom han vil have lagt Mærke til, at Hermanfen fank i Knæ og
tabte fin Hue, eller vil funne mindes feneve at have taget en Steen i hver
Haand og dermed truet Hermanfen og deunes Ledſagere.
Ligeſom det imidlertid efter de afgivne Vidneforklaringer nærmeſt maa antages, at Tiltalte, da
Hermanſen under Ordſtriden eller Skjænderiet træœngte ind paa Tiltalte eller
gik ſtadig nœrmere ind paa denue, forſt har ſtodt til Hermanſen eller ſtodt ham
fra fig, hvorefter de da havde fal paa hinanden, uden at det ipvrigt er oplyſt,
hvem af dem da forſt tog fat 1 den Anden, ſaaledes har Hermanfeng oventiævute
Spon edelig udſagt, at Tiltalte derpaa flog Hermanfen i Hovedet med en
Muurſteen, han havde i Haanden, og lizeledes have de to ovennœvnte Naboer,
ſom Hermanſen havde medtaget, edelig udſagt, at Tlltalte hœvede fin Haaud,
hvori han havde noget hvidt, ſom Vidnerne antoge for en Muurſteen, og dermed ſlog Hermanſeu i Hovedet,
Det maa herefter auſees godtgjort, at Til-

talte med en Steen har bibragt Hermanſen det ommeldte Slag i Hovedet, der
efter Lægernes Erklœring maa anſees ſom Hovedaarſagen til den Hjernelidelſe,
hvoraf Hermanſen efter det Oplyſte i længere Tid var farlig ſyg, og Tiltalte
— der efter ſin Forklaring er fodt i Tydſfland i 183) og ſiden Efteraaret 1857
hav opholdt fig heri Landet, hvor han tkfe tidligere har været tiltalt eller
ſtraffet — vil derfor for dette ſit Forbeld være at auſee efter almindelig borgerlig Strafjelov 2 203, og Straffen findes pasſende at kunne beſtemmes til
Feœngſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.
J Henſeende til den Gaardeier L. Hermaunſen tilkjendte Erſtatning ſamt Actionens Omkoſtninger vil Underretsdommen vœæve at ſtadfœſte.“

Denne

Tidende

indeholder

alle

af Hpiefteret

afjagte Domme

med

veo-

foiede Concluſioner af de underorduede NRetters Domme og de indankede Dommes
Bræmigjer, forfaavidt det anfees nødvendigt at meddele disſe, og Lil ved hver
Mars Udgang blive fedfaget af det fornødne Negiſter. — Saalænge Nettens
Segjioner holdes, ndgader ugentlig 1 å 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., og for
Udeubyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Nd. 20 ß. om Aaret —

Subſcriptioneu

er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og

paa de kgl, Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel),
Fijeldjoe & Gandrups

Bogtrykkeri-

Høtefterelstidende,
udgiven

af
Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

95.

Den 13de November.

1868.

Anden ordinaire Sesſion.
Fredagen

Nr. 149.

den 16de October.

Advocat Klubien
contra

Peder

Chriſtenſen

og Jens

Johnfen

(Defenſor Henrichſen),
der tiltales, Forſtnœvnte for Tyveri og Sidſtnœvnte for Meddcelagtighed deri.
Silkeborg Birks Extraretsdom af 24de Februar 1868: „De
Tiltalte, Arbeidsmand Peder Chriſtenſen af Silfeborg og Smed
Jens Johnſen af Balle Mark, bor henſœttes til Fæœngſel paa Vand

og Brod, Forſte i 2 Gange 5 Dage og Sidſte i 5 Dage, ſamt
in solidum udrede Erſtatning til Silkeborg Gasvœrk med 36 $
og

alle af denne

til Actor,

Sag

Procurator

flydende
Hviid

Omfoſtuinger,

5 Rd.

derunder

og til Defenſor,

Salair

Cancelliraad

Zielian 4 Nd.
Den idømte Erſtatning udredes inden 15 Dage
efter Dommens lovlige Forkyndelſe og det Dvrige at efterkommes
under Adfœrd efter Loven.“
Viborg
retsdommen

Landsoverrets
bor ved Magt

Dom af 27de April 1868: „Underat ſtande, dog ſaaledes, at Straffetiden

for Tiltalte Chriſtenſens Vedkommende beſtemmes til 5 Dage og
at den idomte Erſtatning bortfalder. J Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Faſting og Ifaacfen, betale
de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een, 5 Ro, til hver,
At efterkommes under Adſœrd efter Loven,”
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Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anfgrie Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at ſtande.

J

Salarium

til Advocat

Klubien

og Iuſtitsraad

Bunten for Hgieſteret betale de Tiltalte,
Begge og Begge for Een, 10 Rd. til hver.

Een for

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende Sag
tiltales Arbeidsmand Peder Chriſtenſen og Smed Jens Johnſen, Forſtnævnte for Tyveri og Sidftnævnte for Deelagtighed heri, og er det i ſaa Hen-

feende ved de Tiltalte&g egne med Sagens øvrige Oplysninger ftemmende Tilftaaelfer tilftrælfelig godtgjort, at Tiltalte Peder Chriſtenſen,

Gasværket i Silfeborg,

der arbeidede paa

har 3 Gange — 1fte Gang jom det maa antages i

Eſteraaret 1866, 2den Gang i afvigte Efteraar og 3die Gang den 7de December f. A. — naar Tiltalte Johuſen hav henvendt fig til ham paa Gasværket

og bedet ham om Kul fra dette, tilvendt ſig af Gasværkets Kulbeholduing ca.
i Stp. Kul hver Gang, hvillet han har givet Tiltalte Johnſen,
Denne har
vedgaaet, at han vidſte, at Chriſtenſen vav uberettiget til at digponere over
Kullene, og har ſom Grund til at han desuagtet formaaede Chriſtenſen til at
tage dem, anbragt, at det for han, der var fattig og ſkulde bruge Kul til fin
Haanbtering, var fua friftende at henvende fig til Chriftenfen ved Gasværket,
hvor, ſom han autog, en Smule Kul mere ellev mindre iffe gjorde Noget til
Sagen.
Jøvrigt maa Tiltalte Chriftenfen antages ilfe at have modtaget nogen

Betaling

af Tiltalte Johnſen for Kullene, ligefom han ogfaa maa antages —-

navulig den ſidſte Gang -— at have vægret fig noget, forinden han opfyldte
Johnfens Anmodning,
De Gasværket ſaaledes fravendte Kul ere anſlaaede til
en Værdi af talt 36 ß, men Erſtatning er i ſaa Henſeende frafaldet af Gasvœrkets Beſtyrelſe.
For dette Forhold ville de Tiltalte — af hvilke Chriſtenſen er fpdt 1824
og 1 Efteraaret 1865 hav været under Underføgelfe for at have ſtjaalet Cokes
fra Gasværket ſamt for at have tilvendt fig nogle Kartofler, for hville Tyverier
imidlertid videre Forfølgning paa Grund af Gjenſtandenes Ubetydelighed blev

frafaldet, og Johnſen, der ex fodt i 1815, under en imod ham i 1845 for Bold
anlagt Sag iffun blev frifundet for videre Tiltale, men ſom ikke ſees iøvrigt
at have været tiltalte eller ſtraffede — være at anfee efter Straffelovens $ 228,
cfr. for Johnſens Vedkommende tillige $ 47, med en Straf, der findes pasſende at kunne beſtemmes til Fœugſel paa Vand og Brod î 5 Dage for hver.
Underrets8dommen, der har ſamme Strafbeſtemmelſe for Tiltalte Johnſen, mebens Straffen for Tiltalte Chriſtenſen er faſtſat til ſamme Art af Feængſeli
2 Gange 5 Dage, og hvis Beftemmeljer om Actionens Omkoſtninger billiges,
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vil derfor med denne Forandring i Straffetiden for ſidſtnævute Tiltaltes Vedfommende være at flabfæfte, dog ſaaledes, at den de Tiltalte idomte Erſtatning
bortfalder.“

Nr. 22.

Det

fſſœllandſﬀe

Jernbanefelſtab

(Adv.

Liebe)

contra

Lieutenant G. E. Casfe (Ingen),
angaaende Indſtævntes Paaſtand paa Gjenoprettelſe af Vandafledningen fra en til hans Eiendom horende Eng- og Moſelod.

LandsoverVctober
ſab,

1866:

paaſtaaede

vilges Indſtævnte
RNealitet.

Landsover-

ſamt Hof„Den

Afviisning

14

og Stadsrettens Kjendelſe

af 22de

af Indſtœvnte, det ſjœllandſke JernbaneſelDages

ſamt Hof-

kan ikke

finde

Anſtand

Sted.

for

og Stadsrettens

at

Derimod

behandle

Dom

be-

Sagens

af 9de De-

cember 1867: „De Indſtœvnte, det ſjællandſte Jernbaneſelſkab, bor
inden 4 Maaneder efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under
en Kjobenhavns Fattigvœſens Hovedkasſe tilfaldende Mulct af

2 Nd. for hver Dag, de ſidde denne Dom

overhsorige, tilveie-

bringe en ligeſaa fuldſtœndig Afledning af Vandet, ſom den der
har fundet Sted før den nordfjællandffe Jernbanes Anlæg, fra
den ovenomhandlede veſtre Deel af den ved Jernbanen overſkaarne
til Citanten, Lieutenant G. E. Casfes Eiendom Birkerod Kro horende Eng- og Moſelod; og bor de Indſtærnte derhos inden
ſamme

Friſt til Citanten

for den Skade,

der er tilfgiet ham

der-

ved, at Vandet ikke har havt tilftræffeligt Afløb fra den afſkaarne
veſtre Deel af Lodden fra den 1\te April 1865, indtil Vandets
Afledning atter ev tilveiebragt, udrede en Erſtatning af 30 Rd.
om Aaret, og endvidere betale Citanten 5 pCt. aarlige Renter af
det Belob, der tilkjendes ham, fra den 9de Februar f. A. indtil
Betaling }keer, famt endeligt tilfvare ham Procesfens Omfoftninger
med 30 Rd. inden 15 Dage efter Dommens lovlige Forkyndelſe.
At efterfommes under Adfærd efter Loven.
Gaarbeier BB. Mos
genfen forelægges en Frift af 8 Dage fra denne Doms Affigelfe
til at foranftalte det af ham den 2605e November f, A. fremlagte
Indlæg behørigt ftemplet,”

380

Den

16de October.

Søtefterets Dom.
Hverfen ifølge Beſtemmelſerne i Frdn. dte Marts 18945 eller
efter Forholdets Natur kan det antages, at det ﬀnlde ligge udenfor de ordinaire Domſtoles Competence at afgjore det ved den
indankede Dom paakjendte Sporgsmaal, om Inbjtævnte, der af den
i bemeldte Frdn.s $ 5 ommeldte Commisſion er anerkjendt berettiget til at faae det ved Jernbaneng Anlæg hindrede Afløb af
Bandet fra hang Lod gjenoprettet, fan gjøre denne fin Ret gjæl-

dende mod Citanterne eller paa Grund

af de af Commisſionen

trufne Beſtemmelſer og for den forte Forhandlinger maa holde ſig
til Trediemand.
Den af Citanterne for Høiefteret fremſatte Paas
ſtand om Annullation af Dommen og den brugte Behandling,
navnlig af Kjendelſen af 22de October 1866, hvorved en Afviigs
ning8paaſtand forkaſtedes, kan derfor ikke tages til Folge.
Forſaavidt Citanterne i Realiteten for Hgieſteret forſt have
ſtottet deres Paaſtand om Frifindelſe paa, at Indftævnte ffulde
mangle Competence ſom Sagſoger, vil denne Indſigelſe allerede af
den Grund ikke kunne komme i Betragtning, at den ikke er fremſat i forrige Inſtants, og da Hgieſteret iovrigt, i Henhold til
hvad der i den indankede Dom findes udviflet, maa billige det
deri antagne Reſultat, vil Oommen være at ftadfæfte, ſaaledes at
den deri faſtſatte Friſt af 4 Maaneder bliver at beregne fra
denne Hgieſteretsdoms Forkyndelſe,
Thi fjendes for Net:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, ſaaledes at Executionsfriſten
beregnes fra denne Hgieſteretsdoms Forkyndelſe,
Til Juſtitskasſen betale Citanterne 5 Rd.

JI den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: , Under nærværende
Sag hav Citanten, Lieutenant G. E. Casſe, der mener ſig forurettet ved, at
de Indſtævnte, det ſjœællandſke Jernbaneſelſkab, ved at fore den nordjjællanbdffe Jernbane over en til hang Ciendom, Birferøb Kro, hørende Engs
og Mojfelob fulde have afffaaret dennes veftre Deel fra Loddens naturlige
Banbdafløb, idet den Ørøft, fom tidligere bortførte Bandet, berved ffal være

bleven tilfaftet,

paaſtaaet de Indſtævnte tilpligtede under en pasſende daglig
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Mulct ved Anlæg af en Steenkiſte under Jernbanedœmningen eller dog paa en
anden ligeſaa fyldeſtgiorende Maade, ialtfald under Jagttagelſe af Forſkrifteu i

Frdu. 5te Marts 1845 $ 19 2det Led fuldſtændigt at gjenoprette den tidligere
Vandaflobning fra den ovennœvute Deel af Lodden, ſamt til at betale ham en
Erftatning af 30 Rd. aarligt fra deu 1ſte April 1865 indtil det tidligere Vandaflob atter er tilveiebragt, med Renter 5 pCt. fra Stœævuingens Dato den 9de

Februar 1866 indtil Betaling ſﬀecr,

hvorhos

han in subsidium

har paaſtaaet

de Indſtœvnte tilpligtede at efterkomme eller at foranledige efterkommet de af
Erpropriationgscommisfionen tagne Beftemmelfer med Genjyn til at føre Bandet
fra den afſfaarue veſtre Deel af Lodden bort over en Nabolod, ligeſom han endelig har paaſtaaet de Indſtœvnte tilpligtede at betale ham Sagens Omkoſtninger ſladesloft eller med et tilſtrækkeligt Belob.
Eſterat en af de Judſtævute
fremfat Afviisningspaaftand var bleven forlaftet ved Retteng Kjendelfe af 22de
October f. A., have de paaſtaaet fig frifundne og tillagt Sagens Omfoftninger

ſkadesloſt hos Citanten.
Det maa under Sagen anſees tilſtrækkeligt oplyſt, at den ovenomhandlede veftre Deel af Citantens Moſelod ved Jernbaneus Anlæg
er
bleven afſkaaret fra det Vandlob, hvorigjennem der tidligere var Aflob for
Vandet, ſamt ac den af Expropriationscommisſionen trufne Beſtemmelſe med
Henſyn til Vandets Aflob over en Lod, der tilhorer Gaardeier P. Mogenſeu
— ſom ved en af de Indſtævute udtagen Stævning er indvarslet til at varetage ſit Tarv i Henſeende til et eventuelt Anfvar i Anledning af nærværende
Sag — ikke af ham cer bleven efterkommet, og at Vandet overhovedet ikke har

tilftrælfeligt Aflob fra oftnœvoute Deel af Citantens Lod,
den fuldſtœudige Brug af ſamme.
Forſaavidt
at der intet Anſvar vil kunue paadrages dem,
teng Eiendom har erklæret fig tilfveds med den
ved Anlœæget af Jernbanen over hans Eiendom

faa at han hindres i

nu de Indſtævnte have
fordìi den forrige Eier
gjorte Beregning over
tilklommende Erſtatning

formeent,
af Citanden ham
og uden

Forbehold ladet fig denne udbetale, hvorved Citanten maa anſecs bunden,

da

\kionnes dette ikke at kunne faae nogen Intflydelfe, idet en Erkjendelſe fra deu
forrige Eiers Side af Rigtigheden af den med Henſyn til Eiendommen gjorte
Erſtatningsberegning, der ikke ſees at ſtaae i nogen Forbindelje med Bandløbet
over P. Mogenſeus Jorder, hvortil det navnlig ilfe kan henregnes, at der er
tilkjendt 25 Rd. for „Overſkœæring og Ulemper“, ikke involverer nogen Erkjendelſe af, at han har erklœæret fig tilfreds med den Maade, hvorpaa be Jnudſtœvnte
have ordnet den nye Afleduing af Vandet fra den omſpurgte Deel af Lodden,
hvilket desuden ogſaa maatte vœre ham ſaa meget mere uvedkommende, ſom han
hverfen har været varslet til at være tilftede derved elergivet Anledning til at erklære
fig derover. Da det nu derhos ikke fan antages, at Citanten fulde være fore
pligtet til at holde fig til Exproprialionscommisſionen, der ene har handlet efter de
Indſtævntes Opfordring, eller til Mogenſen, hvis Overeenskomſt med de Indſtœvnte, derſom eu ſaadan kau autages at være foregaaet, Citauten iffe kau
være forpligtet til at ſoge fremteungen, maa det vœre de Indſtæœvnte, der ſom
Entrepreneurex i Medfor af den ovenciterede Lovbeſtemmelſe ſulle indrette og
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vedligeholde de Vandledninger, Jernbanens Anlæg medforer,
tanten maa funne gjøre fin Pet gjældende med Henſyu til at
ningen fra ang Jord ordnet; men derimod ffjønnes det iffe at
de Indftævnte at tilveiebringe Afledningen paa eu vig beftemt
ved

Anlæg

paalægge

af den

omhandlede

Steenfifte,

bem indeu en Friſt,

idet

ber beftemmeg

det

maa

tmod hvem Cifaae Vandafledkunne paalægges
Maade, navnlig

være

til 4 Maaneder,

Kjøbenhavns Fattigvæjens Hovedfagsfe tilfaldbende daglig Mulct,

tilftvælfeligt

at

og under

en

der faftjættes

til
2 Rd., at foranſtalte tilvetebragt en Bandafledbning fra den omhandlede veſtre
Deel af Lodden paa en for Diemedet fyldeftgjørende Maade, navnlig at Afløbet
bliver ligeſaa fulbftændigt fom tidligere,
De Indftævnte ville derhos være
pligtige inden famme Frift at erftatte Citanten den Skade, han har lidt ved,
at Bandet, fiden han tiltraadte Ciendommen ben lfte April 1865, ilfe hav været
tilſtrækkeligt afledet, Hvilfen Erſtatning efter de under Sagen fremkomne Op-

lysninger findes at kunne beſtemmes tii 30 Rd. om Aaret, og vil være at udvede for Tidsrummet

er tilveicbragt,

fra 1ſte April 1865

iudtil

det tidligere Vaudaflob

atter

og ville de Indſtœævnte have at ſvare 5 pCt. aarlige Reuter af

det Belob, de blive kjendte pligtige til at betale, fra deu 9de Februar f. A.
indtil Betaling ſkeer.
Procesſens Omfkoſtninger ville de Indftævnte have at

tilſvare Citanten med 30 Nd.

Gaardeier P. Mogenſen forelœægges en Friſt af

8 Dage fra denne Doms Aſfſigelſe til at forauſtalte det af ham den 26de November f. A. fremlagte Indlæg behørigt ftemplet.
Forøvrigt foreligger ingen
Overtrœædelſe af Stempellovgivningen.”

Nr. 216.

Advocat Klubien
contra

Peter Michael Peterſen (Defenſor Hanſen),
der tiltales

for det mod

Karen Marie Peterſen udviſte Forhold.

Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extraretsdom af 29de Juni
1868:

„Arreſtanten

Peter

Michael

Peterſen

bor ſtraffes med For-

bedringéhuusarbeide i 18 Maaneder ſamt udrrde alle af Actionen
flydende Omkoſtninger, hvorunder i Salair til Actor, Procurator
Jorgenſen 6 Nd. og til Defenſer, Procurator N. P. Moller 5 Nd.
At eftertommes under Adfœærd efter Loven,“

¿andsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 15de September

1868:

„Birketingsdommen

bor

ved

Magt

at ſtande.

I

Salair til Procuratorerne Rode og Seidelin betaler Arreſtanten
Peter Michael Peterſen 5 Nd. til hver,
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”

Den

I Henhold
fjendes for Ret:
Landsover-

ved

Magt

16de October.

Hgieſterets Dom.
til de i den indankede Dom
ſamt

at

Hof-

J

den indankede

ſtande.

Doms

I

Salarium
for

Prœmisſer

det:

Grunde

Dom

bor

til Advoca-

Hgieſteret

hedder

ovrige Omſtændigheder

ten Peter Michael Peterſen har,

anførte

og Stadsrettens

terne Klubien og Hanſen
Tiltalte 10 Rd. til hver.

Tilſtaaelſe og Sagens
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betaler

„Det er ved

egen

tilſtrækkeligt oplyſt, at Arreſtan-

1 den Henſigt at tiltvinge ſig legemlig

Omgang med den 18-aarige Karen Marie Peterſen, kaſtet heude om paa Mars
ken, kaſtet ſig over hende og al hendes Modſtand nagtet løftet hendes Klæder
ov og befølt hendes blottede Legeme og Kjøngdele, men at han, efter i nogen
Tid at have tumlet med hende, reiſte ſig op og forlod bende, da nogle Pers
ſoner nærmede ſig, ſom hendes Anſkrig havde tilkaldt.
Pigen ſelv befaudtes
ba i en meget udmattet Tilſtand og med forrevet Forklæde, Kjole og Handfker.

For dette Forhold er Arreſtanten, der er fodt der 1ſte October 1845 og
ikke befindes forhen ſtraffet, ved Kjobenhavus Amts nordre Birketings Dom af
29de Juni d. A. retteligen anſeet efter Straffelovens $ 168 cfr. $ 46, og da
den valgte Straf af 18 Maaneders Forbedringshuusarbeide findes pasſeude og

de øvrige Beftemmeljer ligeledes billiges,

vil Dommen

i det Hele

være

at

ſtadfœæſte.“

Mandagen

Nx. 19,

Huusmand

den 19de October.

og Træhandler

Chriſtian

Frederik:

fen (Ingen)
contra

Vognfabrikant H. Chriſtenſen
Høiefterets

(Ingen).

Dom.

Da Citanten, efterat Hgieſterets Udeblivelſesdom af 16de Juni
d. A. er afſagt, og efterat han har meldt fig med Qvittering for
at have betalt de i Dommen ommeldte 80 Lod Sølv, nu atter
hverfen er mødt eller har ladet mode, og Indſtævnte heller ikke
har givet Mode, kjendes for Ret:
Citanten bør have tabt Sagen,
Til Juſtitskasſen
betaler han 5 Rd.
R

———-
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19de October,

Advocat Levinſen
|

Hans

contra

Peter Nielſen (Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri i Henhokld til Straſſelovens $ 239.
Meerloſe og Tudſe Herreders Politiretsdom af 12te Marts
1868: „Tiltalte, Tjeneſtedreng Hans Peter Nielſen af Sorninge
bor at henſœttes i ſimpelt Fœngſel i 4 Dage; faa bør han og at
udbrede alle af Sagen [lovlig flydende Omfoftninger.
At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 2den Juni
1868: „Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair
til Auditeur, Proveprocurator Mundt og Procurator H. H. Nyegaard for Overretten betaler Tiltalte Hans Peter Nielſen af Sgr-

ninge 5 Rd. til hoer.

At efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Hgoieſterets

J

Henhold

hvorved dog
hold tillige
den vœære at
ſtemmes til

Dom.

til de i den indankede Dom

anforte

Grunde,

bemœrkes, at der ved Beſtemmelſen af Tiltaltes Forbliver at tage Henſyn til Straffelovens $ 37, vil
ſtadſœſte, dog at Straffetiden findes at burde be2 Dage.
Thi kjendes for Ret:

LandsSover- ſamt Hofſ- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magtati ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes

til 2 Dage. I Salarium til Advocaterne Levinſen
og Hindenburg for Hgieſteret betaler Tiltalte
10 Rd. til hver.
JF den indankede Doms Bræmisjer hedder det: „Da Tiltalte Hans
Peter Nielſen af Sorninge, der under nærværende i 1ſte Inſtants ved Meerloſe og Tudſe Herreders Politiret paatiendte Sag tiltales i Henhold til Bes
ſtemmelſerne i Loven af 16de Februar 1866 cfr. Straffelovens $ 235 for Tye
veri af Frugt, ved egen af de iøvrigt oplyfte Omftændighebder beftyrkede Tilftaaelje er overbeviiſt i October Maaned f. A. at have ftjaalet Æbler og Pærer
til umiddelbar Fortæring i hans Huusbond, Gaardmand Jens Thomſens Have
i Sorninge, maa det billiges, at Tiltalte, der er fodt den 23de Januar 1850
og 1îke findes tidligere firaffet, er anfeet efter den citerede $, og da den valgte
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Straf af ſimpelt Fœæugſel i 4 Dage ſaavelſom Dommens Beſtemmelſer
Sagens Omfoftninger bifaldes, bliver den indankede Dom at ſtadſœſte.“

Nr. 200.

om

Advocat Klubien
contra

Morten Olſen og Cecilie Margrethe fodt Chriſtenſen,
Beveſt Kofoeds fraſeparerede Huſtru (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for det i Straffelovens $ 178 omhandlede Forhold.
Bornholms Dſter Herreds Extraretsdom af Zdie Auguſt 1868:

„De Tiltalte, Huusmand

Morten

Olſen

og Cecilie Margrethe,

Veveſt Kofoeds fraſeparerede Huſtru, bor ſtraffes med Feœngſel
paa Vand og Brod, den Forſte i 4 Gange 5 og den Sidſte i 2
Gange 5 Dage.
Saa tilſvare de og in solidum alle af Sagen
flydende Omfoftninger, derunder Salarium til Actor og Deſenſor,
Procurator Lund og Proveprocurator Peterſen, 5 Rd. til hver.

At efterkomme under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Da det ved de Oplysninger, der ere fremkomne deels før
deels efter den indankede Doms Aſſigelſe, maa anſees godtgjort,
at de Tiltalte, uagtet den dem af Amtet givne Advarſel, ere vedblevne at føre et forargeligt Samliv med hinanden, ville de være
at anfee efter Straffelovens & 178, og Straffen findeg at funne
beſtemmes for Enhver af dem til Fængſel paa Vand og Brød i
5 Duge.
J Henſeende til Actionens OmfEoftninger bliver Dommen at ftadfæfte.
Thi fjendes for Ret:
Morten Olſen og Cecilie Margrethe Chriſtenſen,
Kofoeds fraſeparerede
Huſtru, borhenſœttes i Fœngfel paa Vand og Brod, hver 1 5 Dage.
I Henfeende til Actionens Omkoſtninger bor Herredstingsdommen ved Magt at ſtande.
I Salarium til
Advocaterne Klubien og Hindenburg for Hpoleſteret
betale de Tiltalte, Een for Begge og Begge for
Een,

10

Rd.

til hver.
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JF den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „De Tiltalte Huusmand Morten Olſen og Cecilie Margrethe, Veveſt Kofoeds ſeparerede
Huſtru, ſom ifolge Amtets Decret af 6te Februar d. A. erholdt Baalæg om at
holde ſig fra hinanden, actioneres 1 denne Sag for det it Straffelovens $ 178
omhandlede Forhold,
Bel har Tiltalte Koſoeds ſeparerede Huſtru nægtet at
hove overtraadt det hende givne Tilhold, men da det ved de af hendes nœærmeſte Naboer, Suedker Andreas Peter Clauſen og dennes Huſtru Karen Margrethe, ſamt af Gaardeier Anders Kofoed afgivne beedigede Forklaringer er oplyſt, at Tiltalte, efterat Tilholdet var hende fortyndt, ſtedſe er truffet i Medtiltalte Olſens Huus til de forſkjelligſte Tider, hvilket ogſaa ſtemmer med hvad
der 1gvrigt 1 Sagen ex oplyſt, navnlig ved Paategningerne paa de til hende
udgaaede Tilſigelſer, vil hun ikke kunne undgaae at anſees med Straf; thi vel
har Defenſor formeent, at det iffe var tilfulde beviſt, at de L iltalte forte et
forargeligt Samliv, men en Underſogelſe herom er Sagen uvedkommende, da
bet alene føges opluft under denne, at be Tiltalte, uagtet Amtets AXbvarjel,
ile have fjernet fig fra hinanden.
Tiltalte Morten Olſen har vedgaaet, at Medtiltalte har, efterat Tilholdet var forkyudt for dem, ftedje været paa hans Bopæl.
JI Henhold til det Anforte ville de Tiltalte, for hvem Tilholdet findes
at vœære lovlig forkyndt og ſom begge ere langt over criminel Lavalder, blive
at domme efter Straffelovens $ 178 cſr. $ 25, og findes Straffen for Tiltalte
Morten Olſen, der ifølge Kijobenhavns Criminal- og Politiretsdomme af 26de
Marts 1861 er i Medfor af L. 6—17—10 og 11 cfr. Frdn. 8de September
1841 è 6 efter Frdn. 11te April 1840 2 22 ſtraffet med 4 Gange 5 Dages
Feængſel paa Vaud og Brod, og af 13de Juli \. A, for Overtrædelſe af et

ham givet Tilhold ſtraffet med Tvangsarbeide

i 30 Dage,

pasſende at kunne

beſtemmes til Fængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage, og for Tiltalte
Kofoeds ſeparerede Huſtru, der ikke findes tidligere dømt, til famme Straf i

2 Gange 5 Dage.”

Nr.

186.

ZIuſtitsraad Bunten

contra
Chriſtopher Jorgenſen (Defenſor Klubien),
der tiltales for Tyveri.
Helſingor Kjobſtads Extraret8dom af 21de April 1868: „Tiltalte Chriſtopher Jorgenſen bør ftraffes med Fængfel paa Band
og Brød i 6 Gange 5 Dage, hvorimod de Tiltalte Chriftian Iohanſen og dennes Huſtrn Margrethe Kirſtine Pedersdatter bor for
Actors Tiltale i denne Sag fri at vœre.
Sagens Omftoſtninger,
deriblandt

ſenſor,

Salairx

Procurator

til Actor,

Moller

Procurator

5 Rd.,

Knox

udredes

6 Rd.

og til De-

af ſamtlige Tiltalte

Den

19de October.
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in solidum, dog at Tiltalte Jørgenjen alene udreder i Salair til
Prøveprocurator Hold 2 Rd.
At efterkommes under Adfærd
efter Loven,”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af Zdie Juli
1868:

„Underretsdommen

bor,

forſaavidt

paaauket

er, ved

Magt

at ſtande.
J Salaix til Procuratorerne Leth og Raasloff for
Overretten betaler Tiltalte Chriſtopher Iorgeuſen 5 Nd. til hver.
At efterfommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

Efter de fremfomne Oplysninger billiger Høiefteret, at Ziltalte ved den indankede Dom er funden ffyldig i Tyveri, og paa
Grund af be ham tidligere overganede Domme vil han herfor nu
være at anfee i Henhold til Straffeloveng $ 238 ſammenholdt
med $ 228 med Straf ſom for Zdie Gang begaaet Hæleri.
Som
Volge heraf og da Straffen findes at kunne beſtemmes, ſaaledes
ſom ved bemeldte Dom faſtſat, til Fængſel paa Vand og Brød i

6 Gange 5 Dage, vil Dommen,

hvis øvrige Bejtemmelfer ogfaa

billiges, vœre at ſtadſcſte.
Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad
Bunten og Advocat Klubien for Hgoieſteret betaler Tiltalte 20 Nd. til hver.

I den indantede Doms Prœmisjſer hedder det: „Tiltalte Chriſtopher
Jorgenſen, der under nœrværende, ved Helſingsrs Extraret 1 1ſte Inſtants
paaljendte Sag, ber tillige angik tvende Medtiltalte, for hvis Vedkommende
ben ilfe ev appelleret, tiltaleg for Tyveri, er ved egen Tilftaaelfe og de øvrige
oplyſte Omftændigheder overbeviift at have været 1 uhjemlet Beſiddelſe af en
til 1 Rd. 2 ME. vurderet Kjorepidſk, ſom Gaardmand Peter Nielſen af Hgoielt,
der har godtgjort ſin Eiendomsret til den, under Ed har bekræſtet at oœre ham
frakommen imod hans Vidende og Villie, og da de iøvrigt fremfomne Oplyss
ninger iffe efterlade Tvivl om, at Tiltalte ſelo har ſtjaalet Pidſken den 16de
November f. A. i en Kjobmandsgaard i Helſingor, uden at der er Foie til at
tage Henſyn til hans Foregivende om at have været beſkiœuket i en Tilregnelighed udelukkende Grad, maa det billiges, at han, der er fodt den 25de Februar 1831 og ſeneſt ved Høtefteretsdom af 27de Auguſt 1862 er anſeet ſom
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Den

19de

October.

for 2den Gang begaaet Heœleri efter Frdn. af 11te April 1840 23 22 og 25
med Feœæugſel paa Vaud og Brod i 5 Gange 5 Dage, ved den indaukede Dom
i Hrnuhold til L. 6—17—10 og 11 og Frdn. af 8de September 1841 $ 6 ex
anſeet for 3die Gang begaaet Hæleri efter Straſfeloveus $ 238 med eu Straf
af Fængfel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Da derhos Dommens Beſtemmelſer om Actiouens Omkoſtninger for
Tiltaltes Vedkommende kifaldes, vil den ti det Hele blive at ftadfæfte, ſaavidt
paaanlet er.”
ar

Tirsdagen

Nr. 26.

Kſjobenhavns

st

eee

nn

den 20de October.

Magiſtrat (Adv. Hanſen efter Ordre)
contra

Skibsmægler Carl Heckſcher (Ingen),
angaaende Sporgsmaalet om Indftævntes Forpligtelfe til at betale
Bræftepenge.
Kjøbenhavns Gjældscomnisfjiong Dom
af Zdie October
1867: „De Indſtæœvnte, Kjobenhavns Magiſtrat, bor til Citanten,
Skibsmægler Carl Hedider, betale de paaſtævnte 99 Rd. 2 Mk.
4 ß med Renter deraf 5 pCt. aarligt fra den lite Mai d. À.
indtil Betaling ſkeer ſamt denne Sags Omkoſtninger med 3 Rd.
58 ß. At udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe uuder Adfœrd efter Loven.
Procurator Steinthal fore-

lægges en Frift af 8 Dage
tige Stemplingen
lagte Indlæg.”

fra Dommens Affigelfe til at berig-

af det af ham

den

Z0te

Auguſt

d. A.

frem-

Hgieſterets Dom.
Ved kgl. Ordre af 30te November f. A. ex Hpoieſteret bemyubiget til at tage nærværende Sag under Paakjendelſe, uanſeet at
dens Gjenſtand ikke udgjor summa appellabilis.

IJ Henhold til de i den indankede Dom derfor anforte Grunde
og med Bemcrkning, at de efter Dommens Aſﬀſigelſe tilveiebragte
nye Oplysninger ikke kunne medſore et forandret Reſultat, maa
Hgieſteret billige, at Kjobenhavns Magiſtrat er tilpligtet at tilbagebetale Indftævnte ben ven Udpantningsforretningen af lite
Mai f. A. hos denne inddrevne Præfte-, Degne- og Klokkerpengeafgift af 4 Rd. ſamt erſtatte ham det erlagte Udpantningsgebyr
af 2 Mk. 4 ß, og ligeledes maa Høiefteret bifalde, Hvad der i

Den

20de

October,
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Dommen er faſtſat om Udredelſen af Renter “af disſe Belob ſamt
Procesſens Omkoſtninger for Gjældscommisſionen.
Derimod findes Omſtœnighederne

ikke at være ſaadanne,

at

der ved bemeldte

Forretning kan anſees tilfgiet Indſtævnte Tort, Tab
ſpilde, hvorfor Erſtatuing ſkulde kunne tilkjendes ham,
Henfeende vil Magiftraten derfor være at frifinde for
Tiltale.
Procesfeng Omfoftninger for Høiefteret blive

og Creditog i denne
Indftævntes
at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Citanterne bor til Indſtœvnte betale 4 Rd. 2 Mk.
4ß med Menter deraf 5 pCt. aarligt fra den 11te
Mai 1867 indtil Betaling ſkeer, ſamt erſtatte ham
Procesſens Omkoſtninger for Gjældscommisſionen
med 3 Rd. 58 ß, men igvrigt for Indſtœvntes Tiltale i denne Sag fri at være,
Procesſens Omfkoſtninger for Høiefteret ophæves,
Til Juſtitskasfen
betale Citanterne 1 Rd.
JI den indankede Doms

Prœmisſer hedder det:

„Det maa anſees givet

under nærværende Sag, at Citanten, Skibsm@ægler Carl He>kſcher, „er Lem
af den Familie, hog hvem han boer”, bigje Udtryk tagne i bereg naturlige og

ſædvanlige Betydning.

Da der nu ikke foreligger tilſtrækkelig Grund til i Pla-

caten af 21de September 1814 $ 1 at forſtaae disſe Udtryk paa nogen fra den
naturlige og ſœædvanlige afoigende Maade, findes de Indſtœvnte, Kjøbenhavns
Magiſtrat, at have ſaonet Hjemmel til at affræœve Citanten Prœæſte-, Degneog Klokkerpenge for Aarene 1865 og 1866 og til 1 Vœægringstilfœlde at lade

Udpantning foretage for de anfatte Beløb,

ialt 4 Nd.,

og da det efter For-

holdets Beſkaffenhed maa antages, at en hos Citauten foretagen Udpantning
har været denne til Tort, Tab og Creditſpilde, ville de Indſtævute, idet de
blive pligtige at tilbagebetale Citanten de under Udpantningsforretningen med
Reſervation erlagte 4 Nd. ſamt Fogedgebyr 2 Mk. 4 ß, derhos iffe funne undgaae at tilſvare ham i Erſtatning efter hans Paaſtand 95 Rd., mod hvilken
Sums Støvrelfe ingen fpeciel Erindring er ſremkommen.
Efter Citantens
Vaaftand vil der være at fvare 5 pCt. Nente aarligt af Belobene fra Paaklagens Dato.
Sagens Omkoſtninger blive de Indſtævnte pligtige at tilſvare Citanten

med 3 Rd. 58 f.
Brocurator Steinthal forelægges en Frift af 8 Dage fra Dommens Afſigelſe til at berigtige Stemplingen af det af ham den 30te Auguſt d. A. fremlagte Indlæg.
Jøvrigt foreligger ingen Stempelovertrædelſe.“
=

mær
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Den

Nr.

136.

20de

October.

Advocat Hindenburg
contra

Jacob

Chriſtian Larſen (Defenſor Bunten),

der tiltales for Tyveri.
Hillerslev-Hundborg Herreders Extraretsdom af 14de Marts
1868: „Tiltalte Pottemager Jacob Larſen af Hundborg bor hen-

ſœttes til Fængſel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.

Han

udreder derhos ſamtlige de med Sagen og hans Arreſt forbundne
Omfkoſtninger og derunder Salarium til Actor, Kammerraad og
Procurator Nygaard og til Defenſor, Kammerraad og Procurator Lykke 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter
Loven.”
Viborg Landsoverretg Dom af 4be Mai 1868: ,, Tiltalte
Jacob Chriſtian Larſen bor for Actors Tiltale i denne Sag fri
at være, dog ſaaledes at han udreder Actionens Omkoſtninger
efter Underretsdommens Beſtemmelſer og derunder i Salaix til
Actor og Defenfor for Vverretten, Procurator Faber og Juſtitsraad Medelmann, 8 Rd. til hver. At efterfommeg under Adfærd efter Loven.”

J

Hgieſterets Dom.
til de i den indankede Dom

Henhold

anfgrte Grunde

og med Bemærkning, at der heller iffe efter de Høiefteret forelagte
nye Oplysninger kan anſees at være fremfommet fuldt Beviis for
Chriſten Chriſtenſens Eiendomsret til nogen af de under Sagen
omhandlede Fjæl, tjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande,
J Salarium til Advocat Hindenburg og Iuſtitsraad Bunten for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Nd.
til hver.
J den intankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under denne Sag tiltales Pottemager Jacob Chriſtian Larſen for Tyveri.
Forſaavidt denne Sigtelſe gaaer ud paa, at Tiltalte ffal have ftjaalet
Tørv i Hundborg Mofe, har Gaardmand Chriſten Chriſtenſen forklaret, at der
i Almindelighed næres ftæri Mistanke mod Tiltalte for at have ifjor Foraar

ftjaalet en betydelig Mængde Tørv i bemeldte Mofe, idet han har anfat Lærdien af de Torv,

der

deels

ere ham

fraſtjaalne og deels ødelagte derved,

at

Den
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Tyvene have revet Stakkene om for at fane fat i de tørrede Torv i Midten,
til mindſt 30 Rd., hvorhos et Bibne har forklaret, at det en Vintermorgen for
2 Aar fiden tidlig i Dagningen jaae Tiltalte ude i Chriftenfens Tørveffifte be-

ffjæftiget med at lægje Tørv af en der henftaaende Stak paa en Trillebor og
fiore bort med dem, Tiltalte har imidlertid benægtet at have ftjaalet Tørv fra
Chriſtenſen ved den ommeldte Leilighed, og vel har han iøvrigt vedgaaet at
have om Foraaret tilegnet ſig en enkelt Sœæk af de Torv, fom Tørveeterne
havde kasſeret, men han har anbragt, at dette var Noget, ſom almindelig brugtes og ſom Eierne ſtiltieude havde givet deres Samtykke til, og da dette Anbringende efter Sagens pvrige Oplysninger ikke vil kunne forkaſtes og der ikke
iøvrigt imod Tiltaltes Benægtelfe er tilveiebragt tilſtrækkeligt Beviis for,

at han har gjort fig fyldig i noget Tyveri af Tørv, maa bet billiges, at han
ilfe forſaavidt er ved Underretsdommen auſeet med Straf.
Hvad deruæſt angaaer et under Sagen tilſtedekommet

Kalveſkind,

med

Henſyn til hoilket Lars Hove it Hundborg har aflagt Tilhjemlingsed og edelig
forklaret, at det er ham fraſtjaalet Natten mellem den 3die og 4bdbe Januar
d. A. fra Gavlen af hans Huus, hvorpaa det var udſpilet, har Garver Menſen, i heis Beſiddelſe Skindet blev fundet, edelig forklaret, at Tiltalte den 4de
Januar d. A, cm Formiddagen iudfandt ſig hos ham og falbod ham dette,
ſom Deponeuten da affjobte ham for 7 Mk. 8 B, ligefom et andet Bidne edelig har forklaret at have overværet denne Handel, uden dog at have givet nøiere
Agt paa Skiudets Udſeende.
Tiltalte Har imidlertid vedholdende benægtet at
have ftjaalet ellev været i Befiddelje af Kalveflindet, og ligeſom der ikke ved de
nævnte Vidneforklaringer kan anſees tilveiebragt et tilſtrækkeligt Beviis for
Tiltalteg tidligere Beſiddelſe af Skindet, ſaaledes er Lars Hoves Eiendomsret
til Skindet heller ikke fuldſtœndig godtgjort ved de herom afgtone Forllaringer,
idet Vidnerxne, haoraf det ene var Beſtjaalues Huſtru, 1fle med Beſtemthed
have funnet gjenkjende det tilſtedevœrende Skind ſom Hoves Eiendom, hvorfor Tiltalte ei hellev med Henfyn hertil fan auſees overbeviſt om noget ſtrafbart Forhold.
Hvad dernæft angaaer 3 under Sagen tilftedebragte Fjæl, der ere ans
ſatte til em Værdi af ialt 4 Mk. 8 ß, og ſom Tiltalte efter fin Forklaring vil
have fjøbt ijjov Foraar hog en Kjøbmand i Thifteb og derefter benyttet i fin
Bedrift ſom Pottemager, indtil han — ſom det maa antages i November
f. À. — ſolgte dem for 20 ß pr. Stk, har ovennævnte Gaardmand Chr.
Chriſtenſen aflagt Tilbjemlingsed til bemeldte Fjæl, idet han nærmere har
forklaret, at de have henhort til og mod hans Vlllie og Vidende ere
blevne afbrælkede og bortſijaalve fra en ham tilhørende Bro i Hundborg
Kjær, og at han navulig gjenkjender Fiælene, ſom han vil have fjøbt i
Begyndelſen af ſidſte Sommer, paa nogle Somhuller, der ganſke pasſe til
ben Daabe, hvorpaa Fjælene havde været fæftede i Broer.
Tre Vidner, der
ere Sønner af bemeldte Gaarbmand, have nu vel ogfan ti deres Forflaringer
fremhævet de ommeldte Somhuller fjom Kjendetegu paa, at Fjælene have henhort til den ommeldte Bro, og efterat Fiœælene under Sagen vare blevue ud-
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Den

20de October.

laante til Chr. Chriſtenſen til nœrmere Underſogelſe om, hvorvidt de pasſede
Kjærbroen, have de nævnte Vidner, huis tidligere Forklaringer gik ud paa, at
de ikke turde eller vare t Stand til at fige, at Fjælene havde henbørt til Broen
eller tilhort deres Fader, endog edeligen forklaret, at de nu vare komne til Vished om, at Fjælene virkelig have henhort til bemeldte Bro, men da denne deres
Forklaring maa auſees væſentlig alene at vœre bygget 'paa et af dem anſtillet
Skjon over, hvorvidt Somhullerne i Fjælene pasſede til ben Maade, hvorpaa
be fra Broen bortkomne Fjæl efter Vidnernes Formening maatte antages at
have været fæftede i famme, findes det betænkeligt at anſee et tilſtrækkeligt
Beviis for Chr, Chriſtenſens Eiendomsret til Fiœælene tilveiebragt ved hans Spouners ommeldte Vidnesbyrd, og idet Betingelſerne for det ved L, 6—17—10 og
11 cfr. Frdu. 8de September 1841 $ 6 hjemlede Beviis derfor ikke kunne an-

fees at være

tilftete,

og

det ipvrigt ei heller paa andeu

Maade

kan anſees

gobtgjort, at Tiltalte ulovligen har tilvendt fig de ommeldte Fjæl, vil han
ogfaa i faa Henfeende være at frifinde, og dette vil ligeledeg være Tilfældet
med Henfyn til 4 andre under Sagen tilftedebragte Fjæl, ſom Tiltalte har
vedgaaet at have været i Beſiddelſe af, og ſom ovennævnte Chr. Chriſtenſen
ligeledeg har formeent at gjenkfjende jom Dele af den ommeldte Bro, uden at

ber bog foreligger videre Beviis herfor.
Hele være at frifinde for Actors
rede Actionens Omkoſtninger,“

CEfter det Anførte vil Tiltalte i det

Tiltale, dog ſaaledes at han vil bave

at nd-

Denne Tidende indeholder alle af Høtefteret afjagte Domme med vebfoiede Concluſioner af de underorduede Netters Domme og de indankede Dommes
Preæmisſer, forſaavidt det auſees nødvendigt at meddele bisfe, og vil ved hver
Nars Udgang blive lebfaget af det fornødne Regiſter. — Saalænge Rettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, ber ønfte Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtrykkrri,

»

Hoieſlerels{idende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
E 96—97.

Deu 20de November.

1868.

Anden ordinaire Sesſion.
Tivrsdagen

Nr. 226.

deu 20de October.

Advocat Hindenburg
contra

Peder Jorgenfen

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for at have gjort fig ffyldig i Bold og Legemsbejfas
digelſe mod Arbeidsmand Hang Gøranfon.
Holbæk Kjobſtads Ertraretsdom af 27de Juli 1868: „Tiltalte Rebſlagerarbeider Peder Isorgenſen heraf Staden bør ſtraffes
med Fængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage, betale i
Erſtatuing til Holbæk Kiobſtads Fattigvœſen 17 Nd. 4 Mk. og til
Arbeidsmand Hans Gøranfon her af Staden 24 Nd. ſamt udrede
benne Sags

Omfoftninger,

derunder

i Salair

til Actor,

Procura-

tov Arboe 5 Rd. og til Defenſor, Procurator Chriſtenſen 4 Rd.
Den idomte Erſtatning at udrede inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterfommes
under Adfærd efter Loven.”
Landgover= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 15de September 1868: „Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande. I Sa(air til Proveprocurator Lange og Procurator Meyer for Overretten betaler Tiltalte Rebſlagerarbeider Peder Iorgenſen af Holbæf 5 RD. til hver.
Den idomte Erſtatning at udrede inden 8
Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i bet
Hele at efterfommesg under Adfærd efter Loven,”
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Hgoieſterets Dom.
For

det af Tiltalte udviſte,

i den

indankede Dom

fremſtillede

Forhold vil han være at anſee efter Straffelovens $ 203, og
Straffen findes at burde beſtemmes til Fæugſel paa Vaud og
Brod i 3 Gange 5 Dage. I Henhold hertil vil Dommen, hvorved Straffen ev faftjat til lige Fængfel i 2 Gange 5 Dage, og
hvig øvrige Beſtemmelſer billiges, kunne ftadfæftes med ben an:
førte Forandring i Straffetiden.
Thi kiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes til 3 Gange 5 Dage.
I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Hanſen for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

Y ben indanlede Doms Prœmisſer hedder det: „Tiltalte Rebjlagerarbeider Peder Iorgenſen actioneres unbev nærværende fra Holbæk Kijobſtads

Extraret hertil indankede Sag for at have gjort ſig ſfyldig 1 Vold og Legemsbeſkadigelſe mod Arbeidsmand Hans Gporauſon, og er det ved hans egen Tilſtaaelſe og Sagens øvrige Oplysninger gobtgjort, at Tiltalte og bemeldte &Gøranſon, der havde fpillet Sort fammen paa et Bærtsbuus i Holbæb ben 24de
Mai d. A. om Aftenen, ved Spillets Slutning vare blevne uenige on, hvem
en Indſats af 2 Mk., fom Tiltalte tilvendte fig, tilfom, og at Gøranfon i den
Anleduing havde flaaet Tiltalte 1 Aunfigtet, hvorved Tiltalte havde, efter hvad
af nogle af de Tilftedeværende ev forflaret, yttret, at tet ffulre han faae betalt,
at de fort efter havde forladt LVærtshufet ſammen og at Tiltalte pan Gaden,
ſom han anvgiver ophidſet ved Gsoranſons Yttringer om, at Tiltalte havde bedraget
han

ham,

holdt

har bibragt
en

Goranſou

ſamimenlukket

et Slag

Foldelniv.

Ved

1 Anſigtet
Slaget,

med
efter

Haanden,

i hvilken

hvilket

Gorauſon

tumlede et Bar Skridt tilbage, blev en af hans Fortænder flaaet ind, Tiltalte
fortjatte nu fin Vei, men blev indhentet af Gøranjon, fom bibragte ham Slag
i Hovedet, hvorved Tiltalte efter fin Forklaring faldt om paa Gaden, Hvovefter
han, da han frygtede for at blive flaaet ihjel, aabnede ſin Foldekniv, greb Gpranſon om det ene Been og far ham med Kniren flere Saar, navnlig i hoire
Knæhaſe og over venſtre Laar.
Saarene vare ſaa betydelige, at Ggranſon
maatte henligge en Maaned paa Fattigvæjenets Sygehunug, men efter Lægens
Erklæring af 10de Juli vare de da helbredede eg vilde iffe uden egen Skyld
ved for tidlig Overanftrengelfe efterlate ffadelige Følger i Fremtiden.
For det
af Tiltalte faaledes ubvifte Forhold ev hau, der er fodt 1835 og ikke findes
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tidligere tiltalt eller ſtraſfet, ved den iudanfede Dom rettelig, da ſaavel Slaget
i Anuſigtet ſom de med Kniven bibragte Læſiouer maa henufores under Strafſefovens ¿ 203, anſeet med Straf efter denne ¿ ſammenholdt — forſaavidt aue
gaaer de fidfinævnte Læſivuer — med $ 40 ſidſte Stykke, og da det billiges,
ar Straffen dereſter er beſtemt til Fængſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5
Dage, og Dommens Beſtemmelſer angaaende Erſtatning og Actioneus Omkoſtunger ligeledes bifaldes, vil bemeldte Zom i det Hele være at ftadfæfte,”

Nr, 202,

Advecat Hindenburg
contra

Soren
der tiltales

Peter

Sovrenfen (Defcuſor Bro),

for Vold.

Aarhuus Kjobſtads Exlraretsdom af 25de Iuni 1865: „Tiltalte Arbcidsmand Soren Peter Sorenſen af Aarhuus bor henfæltes i Fængfel paa Band og Brod 1 5 Dage ſamt udrede alle
af Actionen lovligt flydende Omfkoſtuinger, deriblandt i Salair til
Actor,

Procurator

Moller 4 Nd.
Viborg

Brendſtrup

5 Nd.

At efterfommes

Land®Loverrets

Dem

og

Defenſor,

under Adfærd
af 17de

Procurator

eftev Loven.”

Auguſt

1868:

„Under-

retsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at Straffetiden
beſtemmes til 2 Gange 5 Dage.
I Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procurator Moller og Iuſtitsraad Ne>elmann, betaler Tiltalte 5 Nd. til hver.
At efterfommes under
Urfærd efter Loven.“
Høiefteretg
JZ Henhold
fjendes

til

de

i den

Dom.

indankede

Dom

anførte

Grunde

for Net:

Landsoverrettens Dom bor
JZ Salarium til Advocaterne
for

Hgoitieſteret

betaler
—

-

em

Tiltalte
mee

een

ved Magt at ſtande.
Hindenburg og Brod
10

Nd.

til hver.

em

I ben indanfede Dems Præmigfer hedder det: ,, Under nærværende Sag
tiltaleg Arbeidbsmandb Søren Peter Sørenfen i Aarhuus for Bold.
Tiltaltes Huſtru Ane Peterſen har 1 denne Henſeende forklarct, at da
Tiltaltes

i Byen

œældſie

Datter

og Tiltalte,

den

10de

Mai

d. A.

var

ude

1 Beſog

hos

en

Fanilie

der var endeel beſfjænket, 1 hvilken Tilſtand hans Opfsorſel
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iffe er til at beregue og eukelte Gange nœſten er uſtyrlig, var utilfred8 med at
Datteren udeblev ſaalœuge, og ved heudes Hjemkomſt, ſom det maa antages
Kl. 10—11 om Aſftenen, tog ftrækfeligt paaveie ligeoverfor Datteren, lagde Ane
Peterſen, ſom fandt, at dette var 1 hoi Grad Uret, fig derimellem, men dette
havde til Følge, at Tiltalte nu gik los paa Ane Peterſen og i ſin Vrede eller
nœſten Raſeri, i hvilket han var kemmen, greb hende i hendes Haar og med
knyttet Nœæve tildeelte hende en heel Deel Slag baade i For- og Baghovedet,
jaa at hun, der er ſvag af Naturen, blev nœæſten bevidſtlss og ſank, ſom Følge
af de hende ildeelte Slag og de derved foranledigede Smerter, ned paa Jorden, hvorefter paa hendeg og hendes Døttres Sfrig nogle af deres Hunsfæller
fom tilftede, og hun, der dengang var meget lidende og næften bevidſtlos, blev
baaret ind til Naboen; hun Gar derhos forflaret, at hun tilbragte Natten under
mange Ømerter og i en yukelig Tilſtand, idet navnlig hendes Hoved var meget
lidende og hun havde Hjerteondt, ligeſom hun endnu den paafolgende Dag og
noget ſenere var ſtærkt ophovnet 1 hele Hovedet.
Eſter en den 13de Mai af
Stadslægen afgiven Erflæring fandtes paa hendes Paude en ſvagt antydet ſmal
Rift af omtrent I Commes Længde, iffe omgivet af Hævelje, og i Baghovedet
føltes en lille Bule, medens Almeenbefindendet var uffadt, hvorhos iøvrigt Erflæringen gaaer ud paa, at Ane Beterfen foregav, at Smerterne Dagen efter
Mobdtagelfen af Slagene havde været voldbfomme, men nu eftev Brug af folde

Omſlag vare formindſkede.

Den af Tiltaltes 12-aarige Datter afgivne Forklaz

ring ſtemmer i det Væſentlige med det af Tiltaltes Huſtru Udſagte.
Endvidere have Vægterne Nasmus Simonſen og Niels Sorenſen Naadvad, der, da de horte de ndſtodte Nodſfrig, indfandt ſig 1 Tiltaltes Leilighed,
og Politibetjent Vosgerou, ſom dereſter blev tilkaldt og paa Grund af det
Forefaldne fandt fig foranlediget til at tage Tiltalte under Anholdelſe, forklaret,
at Tiltalte ſogte at modſætte ſig Anholdelſen, hvilket han efter Vosgerous For-

flaring gjorde paa den voldſomſte Maade,

1det han navnlig med ſine Fodder,

jom vare iførte Træffo, føgte at ſparke baade Vosgerou og Veægterne, ligeſom
ogſaa disſe have forklaret, at Tiltalte ſmed ſig ned paa Jorden, ſparkede og
flog om fig, og han maatte derfor med Magt føres nd af Gaarden, idet det
efter Vosgerous Udſagn forſt var ved Anvendelſe af hans og Veœægternes forenede Kræfter og efter megen Mobftand fra Tiltaltes Side, at det lykfedes dem
at blive Herrer over ham.
Tiltalte har udſagt, at han, der var beſkjœænket, ikfe kan huſke, hvad der
er pasſeret den ommeldte Aſten, men at det Hele ſtaaer for ham ſom eu Drom,
idet hau alene kan huſke, at han var opbragt, fordi hans Datter udeblev ſaalænge, men navnlig ilfe mindes hvad der har vœret den nœrmeſte Anledning
til at han har lagt Haand paa ſin Huſtru eller hvorledes han har mishandlet
hende eller hvorledes han ſenere har modſat ſig Politiet, da dette vilde anlholde
ham, men at han iovrigt iffe nærer ringefte Tvivl om, at hang Lone og Barn
har ndſagt den rene Sandhed, ſamt at det ogſaa meget godt kan have Rimelighed for ſig, at det ved Anholdelſen er tilgaaet ſom omforklaret, og at han
derfor ille kan have noget imod, at hans Huſtrues ſamt Politibetjent Vosgerous
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og Veægternes Forklariuger blive lagte til Grund ved Bedommelſen af det af
ham udviſte Forhold, medeus han dog har meent, at der maa blive at tage
Henſyn til, at hau deu ommeldte Aften har befundet ſig i en paa Grund af

Drik ialtfald mindre tilregnelig Tilſtand.
Eſter famtlige under Sagen afgivne Forklaringer

findes der imidlertid

ile tilftrælfelig Foic til at antage, at Tiltalte ved ben omhandlede Leilighjed
fiulde have været Cerufet i en ſaadan Orad, at det kuude have Inbflydelfe paa
hans Tilregnelighed, og da Rigtigheden af de ovenanforte af Tiltaltes Huſtru

famt af Politibetjent VBosgercu og Veægterne N. Simonſen og N. S. Raadvad
afgivne Forklaringer maa anſees godtgjort ved Sagens Oplysninger i det Hele,
vil Tiltalte, der ev fodt i 1825 og ikke tidligere har været tiltalt eller ftraffet,
for ſit cmhandlede Forhold være at anſee deels efter Straffelovens $ 202, deels
efter ſamtne Lovs $ 100 cfr. $ 98 2det Led, og Straffen, der ved Underretsdommen er beſtemt til Fængſel paa Vand og Brod i 5 Dage, findes at burde
faſtſœttes til ſaadant Fængſel i 2 Gauge 5 Dage.
Med denne Forandring i
Straffetiden vil bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer angaaeude Actionens Omkoſtninger billiges, vœære at ſtadfœſte.“

Onsdagen

Nv.

184.

den 21de October.

Advocat Hanſen
contra

Valentin

Jenfen

(Defenſor Bro),

der tiltales for falſk Forklaring for Retten.
Ramss-Thnne Herreders Extraretsdom af 3lte Januar 1868:
„Tiltalte Gaardmand Peder Jeuſen i Thune bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at vœre, hvorimod Medtiltalte Aftægtsmand
Valentin Jenſen ſammeſteds bor at henfættes i Fængjel paa Vand
og Brod i 2 Gange 5 Dage, ſamt udrede 1/5 af de ved denne
Sag foranledigede Omkoſtninger, hvoriblandt Salair af 30 Rd.

og 25 Rd. reſpective til de beſkikklede Sagforere, Actor, Procurator Hude og Defenſor, Procurator Walløc, medeng bet Øvrige af
disſe Omkoſtninger bliver at udrede af det Offentlige.
At efter
kommes under Adfœrd efter Loven.“
Laundsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 28de Juni
1868: „Herredstingsdommen bor, ſaavidt paaanket er, ved Magt
at ſtande. JI Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Nellemann og Jacobſen, betaler Tiltalte, Aftœgtsmand
Valentin Jenſen af Thune, 15 Rd. til hver.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven,”
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Deu

21de

October.

Hgieſterets
J Henhold til de i den
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hoſ-

ved Magt
Hanſen
20 %b.

at ſtande,
og

Brock

Dom.

indanfede
og

Dom

Stadsretteuns

I Salarium
for

anforte

Hoieſteret

Gruude

Dom

bor

til Advocaierne
betaler

Tiltalte

til hver.

I den indaukede Toms Bræmigjer hetdev bet: ,,QAUftlægtemand Bu bens
tin Jenſen af Thune liltales under nærværende fra Ramss-Thunue Herreders
Extraret indankede, af Juſtitsraad, Byfoged 1 Noesfkilde Fedderſen ſom Sœttedomimer paakjendte Sag, der for Underretten tillige owfattede Tiltaltes Broder,
Gaardmaud Peder Jenſen, for hv1s Vedkommende Appel ikke har fundet Sted,
fer at have aflagt falſf Forflaring for Retten.
Det, der t fan Henſeende ved Underretsdommen var lagt Tiltalte til
Laſt, og hvorom der eſter deu Maade, hvorpaa Sagen er indauket, uavulig
eſter Tiltaltes Begjæriug, herfor Netten alene ex Sporgsmaal, beſtaaer i, at
han, da han blev aſhort uuder en mod hans fornœvnte Broder for formeeutlig
forpvet Vold mod ſin Huſtru indledet Underſogelſe, og der af Dommeren blev
forelagt ham det Spørgsmaaf, om ban til Nogeu havde brugt den Yttring, at
han ved eu nærmere beteguet Leilighed havde frelſt ſin Broders Konues Liv, lenægtede bette og erklærede at turde beedige denne Benægtelje, hvilfen han
ogfan fafthuldt, efterat Dommeren havde foreholdt bam Straffelovens 2 116 og
betydet ham, at der ikfe af deuue Yttriug ſkulde udledes Noget imod ham
perſouligt.
Tiltalte ev un vel ogſaa under Sageus videre Gang, efterat Uuderſvgelſen var bleven rettet mod ham for formeentlig falſt Forklariug, vedbleveu
denne BVeuægtelſe; men ved de under Sagen afgivne Vidneforklaringer maa det
auſees

fuldſtœndig

beviiſt,

at han

ved

flere

Leiligheder

har

lede Yttring.
Da det nu efter Sagens Omſlæudigheder

og navulig

hed,

den

med

hvilken

Benægteljen

er fremjat,

deels

brugt

den

omhaud-

deels deu Beſtemt-

Tydelighed,

med

hvilken

Tiltalte fynes at erindre alle be andre Facta, hvorom han under hvert Forhør
Clev fpurgt, iffe ev antageligt, at den omjpurgte Benægtelje fønlde berve paa
Forglemmelſe, maa det billiges, at Tiltalte ved den indaukede Dom er auſeet
efter Straffelovens $ 146, ligeſom den for ham, der er født deu 21de Mai
1811 og iffe findes tidligere ftraffet, valgte Straf af 2 Gange 5 Dages Fœugſel paa Vand og Brod findes pasſende.
Da bemeidte Doms Beſtemmelſer om Actioueus Omkoſtuinger fox haus
Vedkommende ligeledes billiges, vil den, ſaavidt paaganket er, være at ſtadfœæſte.“
———
en

R

Ten

Nr. 206.

21de

October.
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Advocat Brock
contra

Anders
der tiltales

Larfen (Defenſor Klubieu),

for Thveri.

Kronborg veſtre Birks Éxtraretsdom af Øde Mai 1868:
„Tiltalte Anders Larſen af Maarum Tinghuſe bor henſcœttes i
Feœngſel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.
Saa bor Tiltalte udbrede ſamtlige af Actionen lovligt flydende Omfkoſtninger,
derunder

Salair

til Actor,

Procurator

fenfor, Proveprocurator Hol> 4 Nd,
færd efter Loven,”
guſt

Tandsover- ſamt Hof- og
1868: „Tiltalte, Indſidder

Smith

5 Nd.

og til De-

At efterkommes under Ad-

Stadsretlens Dom af 13de Aus
Auders Larſen af Waarum Zing-

huſe bor ſtraffes med ſimpelt Zængfel i 5 Uger.
JI Henſeende til
Actionens Omkoſtninger bor Birketingsdommen ved Magt at
ſtande,

I Salaix

til Acior

og Defenſor

for Vverretten,

ratorerue Rouge og Beyer, betaler Tiltalte
efterfommes under Adfœrd efter Loven.“
Hoieſterets
Éfter

den

VDverretten,

Maade,

bliver

hvorpaa

der

for

3 Iro,

Procus-

til hver,

At

Dom.
Sagen

Høtefteret

har

iffun

vœæret indanket

Spørgsmaal

om

til
bet

Tyveri af Riis, ſom Tiltalte har tilftanet at have begaaet ved
Kiſtrup Yuſe, og eſter de fremkomne Oplysuinger kan det ikke
antages,

at

det

der

Borttagne

8 ß,

HDøtefteret maa

anſeet

efter Straffelovens

har

derfor billge,
$ 235,

at

udrede

Actionens

en

ftørre

Værdi

at Tiltalte ved Dommen

vg da Straffen

ſtemt til fimpelt Fængfel t 3 Uger,
paalagt

havt

pasfeude

end

er

er be-

ligeſom Tiltalte retteligen ev

Omfoſtninger,

vil

Dommen

være

at ſtadfœæſte.
Thi fjendes for Ret:
Landscover-

ſamt

Hof-

og

Stadsrettens

Dom

bor

ved Magt at ſtande. 5 Salarium til,Advocaterne
Bro> og Klubien for Hgoieſteret betaler Tiltalte
10 Ro.

til hver.
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J den indanfede Doms Prœmisſer hedder det: „Efter den Maade,
hvorpaa nærværende mod Tiltalte, Indſidder Anders Larſen af Maarum
-Tinghufe for Tyveri anlagte, i 1fte Inftants ved Kronborg veftre Birks Extra-

ret paabømte Sag er indanlet hertil, nemlig alene ifølge Tiltaltes Begjæring,
foreligger til Overretteus Bedommelſe ifkun det Forhold fra Tiltaltes Side at
have afffaaret af nogle Birfetræer og tilegnet ſig Koſteriis til Værdì 8 ß i den
Staten tilhorende Gribſfov ved Kiſtrup Huſe.
For dette Forhold, der af Forſtvœſenet er forlangt paatalt, og ſom ved
Tiltaltes egen Tilſtaaelſe og det iovrigt Oplyſte er tilſtrækkelig godtgjort, vil
Tiltalte være at anfee efter almindelig borgerlig Straffelov 2 235, og findes
Straffen for ham, der ev 47 Aar aammel og oftere forhen ftraffet, navnlig ved

Høiefterets Dom

af 14de

Marts

1862 for 2dben Gang beganet Hæleri

med

Fængjel paa Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage, pasjende at funne anjættes
til fimpelt Fængfel 1 3 Uger.
Y Dvereensjtemmelje hermed vil Underretsdommen, ved hvilken han
under Paaberaabelſe af Straffelovens 22 234, 238 og 241 jfr. 88 57 og 61 er
anſeet med Straf ſom for 3die Gang begaaet Hæleri, være at forandre.”

Mandagen

Nr. 229.

den 26de October.

Advocat Henrichſen
contra

Carl Vilhelm

Moller (Defeuſor Levinſen),

der tiltales for Losgængeri og Betleri.
Kjøbenhavns Amts ſondre Birks Politiretsdom af 11te Auguſt 1868: „Arreſtanten Carl Vilhelm Moller bor henſœttes i

Fœængſel paa Vand og Brod i 5 Gange 5 Dage,

ſaa og udrede

ſamtlige af Sagen flydende Omkoſtninger.
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 25de Septembex

1868:

„Politirettens

Dom

bor ved

Magt

Salair til Procuratorerne Weſtrup og Jacobſen
betaler Arreſtanten Carl Vilhelm Msoller 5 Nd.
efterfommes under Adfærd efter Loven,”
Høiefterets

ſtande.

I

for Overretten
til hver.
At

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom
vil den være at ſtadfæſte, dog at Straffetiden

Gange 5 Dage.

at

anførte Grunde
beſtemmes til 6

Den

26de

October,
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Thi fiendes for Ret:

Landsover-

ſamt

Hof-

ved Magtat

ſtande,

til 6 Gange 5 Dage.

og Stadsrettens Dom

dog at Straffetiden beſtemmes

I Salarium

Henrichſen
og Levinſen
Tiltalte 10 Rd. til hver.

J den iudankede
Kjobenhavns

Amts

Doms

ſoudre

Prœmisſer

Birks

bor

Politiret

for

hedder det:
hertil

til Advocaterne

Hgieſterel

„Under

indankede

Sag

betaler

uœærvœærende
tiltales

fra

Arre-

ſtanten Carl Vilhelm Moller for Løsgængeri og Betleri, og det er ved
egen Tilſtaaelſe og det ipvrigt Oplyſte ogſaa beviiſt, at han hert kar gjort fig
fyldig, idet Arreſtauten —— der den 30te Inli d. A. af Kjøbenhavns Politi afs
leveredes ¡til Fattigvœſenet med Betyduing, at han ved at forlade Sammes
Forſerg, uden forud at have gobtgjort lovligt Erhverv og hog Bolitiet erholdt Tilladelſe dertil, vilde paadrage ſia Straf for Løsgængeri — alt den følgende Dag forlod Labdegaarden, hvor han var bleven indlagt, og begav fig ud
i Frederiksberg Sogn og betlede, men blev auholdt ſamme Dags Aften. Arreſtanten, der er fodt i Aaret 1836 og tidligere gjeuntagne Gange ftraffet, navulig
for Eiendomsindgreb ſamt for Losgængeri og Betleri, ſeueſt ved Overrettens
Dom af 3die April d. A. for ſidſtuævnte Forſeelſe med Fængſel paa Vand cg
Brod i 3 Gange 5 Dage og ved Bregentved-Gisſelfeld Birkers Politiretsdom
af 15de Juni d. A. for Losgœngeri og Betleri med lignende Fængſel i 4 Gange
5 Dage, vil nu være at anfee efter Lov 3die Marts 1860 gg 1 og 3 jfr. gg 2
og 5, og da den ved den indanlede Dom valgte Straf af Fængfel paa Vand

og Brod i 5 Gange 5 Dage findes pasſeude og Arreſtanten rettelig er paalagt
Sagens Omtfoftninger, vil Dommen være at ſtadfœæſte.“
— is.

Tirsdagen

Nr.

183.

den 27de October.

Advocat Brod
contra

1) Peder Pederſen Skjodte, 2?) Ane Pederfen, Mads
Hanſens Enke (Defenſor Levinſen), og 3) Hans Chriſtian
Hanſen (Defenſor Klubien),
der tiltales, Nx. 1 for Mord, Brandſtiftelſe og Krœnkelſe af
Gravfreden, Nr. 2 og 3 for Meddeelagtighed i Mord.
Den ved allerh. Ordre af 20de Marts 1868 nedſatte Commisſions Dom af 25de Juni 1868: „Arreſtanten Hans Chriſtian
Hanſen bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at vœre.
Arre-
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ſtanten Peder Pederſen Skjodte og Arreſtantinden Ane Pederſen,
Mads Hanſeus Enke, bor ſtraffes paa Livet. Arreſtanten Skjodte
bor i Erſtatning til Landbygningernes Brandforjilfring udrede
817 Rd. 5 Mk.
Actienens Omkoſtninger, derunder Salair til
Actor, Proveprocurator Mundt 40 Nd., til Defeuſorerne, Procuratorerne

Salomonſen

ſubſidiaire

Defenſor,

udredes

og Nellemann,

Cancelliraad,

af Arreſtauten

Skjodte,

25

Rd.

til hver

Precurator

dog

at

og til den

Kralund

Arreſtantinden

5 Rd.,
Ane

Pe-

derſen, Hanſens Euke, og Arreſtanten Hanſen, Een for Begge og
Begge for Een, in solidum med ham bevaf tilfvare 23.
‘Den
idømte Exrſtatuing at udrede inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelſe og Dommen
Adſœrd efter Leven.“

at efterkemmes

Holeſterets Dom.
til de i den indankede Dom

JI Henhold
fjendes

i det Hele

anførte

under

Grunde

for Ret:

Commisſariernes Dom bor ved Magi
at ſtande.
Advocaterne Broc, Levinſen og Klubieu for Hoieſtevet tillægges i Salarium hver 30 Nd., der udredes

af de Tiltalte
fyn

paa

ben

it bemeldte Dom

til de pvrige Omkoſtninger

med

beſtemte

Hen-

Vaagde.

JI den intanfide Doms Prœmisſer hedder det: „Efterat der 1 Anleduing
af eu opſtaaet Formoduing om, at Huumaud Mads Hanſen af Stubdrup Mark
i Veile Amt, dex 1 December Maaned f. A. var funden druknet i Veſter Nebel
Ha, var blever myrdet, uden at Det ved den af den ordinaire Underdommer
indledede Und erſggelſe var IvÉfedeg at tilvetebringe nævnere Oplysuinger desangaaeude, og navnlig om Gjeruingsmanden til Mordet, ved allerhgoieſte Reſcript af 2lde Februar d. A. var overdraget underteguede Criminalretsasſesfor
Behrend at fortſœtte den i fornævnte Anledning paabegyndte Underſogelſe og
tøvrigt foretage be mødvenbige Sfkridt for at tiſveiebringe Oplysniug 1 deu
nœævute

Sag,

cg

den

ſoaledes

bragt fire Underſogelſer
ftitsminigeviet,

dverdraget
nævnte

ex

det ved

nœærvœærende

Sag,

under

nedſatte

eg om

allerhoieſte

Commisſion
hvilkan

Underſogrlſescommisſion

Ubfalbet af famme

de

havde

tileudc-

gjort Indberetniug

til Inu-

Commisſorium

yderligere

efternævnte

iſœr anforle Forbrydelſer, uemlig:
1) Arreſtauien Peder Pederſen
Krœnkelſe af Gravſreden,

af 20de

at underſoge
Perſvuer

Sfjodte

tiltales

for Mord,

Marts

uœſteftcr

og hpaaljende ben
for de ved

Brandſtiftelſe

hver

og

Ten
23

Arreſtautinden

Ane

27de

October,

Pederſen,

Mads
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Hauſeus

Enke,

3) Arreſtauten Hans Chriſtian Hauſen, Begge for
hed 1 Mord.
I. Arreſlanten Peder Pederſen Sfjødte er ved egen ved
lyſte beſtyrkede Tilſtagelîe overbeviiſt at have gjort ſig ſkyldig 1
tede Forbrydelſer, cg hvad fprſt cugaaer Sigtelſen fer Mord,
Omftændigheter herved eſter det Oplyſte og navulig ogſaa
Aue Pederſen,
Hauſeus Eukes Forklaring og Tilſtaaclſe i
følgende:
Cfterat

der

den

3die

December

|, A.

var

indkommeu

eu

og

Meddeelagilgdet iøvrigt Opde ham paaſig=cre De nærmeve
Arreſtavtindeu
det Veſeutlige
Aumeldelſe

til

Jexlev-Bruſk Herreders Comptoir i Kolding om, at Huusmand Mods Hanjeti
af Stubdrup Mark var funden druknet 1 Veſler Nebel Aa, og Foadeu 1 deu
Anledning havde indfuudel ſig paa den Afdedes Bopeœæl, ſamt den couſtituerede
Diſtrictslæge ved en forelpbig Underiogelſe af Liget havde foreſuudet et ruudt
Hul

aldeles

ligl et Sfndſaar

i Underlivet

med

tilſvareude

Hul

1 deu

Afdodes®

Klæder, uden at det oplyſles, bvorfra dette hidrorle, idet det angaves, at Saarel
muligen kunde bidrøre ſra Spidſen af en Brandhage, ſom var benyttet til al
Drage Liget op af Vandet med, Clev ber den 6te f. M. foretaget eu legal Ohdatettonsforretning af Phyftcus og DSiftricislægen, ved hvilfen der ifølge det uf
bem afgivne visum et repertum fandtes i Hjertehulen omtrent 1 Tomme under
Bryftbenelg Spidg og lidt tilvenſtre fox Midtlinieu et Saar af circelrund
Form, hvis Diameter var 1! Tomme og hvis Nande vare let taklede, og i cen
overſte Deel

af Underlivshulen

endeel Hagel

(1alt

11 à 12)

ſamt

en ſtorre Klump,

der viſte ſig at vœre Papir, hvorpaa mau enduu kunde læfe det Trytte, ligeſom
der til hoire og til venſlre berfor 1 det Maven opfyldeude Blodevagel fandtes
Stykker

af Tpi,

baade

Lærred

og Vadmel.

Dbduceuterue

erllœærede

derhos,

at

Saaret var et abſolut dodeligt Skudſaar og ilfe frembragt med nogen Brands
bage, at den Afdode deg maatte autages euduu at have nandet efterat være
fommen 1 Vanudet, om eud Aandedrættet kun havde været ſvagt og Bevidſtheden
Corte, famt at der eſter ſamtlige Omſtœudigheder, navnlig ogſaa Skuddets Retung,

ueppe

forelaa

noget

Selomord.

Under

den

fortſatte

Underſogelſe

angav

Arreſtantinden, at hendes Mand var bleven dræbt af Arreſtanten Skjodte uden
Foranledning fra hendes Side og endog imod hendes udtrykkelige Formaning,
for at bringe heude ſammen i AÆgteſkab med Arreſtanten Hanſeu, hvem hun
havde lært at fjende, medeng han var i Militairtjeneſte i Kolding ſom Dragon,
men Rigtigheden heraf benægtede Skjodte 1 lœugere Tid, tubtil han for Underſogelſes-Commisſiouen afgav Tilſtaaelſe om at hare myrdet afdpde Mads
Hauſen, efter deunes Huſtru Arreſtantindeus Tilſkyudelſ2, hvilket denue nu
ogſaa erfjeudte.
Arreſtantinden,

der

i Marts

des Faders Naad bleven gift med
gammel, folte ſig ifke lykkelig i ſit
aſdode Mands Forhold mod hende
hold til andre Mandsperfoner.
I

1861

i en

Alder

af 17

Aax

var

efter

heu-

hendes afdode Mand, der da var 36 Aar
Ægteſkab, ſﬀipudt hun erkjeuder, at hendes
ſtedſe var godt, og kom efſterhaanden i ForEfteraaret 1866 traf hun faaledes ſammen
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med Arreſtanten Hanſen paa en Daudſebod 1 Kolding, og modtes de dereſter
jevuligt og havde legemlig Omgang med hinanden, idet hun efter ſin Forklaring havde fattet Kjærlighed til ham, ligeſom han den 1öde November f. A.
beſogte heude 1 hendes Hjem og endog tilbragte Natten ſammeſteds, uden at
hendes and fial have mærket hang Nærværelje.
Eſterat Arreſtauten Hanfeu
var venvt tilbage ttl fit Hjem
i Fyen, beføgte hun ham bdev den 27de Tecember,
men Forholbet blev bereftev afbrudt, indtil Dun t bet paafølgende Aarg Wai
Maaued henvendte ſig til ſit Sodſkendebarn Arreſtanten Skjodte, hvem hun betroede fit Forhold til Hanjen og fit Crite om at blive af med ſin Mand, i
hvilken Anledning Skjodte, der lovede at tage fig af Sagen, tilffrev Hanſeu et
Brev, fom havde til Følge, at denne i Juni Vaaued reiſte til Kolding og foruyede Forbiudelſen med Arreſtantinden og gjorde Bekjendtſkab med Arreſtauten
Sfkjodte. Under ftadig Brevvexling fortſattes Forbindelſen, og 1 Juli Maaued
gjorde Arreſtantinden et Gjenbeſog hos Arreſtanten Hauſens Familie, ligeſom
Arreſtauten Hanſen i October f. A. paa Hjemvetieu fra Randers, hvor han havde
været indfkaldt til Tjeneſte, lagde Veien over Kolding og en Aften, ledſaget af
Arveſtanten Skjodte, beſpgte Arreſtantinden i hendes Bopæl.
Eſter Arreſtantindens Forklaring har hun lige fra det Sieblik hun blev
befjendt med Arreſtauteu Hanſen, hvem hun allerede 3die Gang, de vare ſammen,

vil have

fortalt,

at hun

var

gift,

næret

det

Dnſfe

at blive

af meb

fin

Maud, og hax hun ogſaa til Arreſtauten Hanſen yttret Haab om, at han vilde
doe om 1 ellev 2 Aar, da han havde et fvagt Bryſt, men da hun i Mai 1867
henvendte ſig til Arreſtanteu Skjodte om at blive af med fin Mand, var det
hende allerede bevidſt, at dette ikfe kunde ſec paa anden Maade end ved at
hau tog Livet af ham, hvilket Skjodte ogſaa ſtrax villig gik ind paa, ligeſom
der ogſaa under Sammeunkomſteu med Arreſtanten Hanſen deu dte Junt blev
ialt om at ſfafſe Mads afveien paa eu ſaadan Maade, at det maatte forſtaaes,
at han \kulde drœæbes, ffjøndt bette itfe ligefrem udtaltes, og billigede Arreſtanten Hauſen eſter heudes Forklaring deres Aſtale og lovede ikke at glemme
Arreſtauten Skjodte.
Denne Arreſtant har derimod paaſtaaet, at der deugaug
endnu iffe var Tale om, at der ffulde opves noget Ondt mod Mads, }joudt
han lovede bem ſin Hjœlp, for at de kunde komme ſammen. Efterat Arreſtanten
Hanſen

var

reiſt

hjem

igjen

1 Juni

Maaned

f. A.,

hav

Arreftantinden

efter

Arreſtanten Skjodtes Forklaring hyypigt talt med ham om at rydde hendes
Mand Mads af Veien og efter de gjenſidige Beſog 1 Juli og October 1 tiltagende Grad opmuntret ham og presſct ham til at udfore Gjerningen og
flere Gange ſendt ſin Mand ind 1il Arreſtanten Skjodte, for at deune efter Aftale ﬀfulde drœbe ham, uaar han fulgte ham hjem, hvilfet imidlertid ifke fete,
da han iffe kunde beſtemme ſig dertil.
Arreſtauten Skjodte ffulde efter fin
Forflaring have 300 Rd. af Arreſtantinden, ligeſom Arreſtanten Hanſen havde
lovet

ham

200

Rd.,

medens

Arreſtautinden

derimod

forklarer,

at Arreſtanten

Skjodte førft forlangte en Sum Penge, maaffee 300 Nd., men dog lod ſig
noie med ct Sæt Brpllupsklæder ſamt Mads's Klæder, uaar han var dod,
ligeſom hun i Lobet af Sommeren lod ham faae Smør 4 å 8 B pr. Bd. bil
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ligere, end hun kunde faae hos Kjobmanden.
For at faae en bekvem Leilighed
til at udføre Morbet, om hvis Udforelſe Arreſtanten Skjodte og Arreſtantinden
erkjendte begge at have været fuldftænbdig enige, indgav Sidſtnævnte fin afdøbe
Mand Ideen om at lade opføre en Vognport ved Hjælp af Arreſtanten Skjodte,
hvorved denne kunde faae Anledning til at komme i Huſet. Arreſtanten Skjodte

fom ogſaa Fredagen den 29de November f. A. over til VMads Hanſeus Bolig
i Stubdrup og medbragte Krudt og Hagel ſamt en dobbeltlobet ladt Bosſe,
jom han tog hjem med om Aftenen, men medtog den paany Loverdag Morgen
og ffjulte ben i Torvehuſet de folgende Dage.
Mandag Eſtermiddag den 2den
December gik Arreſtanten og afdode Mads Hauſen, der vare blevne enige om
at ftjæle et Træ i den nærliggende Sfkfov, hvilket Arreſtantinden netop havde
tilraadet dem at tage ſammeſteds iſtedetfor 1 en fjernere liggende, for at det
paatænfte Mord, naar det var udfort, lettere kunde faae Udſeende af et Selvmord, ud for at udſoge et ſaadant, ſom de kunde ſtjæle ſamme Nat, og tilbragte
derpaa Aftenen ſammen, îidet Arreſtanten og Arreſtantinden aftalte endog 1
Mads

Hanſens

Overværelſe,

der var

tunghsor,

at Mordet

ﬀulde

udfores

ſamme

Nat, og forblev Arreſtantinden, der Laa Grund af ſin frugtſommelige Tilſtand
iffe funde ſove, oppe, efterat hendes Mand og Arreſtanteu vare gaagede tilſengs,
og vælfede dem Klokken omtrent 1!, eſterat have lavet Kaffe til dem, ſom de
drak, hvorpaa de forlode Huſet Kl. omtrent 2.
Arreſtanten Skjodte, der foruden en Saug medtog fin i begge Løb med Hagel ladte Bosſe, under Paaſkud
af at de muligen funde træffe nogle Ænder i Aaen, fulgte nu med afopode
Mads Hanfen, idet han gif paa dennes højre Side og bar Bøgfen i venftre
Arm, over Ferup Veien og langs med Veſter Nebel Aa, og da de kom til et
Gjærde tæt ved Aaen, ſpændte han Hanen paa det venſtre Lob for at fuldbyrde
Mordet. Da de vare fomne over Gjærdet, aftraf Arreftanten derpaa, idet Bøds
jen

hvilede

i hang

venftre

Arm,

den

ſpændte

Hane,

idet han

var

vis paa,

at

Skuddet efter deres Stilling til hinanden maatte ramme Mads, der ikkun var
fjernet fra Bøsfeløbene i em Afftand af { Alen, 1 Bryſtet eller Underlivet, og
i den beſtemte Henſigt efter den forud lagte Plan at drœæbe ham.
Efter hans
Forklaring ſagde Mads Hanſen, efterat Skuddet havde truffet, ikke Andet end:
„Aa ja ja“, og ſtyrtede derefter af fig ſelo i Aaen, idet Bredderne paa det
Sted, hvor de gik, vare meget ſteile, og Arreſtanten lod ham ligge og gik hjem
til Arreſtantinden og fortalte hende det Pasſerede, medens Sidſtnœvnte dog
paaſtaaecr, at Arxreſtanten ikkun ſagde, at han havde pirret Mads i Aaeu, men
iffe, at han havde fﬀfudt ham, hoilket hun forſt vil have faaet at vide, da Haglene ved Obductionsforretningen bleve fundue i Liget.
Efterat Arreſtanten
havde ſpiiſt og drukket hos Arreſtantinden og prøvet 2 af den Myrdedes Frakker
og en Veſt, ſamt aftalt, hvad de ſkulde forklare om det Pasſferede, gik han
hjem om Morgenen, men fom igjen om Middagen og deeltog med en Nabo i
at lede efter Liget, ſom ogjaa af denne blev fundet liggende i Aaen i en fort
Aﬀfſtand jra det Sted, hvor den Myrdede efter Arreſtantens Forklaring var
ftyrtet i Vandet.
Arveftanten Sfjødte, der iøvrigt har forklaret, at han aldrig havde havt
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et oudt Ord med afdote Mads Hanſen, men tvertimod levede med Gan, font
om d2 vare gode Venner, er ſaaledes overbeviiſt at have efter Tilſkyndelſe af
denues Huſtru, Arreſtantinden Ane Pederſen, med Overlœæg ffilt ham ved Livet.
Forſaavidt Arreſtanten endvidere ſigtes for Brandſtiſtelſe, ex ban paa
ſainme Maade overbcviiſt at have gjort fig ſkyidig i 3 Brandſtiſtelſer.
Han

ſoregaaende

bar

ſaaledes

Aftale med

Natten

Negen

mellem

den

39te

og

ſiukfet Ild paa et Huus

31te

Mai

1858

paa Harthe

Marf,

nden

der

tilhorte bans Broder Sporen Pederſen Sijodte, hos buen han dengang opholdi
fig

og

hvem

ban

var

bleveu

vred

paa,

uden

at

ban

uu

vil kuune

erindre hooves

for. Forunden Arreſlauteus Broder og dtennes Huſirn Sidſel Marie Jenjen
ſamt 2 ſmaa Boru, var Huſet beboe! af hans Forœældre Peder S oreuſeu Sfkjodite
og Huſiru, ſom vare paa Aſtægi bos Sounen.
Da Arreſtauten kom bjem om
Aſtenen

forindeu

de

Audre

eg

var

alene,

log

bau

eu

Haaudfuld

Blaar

paa

Loſtet og ſtak den op i Taget udvendig paa Huſets veſire Gavl lœugſt berte
ſra Sovekamrene, der vare i den oſtre Ende af Huſei, ſou var bygget i en
Vinkel, og da Familien derefter var kommet bjem og gaaet iſeng med Undtagelſe af hans Fader, gif han ud, flog Ild i et Stvykfe Fvrſvamp og fæſted?
derpaa ben brændente Svamp ved Ljælp af eu Knappenaal faſt 1 Blaarene.
Idet Arreſtanten nu antog, at Ilden nok vilde fænge af fig ſelv, gif han igjen
ind 1 Huſet og iſeng 1 ſamne Veærelſe, bhver hans Fader ogſaa var gaaet tilſengs Kl. mellem 12 og 1.
Noget efter ſtod Huſet i lys Lue og nedbrændte
aldeles, men Beboerne opdagede Ilden inde og reddede dem nd af Huſet, ligeſom endcel Indbo blev veddet.
Ved Branden, ſom Arreſtanten vil have foranlediget fornemmelig fov at bævne ſig paa Broderen, men tillige for at fage
Arbeide ved Stedets Glenopbyggelſe, led Sporen Pederſen, ſkiondt Stedet var
asfureret for 200 Nd., bvoraf blev udbetalt 192 Rd., Tab, idet kun de 9 Fag
af 13 vare asſurerede, ligeſom der ogfan brændte for omtrent 40 Nd. nagfureret
Indbo for ham, og hans Fader miſtede Indbo og Klæder til en Værti af ca.
30 Rd., men Begge have ſrafaldet Krav paa Erſtatuing.
Arreſianten har derbos efter ſin Forklaring eſter Forſlag af Arreſlantinden Ane Pederſens Fader, afdode Peder Pederſen Tegllbrænder, ſat Jid paa
denues Huus paa Stubdrup Mark, der aſbrœndte Natten til den 111e Auguſt
1860, idet afdode Peder Pederſen efter Augiveude havde lovet ham, at hau,
naar han vilde afbrænde Stedet fox ham, der var daarligt og raaddeut, ſkulde
faae Arbeidet ved dets Gjenopbyggelſe og 1 Arbeidölou herfor ſamt ſor Brandſliſtelſen faae ialt 50 Nd.
Da Arreftanten var gaaet ind herpan, gif ban den
paagjældende Nat hen til Stedet, der beſtod af et Stuehuus og et ligeoverſor
beliggende Udhuus, ſtat noget Blaar op 1 Taget paa Stuchuſets nordveſtlige
Hjørne ved et til ſamme ſtodeude Halvtags Torvehuus, antœudte et Stykke
Fyrſoamp og heftede den brændende Svamp 1 Blaaret, hvorefter han, der autog, at Ilden nok vilde ſænge, gik hjem igjen uden at vœækfe det antœndte Hujeg Beboere, der laae og ſov omtrent midt i Huſet og ikke vare underrettede
om, at Jlden vilde blive paaſat den Nat. Stuehuſet nedbrændte heelt, hvori-

mod Udhuſet blev ſtaaende, men Beboerne, der beſtode af Eieren og hans oven-

Den
meldte Datter ſamt
et Fruentimmer Elſe
2 Børn, hun havde
tilffabe. Stedet var
men

VBeboerne

27de
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daværende Tjeneſtedreng, nu PVurer Peder Ieorgenſen og
Cathrine Viud, Kroghs Huſtru, der var 1 Beſog tilligemed
i Pleie, bleve itide væk…kede, faa at Ingen af dem kom
agfureret for 350 Rd., hvoraf blev udbetalt 343 Nd.
3 Mk,

miſtede

onteel

nasſurerei

Løgøre,

ÿvoriblaidt

Peder

Jøærgen-

jen led et Tab af 13 à 14 Nds, Vardi, Krogbs Huſitru miſtede nogle Smaagjenſtande af ca. 3 Rds. Vardi og Boritene noget Toi ul en Bærdt af ca.
> Nd, udeu al der dog for Beboernes Vedkommende er nedlagt Paaſtand om
Erſiatuing.
Natten mellem den 2lde og 2de Maris 1861 har Arreſtanien endelig
eſter Opfordring af Hunëämnanud Mads Madſen af Harthe Mark afbrændt et
ſammeſteds beliggende Huns, ſom tilhorie dennes Stedſader Peder Jenſen Gjeſteu, oa ſom han havde overtaget mod Aftægt til vans Meder ca Stcdfader,
men ſom han var ulilſreds med, ferdi det laa i eu forkeert Retuing, bavde en
daarlig Overdeel og ikke var indrettet efter bans Luſke,
De bleve enige om,
bvad Mads Madſen, der har været inddraget under Underſogelſen, meu fſenere
har ſeet Leiligbhed til 1 Arreſten at aflive ſig ved Hœænguing, ogſaa har erkjendt
Rigtigheden af, at Arreſtanten med eu Betaling af 20 Nd. og Arbeidet ved
Huſets Gjenopfsorelſe ſkulde aſbræœnde Stedet en Nat, uden at Madſen dog vilde
vide Tiden beſtemt, og at Îlden fulde paafætteg i et Skuur i det ſydoſtlige
Hjorne, for at Ilden, da Stedet daunede en Vinkel, ſtrax kunde bemœærkes.
Efter den jaaledes trufue Aſtale udſorte Arreſtanten IldSpaafætteljen den paaz
gjældende Nat ved at ſtiffe uoget Blaar op 1 Taget paa det anforte Sted og
antœnde dette ved med en Knappeuaal at ſœæſte et Stykfe tœudt Fvyrſvamp deri,
og fjernede fig ftrav uden at væffe nogle af Beboerne, der beſtode af Mads
Madſen og dennes Moder Peder Ienſen Gjeſtens Huſtru Ane Kirſtine JensDatter — idet hendes Mand var fraværende 1 Tjeneſt: ſom Rogter i Vrandrup
— fom Begge maatte forlade Stetet nøgne og iffun fif reddet Heſten og Koerne,
medens 1 Kalv og 6 Faar indebrændte, ligeſom endeel uasſureret Løgøre
brændte eller blev beſkadiget.
Hele Udhufet ſamt Stuehuſet paa Ydermureu
næv brændte, og af Asſfuranceſnmmen 320 Rd. blev ber udbetalt 267 Rd.
Arreſtanten, der ved ſin Bortgang havde ſeet Stedet i Brand, forinden han
naaede ſin Bolig hos ſin Broder, fik ſenere af Madſen den lovede Vetaling og
Arbeidet ved Huſets Gjenopfsorelſe.
ted Henſyn til de ommeldte 3 Brandſliftelſer har Arreſtanten paaberaabt ſig, at han iffe i noget af de ovennævnte Tilfælde har anſeet Veboernes
Liv udſat for Fare, idet han ved den forſte Leilighed ſelv forblev vaagen og
vilde bave gjort Anffrig, hvig hang Fader iffe var vaagnet, og ved de to andre
Leiligheder antog, at be Paagjældende, jom havde formaact ham til Forbrydelſen, felv vilde pasſe paa, men om man end med Henſyu tii Branbdftiftelfen
paa Sporen Pederſen Skjodtes Huus vil lægge Arreſtantens Forklaring til
Grund, hvoreſter han ikke vil have indſeet, at Andres Livo derved udſattes for
aabenbar

Fare,

maa

Brandſtiftelſer maa

det derimod

have indſeet,

ſtatueres,

at ſaadan

at Arreſtanten

Fare

ved

var tilſtede,

de tvende

andre

efter den Tid,

408

Den 27ve October.

paa hvilfen Ilden paajatteg, og ba Beboerne, efter hvad ber er oplyft, iffe vare
undervrettede om Tiden, paa hoilken Ilden vilde udbryde, men tvevitirob maae
antages at have ſovet, uden at Arreſtanten foretog Noget for at vœække dem eller
forud havde advaret Vedkommende.
I Henſeeude til Sigtelſen ſor Krænkelſen af Gravfreden er det af Arreſtanten vedgaaet, at han, der onſfede at komme i Beſiddelſe af en Bog, „Cyprianus“ kaldet, ſom han bavde hort, at en paa Jorderup Kirkegaard begravet
Mand finlde have havt med ſig 1 Kiſten, har en Nat i Marts Maaved 1863
i Selſfab med ſin ſenere ſraſkilte Huſtru Mariane Chriſtenſen, der medbragte
en Spade, men ſom ſorovrigt efter ſin Forklaring kun vil have antaget, at
Henſigten var at nedgrave nogle ſaafaldte Trolddemsboger, ſem heudes Mand
vilde }ﬀille ſig ved, paa Kirkegaarden, begivet fig derhen og derpaa gravet med
den medbragte Spade ned 1 en Grav, ſem han ſeilagtig autog for den paagjældende afdode Mands, indtil han kom til en næſten forraadnet Kiſte, i hvoils
fen der imidlertid ingen Bog faudtes, hvorfor han faftede Graven tildeels til

igjen og gif hjem.

Ved den ſaaledes foretagne Opgravning er forsovrigt, efter

(vad der er oplyſt, ingen videre Skade ſkeet.
J Henhold til det Anforte vil Arreſtanten Peder Pederſen Skjodte, der
ev født ben 27de Jamrar 1833 og ifle funden forhen frraffet eftev Dom, være
at bømme efter Straffelovens $ 190 til at ſtraffes paa Livet, hvorved i Overs
eensftemmelfe med jamme Lovs & 62 bortfalder Sypørgsmaalet om yderligere
Straf efter $$ 280, 281 og 158.
Arreſtanten vil derhos blive at tilpligte at udrede i Erftatning til Landygningernes Brandforſikkring efter deu derom nedlagte Paaſtand Belobet af
de ovenfor anforte af ſamme udbetalte Branderſtatninger, hvortil endnu fommer 15 Rd., der ex udredet 1 Taxationsomfkoſtninger, eller ialt en Sum af
817 Rd, 3 Mf.
II. Arreſtantinden Ane Pederſen, Mads Hanſens Enke, der tiltales for
Meddeelagtighed i Mord, er, ſom allerede anfort, ved egen af det ipvrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt at have gjort fig ffyldig i den hente
ſaaledes paaſigtede Forbrydelje, idet hun, der ſtrax eſterat hun 1 Efteraaret
1866 var kommen i Forhold til Arreſtanten Hanſen, uœærede det Duſke at blive
af med fin Mand, for at kunne gifte ſig med Arreſtanten, allerede i Mai Maaned f. A. henvendte ſig til Arreſtanten Sfjøtte og betroede ham ſine Suffer i
denne Retning, ffjøndt hun tænkte, at det ikke kunde ſlee, uden at Arreſtanten
Skjodie tog Livet af hendes Maud, og ſenere hyppig har talt med ham om at
fane Manden ruddet af Beien og opmuntret ham til denne Gjerning under
Løfte om Vederlag herfor, og navnlig efter Sammenkomſterne med Arreſtauten
Hanſen i Juli og October Maaned f. A. yderligere presſet Arreſtanten Skjodte
til at foretage Mordet.
I dette Qiemed har hun efter ſin Tilſtaaelſe ogſaa
nogle Gange fendt fin afdøde Mand ind til Arreſtauten Skjodte i Kolding, for
at denne, naar han fulgte ham hjem, kunde faae Leilighed til at dræbe ham,
og endelig fandt hun ti ſamme Diemed paa Ideen om Vognportens Opforelſe,
ved hvilken Leilighed der blev trufſen beſtemt Aftale mellem hende og Arre-

Den 27de October.

409

ſtanten Skjodte om, at Mordet nu ffulde udføres, ligeſom hun tilraadede at
tage Træet om Matten i en nærliggende Sfov og endnu ſamme Aſften aftalte
Mordet med Arreftanten Skjodte, uden at hun dog vil have truffet Aftale om
Maadeu, hvorpaa det ffulde udføres, og blev oppe og vækfede ham og hendes
Mand, for at be om Natten kunde komme ud ſammen og Mordet blive fuldbyrdet. Efter Arreſtantindens Forklaring og Tilſtaaelſe, ſom i alt VBæfentligt
ſtemmer med den af Arreſtanten Skjodte afgivne, er det hende, der oprindelig
har foreſlaaet ham Mordet paa hendes Mand Mads Hanſen og hos ham opvakt Tanken om og Forſœttet til at tage denne af Dage, og ſenere er hun
vedbleven med ſine Tilſkyndelſer i ſtigende Grad, indtil det lykkedes hende at
fane Mordet udført.
Arreftantinden, der ev født den 18de Juni 1843 og ikke funden forben
ftraffet, vil derfor være at bømme efter Straffelovens $ 52 fammenholdt med
8 190 til at ſtraffes paa Livet,
III. Arreſtanten Hanus Chriſtian Hanſen, der ligeledes tiltales for Meddeelagtighed i Mord, er baade af Arreſtanten Skjodte og Arreſtantinden Ane
Pederſen ſigtet for at være meddeelagtig med bem i Mordet paa Sidftnævntes
Mand Mads Hanſen.
Det er ſaaledes af Arreſtantinden blandt Andet forflaret, at hun vel i de 2 førfte Sammenfomfter med Arreſtanten Hanſen havde
indbildt denne, at hun iffe var giſt med Mads, men kun ved et Slags Teſtament bunden til ham, men at hun allerede deu 3die Gang hun traf ſammen
med ham fortalte ham, at hun var gift, og at hun under Arreſtantens Beføg
hos hende i October Maaned f. A. yttrede til ham: „Min Mand vil ikke {illes fra mig, vor Herre vil ikke ſﬀkille 08 ad, der er altſaa iffe Andet for, end
at han bliver ffaffet af VBeien paa anden Maade,“ ſaa at Arreſtanten, der aftalte med hende, at de ſﬀulde komme ſammen i Marts Maaued d. A., ikffe kau
have været uvidende om Mordplauen.
Arreſtauten Skjodte har navnlig forkla-

ret, at da Arreſtanten Hanſen i October Maaned f. A. var i Kolding og fulgte
med ham til Stubdrup, blev det paa Veien dertil omtalt mellem dem, at Mads
\ﬀulde ſafes af Veien, paa en ſaadan Maade, at Arreſtanten Hanſen efter hans

Mening nodvendigviis maatte forſtaae, at der var Tale om et Mord paa Mads,
og ved denne Leilighed var det, at Arreſtanten Hanſen lovede ham 200 Rd. m. v.
for at ſafe ham ſammen med Arreſtantinden, ligeſom han omtalte, at han til
Foraaret vilde tage Tjenefte hos hende fon Larl og derefter gifte fig med hende
henad Sommeren, ſom Arreſtanten antog, for derved at afvende Mistanke fra
fig ſelvy.
Saavel Arreſtanten Sfjødte fom Arvreftantinden ere forøvrigt cnige
om, at Mordet paa Mads Hanfen albrig med vene Ord ev blevet omtalt mellem
dem i Arreſtauten Hanfens Overveærelſe og at denne aldrig ligefrem har opmuntret dem dertil, men naar de ikke have udtalt dem tydeligere, har Grunden
dertil kun været ben, at Arreſtanten Hanſen efter deres Mening godt kunde
forſtaae, hvad Talen var om, og var enig med dem.
Arreſtanten Hanſen hav imidlertid vedblivende benægtet, at Arreſtantinden for ham nogenfinde bar angivet at være gift, men derimod paaſtaaet, at
hun angav ved ſin Faders Teſtament at vœære bunden til den Mand, hun levede
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med, uden at ville give ham nærmere Beffeb, idet hun tffun antydede, at hun
om 1 eller 2 Aar vilde blive loſt fra dette tvungne Forhold, men ikfe angav,
hvorledes det fulde ffee. Under Arreftantindens førfte Beføg hos ham i Fyen
omtalte hun, at hun ønffede, at hun var bød, hvortil Arreftanten vil have fvavet, at hun iffe maatte gjøre en Ulykfe enten paa fig ſelv eller paa Mads, da
han iffe vilde have dermed at beftile,
Da Arreſtanten traf Arreſtantinden i
Kolding i Juni Maaned f. A., omtalte hun, at hun til November vilde være
udloſt af Sit, og under en Samtale med hende og Arreſtanten Skjodte om,
hvorledes de ſﬀulde komme ſammen, yttrede Sidſtnœvnte, at det ﬀulde han nok
ſorge for, hvorimod han efter Arreſtantens Forklaring paa dennes Spørgsmaal
om, hvorledes det fulde ffee, kun yttrede, at han kunde være rolig og at han
iffe maatte foragte bam, ved hvilfen Leiligheb Arreſtanten Hanſen erkjender at
have lovet iffe at glemme Arveftanten Sfjødte, naar han kunde gjore det ude
Ligeledes har Arreftanten Hanfen nægtet, at der enten i October Maaned f. A.
eller tidligere ev Clevet aftalt, at Arrvreftanten Sfjødte fulde bræbe Mads Hanſen, eller at han fulde have lovet ham nogen Betaling herfor. Arreſtanten har
dog ſenere under Forhørerne erfjendt, at han, der forſt under Beſoget hos
Arreſtantinden efter hendes Mands Dod vil have faaet beſtemt Kundſkab om,
at hun var gift, tidligere har havt Formodning om, at det var Tilfældet, og
at det var denne Hindring, der 1 Breve og mundtlige Samtaler omtaltes at
fiulle fjernes veb Hjælp af Arreſtanten Skjodte, og at han, uagtet han nærede
Frygt for, at ſidſtnœvnte Arreſtant og Arreſtantinden kunde tænke paa at fremme
Ægteſkabet med Arreſtanten ved at giore en Ulyffke paa Mads Hanſen, ſaameget mere ſom Arrreſtanten Skjodte, der lovede at kaſſe dem ſammen i
Ægteſkab, aldrig vilde aabenbare fine Planer om, paa bvilfen Maade bet
fiulde ffee, har ſaavel mundtlig fom }riſtlig beſtyrket Arreſtantinden og Arreſtanteu Skjodte i deres Virkſomhed og lovet Sidftnævnte iffe at glemme ham,
naar han bragte dem ſammen i gtejffab, medens han derimod har paaftaaet,
at det iffe har været hang Ønffe at fremme Mordet, ſom aldrig ligefrem er
blevet omtalt i hans Nærværelfe, ligefom han heller ikke vil have lovet Skjodte
Betaling herfor eller endog kun billiger det, meu paa den anden Side heller
iffe foretaget Noget for at forhindre det, idet han meente, at Arreſtanten
Sfjødte jelv maatte være anfvarlig for, hvad han gjorde.
Senere har han
under Erkjendelſe af at have afgivet deu ommeldte Forflaring under Betydning
af Dommeren, at den muligviis vilde fœlde ham, tilbagekaldt den ſom urigtig,
forſaavidt han vel vil have havt Formodning om, at Arreſtantinden og Mads
vare gifte, men ikke gjort fig nogen Tanke om, at det var Planen at rydde
Mads af Veien, endſige underſtottet en ſaadan Plan, og iffun tænkt ſig, at
Hindringen for deres Ægteſkab kunde fjernes derved, at Mads blev udaccorderet eller fik ſit Ophold paa Stedet.
Om nu end, foruden Arreſtanten Skjodtes og Arreſtantindens beſtemte
Sigtelſe mod Arreſtanten Hanſen for Deelagtighed i Mordet, enkelte audre oplyfte Omftændigheder tyde paa, at ban ialtfald har været mere indviet î Plas
nen om at rydde Mads Hanfen af Beien, end han hav villet erfjende, idet
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blandt Andet Arreſtantindens Tjeneſtepige Ane Marie Chriſtenſen under Ed har
forflaret at have hørt denne, hvad Arreſtantinden iffe beſtemt har kunnet erindre, ſige til Arreſtanten Hanſen i October Maaned f. A.: „Nu kommer Du
iffe igjen, foreud han ex dod“, hvorved fynes at være figtet til Arreſtantindens
Mand, ligeſom eukelte Udtryk i de under Sagen fremlagte, mellem Arreſtanterne og Arreſtauntinden indbyrdes verlede Breve beſtyrke Formodningen om
Arreſtanten Hanſens Deelagtighed, ſindes dog dennes egen Forklariug at maatte
lægges til Grund for Sagens Paakjendelſe, forſaavidt hans Forhold angaaer,
og efter denne findes det, ſelo om hans ſeneſte Tilbagekaldelſe i Henhold til
D. L. 1--15-—1 ikffe tages i Betragtuing, betœukeligt at ſtatuere, at han, ved
at underſtotte Arreſtantinden og Arreſlanten Skjodte i deres Virkſomhed for at

ffaffe ham og Arreſtantinden i Ægteſkab, har handlet i den Tre, eller er gaaet
ud fra den Forudſætning, at den foreliggende Hindring, ſom han formodede
beſtod i Arreſtantindeus Ægteſkab med Mads Hauſen, ialtfald ſandſynligſt vilde
(five fjernet ved ct Mord paa Sidfinævnte, idet haus Forklaring om at have
tænkt fig Hindringeng Fjernelje paa auden Maade for ligeſaa mulig og ſandſvulig ſom ved et Mord, ikke kan forkaſtes.
Arreſtanteu Hanſen, der er fodt den 10de Juli 1842 og ikke funden forhen ftraffet, vil derfor blive at frifinde for Actors Tiltale,“

Nr.

145.

Advocat Brock
contra

Mogens

Abraham

Sommer

(Defenſor Liebe),

ver tiltales for i et af ham ndgivet Sfrift, betitlet „Tugteriſet
Nr. 3a,“ at have drevet Spot og forhaanet Folkekirkens Troeslærdomme og Gudsdyrktelſe.
Aalborg Kijobſtads Extraretsdom af 28de Marts 1868:
„Tiltalte Mogens Abraham Sommer bor ſtraffes med ſimpelt
Feængſel

i 3 Maaneder,

næugterijet Fr. 3a”
tilſvare

Actioneuns

Saa

bsor og det af ham

udgivne Skrift,

fkaldet, vœre conſiſkeret, hvorhos Tiltalte bor

Omfkoſtninger,

derunder Salair

til Actor,

Pro-

curator Høegh © Rd. og til Defenſor, Procurator Bentzen 6 Rd.
At efterkomme under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 11te Mai 1868: „Underretsdommen bor vcd Magt at ſtande. J Salair til Actor og
Defenſor for Overretten, Procuratorerne JIſaacſen og Morvoville,
betaler Tiltalte $ Nd, til hver.
At efterkommes under Adfœrd
eftev Loven.”
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Hgieſterets

I

Henhold

til de i den

Dom.

indankede Dom

anførte Grunde

fjendes for Ret:
Landgoverrettens Dom bør ven Magt at ftande.
I Salarium til Advocaterne Brod og Liebe for
Høiefteret betaler Tiltalte 10 Ro. til hver.

J den indankede Doms Præmisfer hedber det: ,, Under nærværende Sag
tiltales Mogens Abraham Sommer for i et af ham udgivet Skrift, kaldet
„Tugteriſet Nr. 3 a,“ at have drevet Spot med og forhaanet Folkekirkens
Troeslærdomme og Gudsdyrkelſe.
I det nœævnte Skrift, ſom Tiltalte har erkjendt at have forfattet og at
bære Aufvaret for, har Tiltalte i em Artikel med Overſkrift „Under Skin af at
dyrée Gud at holde ham for Nar“, ligeſom 1 flere tidligere Skrifter, der have
været Gjenftand for offentlig Paatale, angrebet de forſkjellige <hriſtne Religionsſamfunds og ſærlig Folkekirkens Gudsdyrkelſe og kirkelige Skikfe, og da han
ved at fremſætte ſine Anſkuelſer har med Henſyn til Sacramenterne
ſamt Preœæſteembedet i Folkekirken og de anorduede kirkelige Sklikfe udtalt fig paa en haanende Maade, tildeels i Udtryk af en lignende Beſkaffenhed ſom dem, hvorfor

han tidligere gjentagne Gange her været anjeet med Straf,

maa

det billiges,

at Tiltalte, der, fom meldt, tidligere flere Gange har været ftraffet, deels efter
Lov 3die Jamtar 1851 $ 8, og deels ifølge Høteftevretsdom ‘af 19de Februar
db. AX. efter Straffelovens & 156 med fimpelt Fængfel 1 2 Maaneder, uu ved
Underretsdommen paany er anſeet efter ſidſtuœvute Lovbeſtemmelſe, ligeſom den
valgte Straf af fimpelt Fængfel î Z Maaneder efter Sagens Omſtændigheder
findes pasſende, og den indankede Dom, ved hvis Beſtemmelſe om det paa-

gjældende Sfrifts Confiſkation ſamt Actionens Omkoſtuinger det findes at maatte
have fit Forblivende, vil faaledeg være at ftadfæfte.”

Nr. 227,

Vognmand A. Thomfen

(Ingen)

contra

det tongelige Ingenieurcorps paa Militairetatens Vegue
(Advocat Liebe),
angaaende Borttagelſen af en af Hovedcitanten uden Militairetatens Samtykke opført Bygning m. nt.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 29de Juni
1868: „Indſtœvnte, Vognmand A. Thomſen, bor under en Mulct
af 5 Rd, til Kiobenhavns Fattigvœſens Hovedkasſe for hver Dag
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denne Dom ſiddes overhorig, inden 4 Uger fra Dommens Forfyndelſe borttage den ovrennœvnte Bygning.
Saa box Indſtœvnte
og til bemeldte Hovedkasſe bode 25 Rd., ſamt til Citanterne, det
kgl. Ingenieurcorps paa Militairetatens Vegue, betale Sagens
Omkoſtninger med 15 Rd.
Det Idomte at udredes inden 15
Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det
Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

Da Conutracitanten, efterat Hovedcitanten havde paaanket den
i denne Sag af den kgl. Landsover- ſamt Hof- og Stadsret afſagte Dom af 29de Juni d,. A. til Underkjendelſe og Forandring,
har paaanket ſamme Dom til Stadſœæſtelſe, og da Hovedcitanten
ved Sageng Foretagelfe i Høiejteret i Henhold til den af Contracitanten erhvervede og lovlig forkyndte Antecipationsbevilling af
28de September 1868 ei, ſjondt lovligen varſlet, har givet Mode,
vil efter den derom nedlagte Paaſtand bemeldte Dom være at
ſtadſœſte,

og Hovedcitanten

cesfens Omkoſtninger

have

at

for Høiefteret,

tilſvare Contracitanten

der beſtemmes

Pro-

til 100 Rd,

Thi kjendes for Rel:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Hgieſteret betaler Hovedcitanten til Contracitanten med 100 Rd.; faa betaler han og til
Juſtitskasſen 5 Nd.

Fredagen

Nr. 231.

den 30te October.

Advocat Hindenburg
contra

Yacobine Marie

faldet Peterſen,

Adlers Huſtru

(Defenſor Liebe),
der tiltales for Tyveri og Bedrageri.
Criminal- og Politirettens Dom af 29de September 1868:
„Arreſtantinden Jacobine Marie kaldet Peterſen, Adlers Huſtru,
bør ſtraſſes med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, ſamt udrede
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Actions

Defenfor,

Z0te October,

Omfkoſtninger

Procuratorerne

5 Rd. til hver,

og
H.

derunder

H.

At efterkommes

Nyegaard

til de i den

til Actor

og

Seidelin,

og
med

under Adfœrd efter Loven,“

Hgieſterets

I Henhold

Salair

Dom,

indankede

Dom

anførte

Grunde

fjendes for Ret:
Criminal og Politirettens Dom bor ved Magt at
ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Hindenburg
og Liebe for Høiefteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
J
cobine
cember

den indaukede Doms Prœmisſer hedder
Marie, faldet Peterſen, Adlers Huſtru,
1834

og ſeneſt

ved

denne

Nets

Dom

det: „Arreſtantinden Jader ex fodt den 18de De-

af 19de October

f. A.

auſeet

efter

Straffelovens 2 230 I1fte Leb og 2 253 med Fængfjel paa Vand og Brod i 6
Gange 5 Dage, er under nærværende mod hende for Tyvert og Bebrageri ans
lagte Sag ved egen med det ipvrigt Oplyſte ſtemmende Tilſtaaelſe overbeviiſt
at have 1 indevœæreude Aar deels fraſtjaalet Maren Anderſen, Skomagermeſter
Centerwalls Huſtru, i flere forſkjellige Gange 3 Servietter, 2 Sfeer og et Par
Støvler, i det Dele af Værdi 3 Nd, 1 MÉ, og Mathilde Jenſen en til 4 Mk.
vurderet Chemiſe ſamt en til 1 Mk. vurderet Portemonnaie med deri vœærende

Penge

til Velob 4 Mk, 12 ß,

deels uden Vedkommendes

Vidende

og Villie

pantſat en til 2 Nb. vurderet Iaquet, fom hun havde laant af fornœvnte Ceuterwalls Huſtrn , og 5 ialt til 3 Rd. 4 Mk. vurderede Chemiſer, ſom hun til

Syning havde modtaget af Julie Johnſen.
Som Folge heraf vil hun un blive at domme efter fornævnte Lovs
Ç 231 1ſte Led og $ 253, og findes Straffen at kunune beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.“

Nr. 228.

Advocat Liebe
contra

Frans

Andreas

Bang

(Defenſor Bunten),

der tiltaleg for Tyveri.
Tybjerg Herreds Ertraretsbom af 30te Juni 1868: „Tiltalte Frang Andreas Bang bor for Actors Tiltale i denne Sag
fri at vœære, dog ſaaledes, at han har at udrede alle med ſamme
lovligen forbundne Omkoſtninger og derunder Salair til Procu-

Den

Z30te October.
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ratorerne Thomſen og Larſen med 4 Rd. til hver.
Det Idomte
at udbredes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 8de September 1868: „Tiltalte Franß Andreas Bang bor ſtraffes med
Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,
JI Henſeende til Actionens Omkoſtninger bor Underretsdommen ved Magt at ſtande.
I Salarium

til Actor

og Defenſor

for Overretten,

Cancelliraad

d'Auchamp og Procuratorerne Salomonſen, betaler Tiltalte 5 Rd.
til hver, At efterklommes under Adfſœrd efter Loven.“
Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
fjendes for Met:
Landsover- ſamt Hof og Stadsretteng Dom bør
ved Magt at ſtande.
3 Salarium til Advocat
Liebe og Iuſtitsraad Bunten for Hgieſteret betaler

I

den

Tiltalte

indankede

10

Doms

Rd.

til hve x.

Preœæmisſer

hedder

det:

„Under

nœærvœæreude

fra Tybjerg Herreds CErtraret hertil indanfede Sag, hvorunder Tiltalte Frantz
Andreas Gang actioneres for Tyveri, er det ved hans egen Tilſtaaelſe og
det iøvrigt Oplyſte godtgjort, at han Søndagen ben 3lte Mai bd. A. om Aftenen er gaaet ind i den ſaakaldte Sortebrodre Molle for at betle, men da han
Ingen traf der, har tilvendt fig forffjellige Pigen Bodil Kirſtive Chriſtenſen
tilbørende Øjenftande, uemlig et Bomuldstorklæde, der laa i Stuen, ſamt af
eu i Stuen ſtaaende uaflaaſet Kiſte, en Sax, en Kam, et Nogle blaat Uldgarn,
et Nøgle ſort Horgarn og et Vinſel med ſort Traad, hovilke Gjenſtande til:
ſammen ere vurderede til 2 Mf, 10 ß. Som Følge heraf vil Tiltalte, der er
fodt den 10de Februar 1806 og blandt Andet anſeet ved denne Rets Dom af
10de Juli 1860 efter Frdn, 11te April 1840 $ 12 1ſte Membrum med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar og ved Neſtved Kiobſtads Extraretsdom af Zdie
Mai 1865 efter ſamme Frdn.s $ 13 med lige Arbeide i 1 Aar, nu være at
domme efter Straffelovens $ 231 1fte Led til en Straf, der efter Omſtændighederne findes at burde beſtemmes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,
og 1 Overeensſtemmelſe hermed vil ſaaledes Underretsdommen, ved hvilken
Tiltalte, idet Forholdet ev fundet henhørende under Straffelovens $ 235, er
frifunden for Actors Tiltale, vœre at forandre.”
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Deu

Nv. 222.

30te October.

Advocat Brock
contra

Chriſten Jenfen (Defenſor Hauſen),
der tiltales for ved Tilſideſœttelſe af almindelig Forſigtighed at
have afſtedfommet Ildsvaade.
Stevns- Faxe Herreders Extraretsdom af 28de Mai 1868:
„Ziltalte Chriſten Jenſen box henſœttes i ſimpelt Fængſel i 14
Dage famt i Erftatning betale til Landbygningernes Brandforſikfring 2,200 Rd. og til Brandforſikkringsſelſkabet „Danmark“
1,432 Rd. 20 ß, dog at Straffen bortfalder, naar han udreder
den idomte Erſtatning.
Tiltalte betaler derhos Sagens Omkoſtninger, derunder indbefattet Salairx til Actor og Defenſor, Cancelliraad Barfoed og Toldforvalter Rye, 5 Rd. til hover.
Den
idømte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter deune Doms
(ovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterkommes under
Adfœærd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 21de Auguſt
1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande. I Salair til
Procuratorerne H, H. Nyegaard og Regjeringsraad Lindhard for
Dverretten betaler Tiltalte Chriften Jenfen 6 Ro. til hver, Den
idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Dons
lovlige Forkyndelſe og Dommen i bet Sele at efterfommes under
Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom anførte Grunde vil

Den være at ftadfæjte,

dog

at Straffetiden

findes

at kunne

be-

ſtemmes til 8 Dage.
Thi fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes
til 8 Dage.
JI Salarium til Advocaterne Brock
og Hanſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd.
til hver.
JF den indankede Doms Præmisjer hebdev det: ,, Under nærværende i
1ſte Inftants ved Stevns og Faxe Herreders Extraret paafjendte Sag tiltales
Chriften Jenjen for ved Tilfidefættelfe af almindelig Forfigtighed at have

Den

30te October,
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aſſtedîommet en Landvæſens8commisſair Hoffmeyers Bryggeri paa Sierslov Mark
den 23de Januar d. A. om Morgenen overgaaet Jldebrand.
Det maa anſees oplyſt, at Jlden er opfommen i moget Malt, der var
lagt til Cørring i Køllen, hvorfra den har udbredt fig til Lofterne og Taget,
da ben opdagedes omtrent imellem Kl. 51 og 6, og Tiltalte har forklaret, at
han, der Natten imellem 22be og 23de Januar havde Bagt for at have Tilfyn
med Malttørringen, Kl, 3 var oppe ved Kollen og kaſtede Maltet, og derfra
gik ned i Fyrgraven for at fyre, hvorefter han ſatte ſig til Hvile paa noget
Halm og faldt iſovn.
Da hau vaagnede, gik han ſtrax op til Kollen, hvor
Ilden, da han aabnede Dsoren, ſlog ud imod ham.
Tiltalte findes nu, om hau end ikke har lagt fig hen for at fove, dog
ved fit Forhold at have viift en faabdban Mangel faavel paa almindelig Forſigtighed ſom paa den Forſigtighed, han efter de ham af hans Huusbond givue

Forftriftev burde udvije ved den omhandlede Leilighed,

hvor der idelig burde

haves god Agt paa Ilden, cfr. Brandfrdu. for Kjobſtæderne af 24de Januar
1761 Cap. IV. $ 4, at det maa billiges, at han, der er fodt den 5te April

1846 og iffe tidligere ſtraffet, ved den indankede Dom

er anſeet efter Straffe-

lovens $ 284 med en Straf af 14 Dages ſimpelt Fængſel og Forpligtelſe
at udrede i Erſtatning til Landbyguingernes Brandforſikkring 2,200 Rd.
til Branudforſikkringsſelſkabet „Danmark“ 1,432 Rd. 20 ß, dog ſaaledes,
Straffen bortfalder, maar de nævnte Erſtatuiuger udredes.“

Onsdagen

Nr. 196.

til
og
at

den 4de November.

Advocat Levinſen
contra

Jens

Jenfen (Defenſor Bunten),

der tiltales for uberettiget Nœringsbrug.
Nykjobing Herreds Politiretsbom af 15de Mai 1868: ,,Døfer Jens Jenfen af Bæggerløje bør for det Offentliges Tiltale i
benne Sag fri at være.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 11te Auguſt
1868: „Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande. Sagens Omfoftninger, hvorunder Salair til Procuratorerne Blod og Bergs
green for Overretten, 5 Rd. til hver, udbredes af bet Offentlige.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde i
Forbindelſe med de Hoieſteret forelagte nye Oplysninger, ſamt
med Bemærfning, at det efter Indholdet af Næringsloven af 29de
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Deu

dde November,

December 1857 $ 14 maa vœre uden Indflydelſe, at Vœggerloſe
By og Nyfjøbing Kjøbftad begge ligge paa famme Side af Guld:
borgſund, og fun ere adffilte ved en Bugt af famme, vil Dommen være at ſtadfœæſte.
Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Advocat Levinſen og Juſtitsraad Bunten tillægges 1 Salarium for Hgieſteret
hver 10 Rd., der udredes af det Offentlige.
>

I deu indaukede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende, ved
Nykjobing Herreds Politiret i 1fte Inſtants paakjendte Sag \igtes Tiltalte
Hsoker Jens Jenſen af Vœæggerloſe, hvem der under 10de April 1867 er meddeelt Næringsbeviis ſom Hoker i Vœæggerloſe By og Sogu, ſaaledes at Beviſet
gjælder for Nykjobing Herreds Jurisdiction med Jagttagelſe af Forſkrifterne i
Loven om Haandværks- og Fabrikösdrift m. m. af 29de December 1857 om Afſtanden fra Kjsobſtaden, for uberettiget Nœringsbrug, idet der ex reiſt Spsorgsmaal, om han driver ſin Hokerhandel indenfor den i Lovens $ 55 foreſkrevne
Afftand af 1 Miil fra Kjobſtaden.
Da det ved Atteſt fra en Landinſpecteur er oplyſt, at en ret Linie fra
Nykjobing Axeltorv til Midten af Væggerføfe By, der vil være fortere end 1
Miil, falder over Guldborgfund i en Strækning af 4,200 Alen, og at den korteſte landfaſte Forbindelſe imellem disſe Steder er over 1 Mül, maa det billiges, at Tiltalte, hvis Udſalg endog er beliggeude paa den anden Side af
Midten

af Væggerloſe,

i

Henhold

til den

nœvnte

Lovs

3 14

er frifunden

for

det Offentliges Tiltale.

Sagens Omfoftninger og berunder Salair til Actor og Defenfor herfor
Retten, 5 Rd. til hver, ville blive at udrede af det Offentlige.”
—

Nr. 218.

mm.

Advocat Levinſen
contra

Chriſten

Chriſtenſen

med Tilnavn Kirk

der tiltales

for bedrageligt

Forhold.

Thiſted Kjobſtads
talte

Vœrtshuusholder

Extraretsdom
Chriſten

(Defenſor Liebe),

af 27de Juni 1868:

Chriſtenſen

med

Tilnavnet

„TilKirk

bør henfættes til fimpelt Fængfel i to Maaneder.
Han udreder
derhos ſamtlige de med hans Arreſt og denne Sag forbundne

Den

4de

November.

Omkoſtninger

og derunder Salarium

til hver,

efterkommes

At

under
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til Actor og Defenſor 5 Rd.

Adfœærd

efter Loven,“

Viborg Landsoverrets Dom af 7Tde September 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salaix til Actor og
Defenſor

for

Overretten,

Procurator

Ne>elmann, betaler Tiltalte
under Adfœrd efter Loven.“

8 Rd.

Hgieſterets

Morville

til

Hver,

og

At

Juſtitsraad

efterkommes

Dom.

Efter den Maade, hvorpaa Sagen er indſtœvnet for Holeſtevet, bliver der alene Spørgsmaal, om Tiltalte — ſom i den indanfere Dom antaget — har gjort fig ffyldig i et ſtrafbart Forhold ved de i Dommen ommeldte af ham foretagne Heſteopkjob.
Efter hvad der er oplyſt, findes det imidlertid ikke, at han i
deune Henſeende vil kunne anſees med Straf, navnlig ikke efter
den i Dommen citerede & 263 af Straffeloven, for hvis Anvendelſe Betingelſerne ikke kunne anſees at være tiljftede. Tiltalte vil
ſom en Folge heraf vœære at frifinde for Actors Tiltale, dog
ſaaledes, at han efter Omſtœndighederne findes at burde udrede
Actionens Omkoſtninger.
Thi kjendes for Ret:
Chriſten Chriſteuſen med Tilnuavn Kirk bor for
Actors T iltale i denne Sag ſri at være.
I Henſeende til Actionens Omkoſtninger bor Landsoverrettens Dom ved Magt at ſtande.
J Salarium til
Advocaterne Levinſen og Liebe for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Nd. til hver.

I den 1udaufede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærværende Sag
tiltales Vœærtshuusholder Chriſten Chriſtenſen med Tilnaon Kirk for
bedrageligt Forhold.
Ifølge Sagens Oplysuiuger kjobte Tiltalte for omtrent 37 Aar ſiden en
Etendom i Tbiftedb, hvor han fenere har brevet VBærtshuushold, hvorhos ban
tillige har brevet en betydelig Heſtehandel, og navulig har hon i Begyndelſen
af indeværende Aar tilforhandlet ſig en Deel Heſte, ſom han for ſtorſte Delen
fiobte paa Credit af vedkfommende Eiere med Lofte om at betale Kiobeſummen

i Begyndelſen af Mai Maaned d. A.,
ſig med Betalingen,

og derimod

men

da han ikle til den Tid indfandt

drog til Kjobenhavon,

og Creditorerne ſtode i
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Den

4de Rovember.

den Formening, at han vilde forlade Laudet med det vundue Udbytte af Heſteſalget, have de begjært Underſogelſe indledet imod ham. Det ex derhos oplyſt,
at Tiltalte, medens hans Huus og Losgre i Thiſted ialt fun var af en Bærdi
af neppe 3,000 %bd., havde en Gjæld i det Hele af over 9,000 Nd., hvoraf
3,150 Rd. Prioritetsgjæld, og at der for 1500 Rd. heraf forſt under låde
Marts d. A. er udſtedt Pauteobligation til Tiltaltes Broder Niels Kirk, der
ved denne Obligation erholdt 2den Prioritet 1 Tiltaltes faſte Eiendom næft
efter de deri tidligere indeftaaende 1650 Nd., ſamt 1ſte Prioritet i al Tiltaltes
Inden= og Udendørs Befætning og Bohave.
Da Tiltalte blev anholdt i Kjøbenhavn, var han i Beſiddelſe af et contant Beløb af 685 Rd. og af et Par
Heſte, ſom maa antages at have havt en Værdì af c. 400 Nd. Efterat Unuderføgelfen i denne Sag er begyudt, har Tiltalte begjært fit Bo taget under
Skiftebehaudling ſom fallit.
Tiltalte har forklaret, at han, da han for omtvent 34 Aar fiden nedjatte
ſig ſom Værtshuusholder i Thiſted og begyndte at drive Heſtehandel, iffe ciede
mere end 500 Rd., ſom han havde faaet for et Huus, han hidtil havde eiet,
men at det derefier Aar for Aar gik tilbage for ham, udeu at han dog, da
han ei holdt Bog, kunde gjore Rede for, hvorledes han efterhaanden er komuten
i en faa betydelig Gjæld, der ved Begyndelfen af dette Aar belob fig til omtreut 6,000 Nd. Han troede imidlertid ved at fortſœætte Heſtehandelen at kunue
ſoutenere ſig og derved fortjene ſaameget, at han efterhaanden kunde tilfredsſtille
ſine Creditorer, men da deune Handel i dette Aars Foraar lob uheldig af for
ham, idet han paa 34 Heſte, ſom han havde indkjobt, tabte c. 714 Rd. foruden
Omkoſtuingerue ved Hefteneg Trangport, Fourage m. %., faac han nof, at hans
pecuniaire Forhold ftillede fig faa ugunftigt, at han langt fre finde betale Enhver Sit, og han befluttede derfor, for at være længere fra fine Creditorer, ikke
at vende tilbage til Tbifted, men rveifte til Kjøbenhavn med den Beholduing,
han havde af hvad han havde faaet ind for de ſolgte Heſte, og ſom ved hans
Auholdelſe, ſom ovenanfort, beſtod i et contant Belob af 685 Nd. ſamt 2 Heſte
af Veærdi omtreut 400 Nd., ſom han meente med ſtorre Fordeel at kunne fælge
1 Kjobenhavn.
Hans Henſigt var efter hans Forklaring der at etablere en Hpkerhandel, hvorfor han ogſaa leiede Værelſer i Kjøbenhavn og bortleiede fin
Leilighed i Thiſted ſamt tilſtillede en Mand i Thiſted ſit Borgerbrev til Opſigelſe af hans Borgerſkab ſammeſteds, hvorefter han telegrapherede efter ſin
Huusholderſke eller Forlovede om at komme til Kiobenhavu, hvor hun ogſaa
ſtrax indfaudt ſig. Derimod har han beftemt nægtet, at det var hans Henfigt
at forlade Landet med den Sum, han havde med fig, eller at det var haus
Mening at befvige fine Creditorer, hvorimod han har udfagt, at han, jaajnart
han bavde ordnet fine Muliggender i Kjøbenhavn, vilde være reift til Thiſted
for at ſoge Overeenskomſt med fine Creditorer.
Med Henſyn til den til Tiltaltes Broder, Arbeidsmand Niels Kirk, udſtedte Panteobligation paa 1500 Rd. har Tiltalte forklaret, at den var udſtedt
for virkelig Gjœæld, da han i en Række af Aar af ham havde modtaget ſtorre
og mindre Beløb tillaans, der tilfammen omtrent funde udgjøre deu ommeldte

Den

4de November.
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Sum, uden at han dog i Mangel af Bogføring var iſtand til noiagtigt at
opgive Gjældens Beløb, og da mu Broderen flere Gange havde forlangt, at han
fiulde udftede Obligation for de ffyldige Penge, havde han opfyldt hang Be:
gjæring, idet han endnu den Sang tænkte ved fin Heftehanbdel at funne fortjene
faa meget, at han kunde ſtille fine andre Creditorer tilfreds,
Brobderens Forflaring ſtemmer i det Hele overeens med Tiltaltes, dog ſaaledes, at han opgiver ſit Tilgodehavende til 1300 Rd. og betragter det ovrige Belob ſom Renter, hvis Betaling han imidlertid under Sagens Gang har frafaldet.
Det kan nu vel ikke anfjeeg Tiltalte overført, at han hav tilfigtet at bes
fvige ſine Creditorer for deres Tilgodehavende hos ham, eller at han paa den
Tid, han udſtedte den ommeldte Panteobligation til fin Broder, har forudfeet,
at hans Fallit vilde være nærforeftanende, og det findeg derfor iffe, ifær ba det
maa antages, at Tiltaltes Broder oftere havde forlangt at erholde Panteobligation for ſit Tilgobehavende, at Tiltalte fan være ifalden Straf herfor; men
berimod maa han ved paa en Tid, ba han allerede havde paadraget ſig en
Gjældb, der var henved dobbelt faa ftor fom Veærdien af hans Eiendele, at
foretage Hefteopfjøb i et faa betydeligt Omfang fom feet er, anſees at have
gjort fig ffyldig i et Forhold, der maa henſores under Straffelovens $ 263,
og da den ved Underretsdommen beſtemte Straf af 2 Maaneders ſimpelt
Fængfel findes pasſende, vil denne Dom, hvis Beſtemmelſer om Actionens
Omkoſtninger ligeledes billiges, være at ftadfæfte.”
——

Torsdagen

Nv. 217.

den 5te November.

Advocat Liebe
contra

Hans

Chriſtian Eliaſen (Defenſor Brod),

der tiltales for bedrageligt Forhold.
Antvorſkov

Birks

Extraretsdom

af 14de

Marts

1868:

„De

Tiltalie Smed Hans Chriſtenſen m. Fl. ſamt Smed Hans Chriſtian Eliaſen af Roſted bor henſcœttes, de 5 Forſte i Fængſel paa
Vand og Brod, Chriſtiane Veſtergaard og Hans Chriſtian Eliaſen hver
i 5 Dage ofv. Sagens Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Proveprocurator Drechſel 8 Rd. og til Defenſor, Proveprocurator Deichmann 6 Rd., udredes af de Tiltalte Hans Chriſtenſen og Huſtru Karen Marie Larſen, Een for Begge og Begge
for Een, dog at de Tiltalte Hans Chriſtian Eliaſen m. Fl. in
solidum med dem deeltage i Udredelſen af bemeldte Omkoſtninger,
hver med 1/8 Deel ofv.”

Landsover-

ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

af 18de Au-
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Den

bte

November.

guſt 1868: „Tiltalte Hjulmand Ole Ebbeſen eller Espenſen og
Pantelaaner Lars Ienſen af Slagelſe, forſaavidt denne ſidſte Tiltalte actioneres for bedrageligt Forhold, bor for Actors Tiltale i
denne Sag fri at være.
JFøvrigt bør Birketingsdommen ved
Magt at ſtande.
Actor og Defenſor ved Overretten, Procuratorerne Ronge og Raasloff, tillægges i Salarium hver 10 Rd.,
der udredes af forbemeldte Tiltalte ſamt de Tiltalte Chriſtiane
Frederikke

Veſtergaard

og

Smed

Hans

Chriſtian

Eliaſen,

hver

med 1’, Deel ofv,“
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom for Tiltaltes Vedkommende anforte Grunde, hvorved dog bemœærkes, at Strafſelovens 8 253 ikke findes anvendelig paa nogen Deel af hans Forhold, fjendes for Ret:
Landgover= [amt Hof- og Stadgéretteng Dom bør,
forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.
I
Salarium
til Advocaterne Liebe
og Brod
for
Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
I den indankede Doms Præmisſer hedder bet: ,, Under nærværende fra
Antvorſkov Birks Extraret hertil indankede Sag ere de Tiltalte 1) Hjulmand
Ole Ebbefen eller Esbenſen af Idasgaard, 2) hang Huftru Chriſtiane Frederikke
Veſtergaard, 3) Smed Hans Chriſtian Eliaſen af Mofted og 4) Pantelaaner Lars Jenſen af Slagelſe actionerede for bedrageligt Forhold og Nr. 4
tillige for Overtrædelſe af Lov af 21de Juni 1867.

Sagen angik i 1ſte Inſtants
Chriſtenſen

og

dennes

Huſtru

—

tillige 2de Tiltalte,

for hvis

Vedkommende

nemlig
deu

iffe

Smed

Hans

er appelleret

— og bet er væfentligen for Mebdcelagtigbed i de af disje Perſoner forovede
Misligheder, hvorfor de herfor Retten Tiltalte figteg, og beſtode disſe Misligheder i, at benteldte Chriſtenſen, der havde beſluttet at erkflære fig fallit, bar,
fov at unddrage disfe fra Execntion og en ſenere effectueret Arreſt, ladet bortſfaffe en ikke ubetydelig Deel af ſine Losoreeffecter, navnlig til be 3de førft:
nævnte Tiltalte...
Nr. 2 Tiltalte Ebbeſens Huſtru har vedgaaet, hvad der ftemmer med
Sagens Omftændighebder, at hun, vidende om at Chrifterfen havde befluttet at
gane

fallit

og

havde

rernes Forfolgning,
ffjelige Gjenftande,

Mands Bolig.

til

Henfigt

at

undtrage

noget

af

fit Gods

fra

Credito-

desuagtet har modtaget og beholdt i Forvaring de forſom Smed Chriſtenſen og Huſtru ſendte til hendes og

Det maa derfor billiges,

at hun ved den paaankede Dom

ex

Den

dte November.
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anfeet efter Straffelovens & 260 og $ 253 cfr. & 47 2det Led ſamt tillige
8 45 1ſte Led, da Chriſtenſen ikke ivœrkſatte ſin Beffutning om at erklære
ſig fallit. .…,
Nr. 3 Hans Chriſtian Eliaſen er ved egen Tilſtaaelſe og Sagens cvrige Omftændigheder overført et lignende Forhold, ba han efter Chriſtenſens Xnmobning og efter af denne at være gjort befjendt med hang VBeflutning om at
gaae fallit, har bortkijort til fit Hjem et Les Smedeværktoi og Jern, ſom han
ſenere tildeels har affjobt Chriſtenſen, og Straffen for ham, der er fodt 1 Aaret
1819 og ei forhen ftrafjfet, findes i Medfor af de citerede Lovbeſtemmeljer pasſende beſtemt til 5 Dages Fœængſel paa Vand og Brod.“
een

Nr. 211.
Overbetjent

en

re

Advocat Levinſen
ved

Vridsloſelille

Huſtru Sophie

contra
Straffeanſtalt

C. M.

Dorette Molholm,

BV. Molbolms

fodt Mønfted

(Defenſor Bro),
der tiltales for Deelagtighed i bedrageligt og andet misligt Forhold med Henſyn til de Gjenſtande, ſom have været betrocde bemeldte Overbetjent Molholm og Gasmefter ved ben nævnte Anſtalt C. Schnell til Varetœægt i deres Stillinger ved Anſtalten.
Kiobenhavns Amts ſondre Birks Extraretsdom af dbe December 1867: „De Tiltalte Sophie Dorette Molholm, fort Monſted, m. FI. bør for Actors Ziltale fri at være ofv.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 26de Zuni
1868: „De Tiltalte Overbetjent C. M. V. Molholm og dennes
Huſtru

Sophie

Dorette

Msolholm,

fodt Mgonſted,

den Forſte i fimpelt Fængfel i 4 Dage,
paa ſadvanlig Fangekoſt i 8 Dage ofv.,”
Hgieſterets

ben

bør henfætteg,

Anden

i Fængfel

Dom.

Ligeſom det efter de fremkomne Oplysninger maa anſecs betœnkeligt at tillægge Tiltaltes Udſagn om, da hun af hendes
Mand modtog de i den indankede Dom omhandlede Gjenſtande,
at

have

anſeet dem

ſom

fravendte

Straffeanſtalten,

fuldkommen

Paalidelighed, ſaaledes fattes der derhos alt Beviis for, at bemeldte Øjenftande virkelig vare ulovligt erhvervede.
Hun bliver
derfor at frifinde for Actors Ziltale, bog ſaaledes, at hun ud-
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Den

reder den hende
koſtninger.

i Dommen

Z5te November.

paalagte Andeel

af Actionens Om-

Thi fjendes for Net:
Sophie Dorette Mølholm, ført Mønfted, bør for
Actors Ziltale i denne Sag fri at være, dog at
hun udreder den hende ved Landsover- ſamt Hofog Stadsrettens Dom paalagte Andeel af Actionens Omkoſtninger; faa betaler hun og i Salarium til Advocaterne Levinſen og Bro> for Hgieſteret 20 Rd. til hver.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „De

ved Vridsloſelille Straffeanſtalt Chriſtian
dennes Huſtru Sophie Dorette
bemeldte Straffeanftalt Carl Johan
ſamme Anſtalt Chriſtian Nielſen
minel Lavalder og af hvilke Ingen
nærværende fra Kjobenhavns Amts

Madſenius

Tiltalte Overbetjent

Valdemar

Mølholm

og

Mølholm, født Mønfted, Gasmeſter ved
Theodor Schnell ſamt Tjeneſtekarlene ved
og Peter Poulſen — der alle erc over crifindes tiltalt eller ftraffet— actioneres under
ſondre Virks Extraret hertil indankede Sag,

Overketjent Msolholm og Gasmeſter Schnell for bedrageligt og andet misligt
Forhold

med

Henſyn

til

de

Gjenſtande,

ber

have

været

betroede

dem

til

Varetœægt i deres Stillinger ved Anſtalten, de øvrige Tiltalte for Deelagtighed
i disſe Forbrydelſer.
(Sluttes 1 næfte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Høitefteret affagte Donime med ved-=
foiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præœmisſer, forſaavidt det auſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornødne Regiſter. — Saalænge Rettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der sonfke Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af ben Gyldendalffe Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Øanbrups Bugtryfferi.

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeecretairer.
M

28.

Den 2de November.

1868,

Anden ordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 211.

den dte November.

Advocat Levinſen
contra

Sophie QDorette Mølholm,

ført Monſted

(fee forrige Nr.).

Det ex ved egen Tilſtaaelſe og bet iøvrigt Oplufte beviift, at Tiltalte
Overbetjent Molholm — der ſom anſat ved Oeconomien paa Straffeanſtalten
modtager og udleverer alt til Fangernes Forpleining og Beklœdning henhsorende — har engang i Aaret 1865, da han modte paa Gloſtrup Jernbaneſtation
for at modtage en til Straffeanſtalten ankommende Balle Tviſtgaru, ſom det
fandtes nødvendigt at ffjære op paa Stationen, da den var for ſtor til at
kunne transporteres heel, ſendt Emballagen, et Stykke Paklœrred paa omtrent
20 Alen af Værdi 1 Nd., her til Staden for at bortgives til en Brodkone, men
iøvrigt er ber ilfe imod Tiltaltes Benœgtelſe overbeviiſt ham noget Forhold,
der vil kunne bevirke Anſvar for ham.
For den ommeldte Dispoſition over
Paklœrred findes Tiltalte at maatte anſees efter Straffelovens $ 144 cfr.
6 141...
Hvad angaaer Tiltalte Sophie Dorette Mølholm, hav denne forlfaret,
at

hendes

Mand

Qverbetjent

Mølholm

—

hvad

denne

bog

har

benægtet

—

jevnlig i de ſenere Aar har hjembragt eller hjemſeudt en ftor Deel forffjellige
Anftalten tilhørende Ting, navnlig Bictualier og Beflædningsgjenftande, hvilfe
hun har mobtaget og anvendt i Hujet, ffjøndt hun vibfte eller formodede, at
hendes Mand var uberettiget til at disponere over dem, og hun vil berfor ifle
kunne undgaae at anſees efter Slraffelovens $ 253 cfr. 8 55, og findes Straffen, under Henſyn til 32 56 og 60, at kunne beſtemmes til Fængſel paa ſæds
vanlig Fangekoſt i 8 Dage.
Derimod vil der iffe under nærværende Sag være
noget at beſtemme om Erſtatning for hendes Vedkommende, da Veærdien af
famtlige af hende modtague Gjenſtande ikke noie har funnet oplyſes,“
XII. Aargang.
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Den

6te November.

Fredagen den 6te November.

Nr. 233.

Adyocat Brock
contra

Mikkel

Nielſen

(Defenſor Hindenburg),

ver tiltales for Tyveri.
Skads

Herreds

Extraretsdom

af

Yde Juni

1868:

,, Tiltalte

Huus1nand Mikkel Nielſen af Aarre bor betale en Bode til
Statsfkasſen af 5 Rd., eller i Mangel af fuld Betaling af ſamme
inden den foreſkreone Friſt henſœttes i ſimpelt Fængſel i 2 Dage.
Saa udreder han alle Actionens Omkoſtninger, derunder Salair
til Actor, Procurator Poulſen 4 Rd. og til Defenſor, Proveprocurator Smith Z Rd.
Det Idomte at udredes og iovrigt at
efterkommes inden 15 Dage fra denne Doms lovlige Forkyndelſe
under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 17de Auguſt 1868: „Denne
Sag afviſes, Actionens Omkoſtninger for Overretten og derunder
i Salair til Actor og Defenſor ſammeſteds, Procuratorerne Morville og Ifaacfen, 5 Rod. til hver, udredes af det Offentlige.”
" Høiefterets

I Henhold til Placaten

Dom.

angaaende Appel i criminelle Sager

af 23de Mai 1840 $ 1 har Tiltalte vœret berettiget til at faae
den ham ved Underretten overgaaede Dom, hvorved han er domt
efter Straffelovens $ 235, provet i hoiere Inſtants, og det kan
faaledes ike billiges, at Sagen ſom ikke appellabel er bleven afviiſt fra Overretten.
Hvad angaaer Realiteten, ſom Hgoieſteret ifolge kgl. Ordre af
26de October d. A. er bemyndiget til at tage under Paakjendelſe,
faafremt det maatte findes, at Sagen urvettelig er afviift fra Overretten, da findes Tiltalte for det ham overbeviſte, i den indankede
Dom nœvnte Forhold rettelig anſeet ved Underretsdominen efter
den ovenciterede $ af Straffeloven, og da den valgte Straf findes
pasfende,

vil ſidſtnœvnte

Dom,

hvois øvrige Beftemmelfer

ligeledes

billiges, herefter vœre at ſtadfœſte, ſaaledes at den foreſkrevne Friſt
for den idømte Mulcts Udredelfe, cfr. Straſſelovens $ 30, bliver
at vegne fra denne Ygoieſteretsdoms

retsdommen

Forkyndelſe.

De

ved Over-

faſtſatte Salairer vil Tiltalte have at udrede,

Den

Gte November.
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Thi kiendes for Ret:
Herredstings8dommen bor ved Magtat ſtande, ſaaledes at den deri for Mnlctens Udredelſe foreſkrevne Friſt regnes fra denne Hgoieſteretsdoms
Forkyndelſe,

Tiltalte

bør

derhos

udrede

de

i

Landsoverrettens Dom faſtſatte Salarier, ſamt i
Salarium til Advocaterne Brod og Hindenburg
for Hgieſteret 10 Nd. til hver.
SY den indanfede Doms

Prœæmisſer hedder det:

„Ved

Underretsdommen

i nærvœærende mod Tiltalte Huusmaud Mikkel Nielſen for Tyveri anlagte
Sag er Tiltalte for i Marts Maaued d. A. i Rouſt Krat at have hugget heuved en Suees Toireſtager, tilſammen af Værdi 1 Mk., anſeet efter Straffelovens $ 235 med en Bode til Statskasſen af 5 Rd, eller i Mangel af fuld
Betaling af ſamme ſimpelt Fængſel i 2 Dage.
Da Sagen imidlertid, ffjøndt JIudſtœvningen til Overretten er udfærdiget af Amtet, aleue er indanket efter Tiltaltes Begiœring og ikke tillige paa
det Offentliges Vegue, og da ben Tiltalte idømte Bode ifke udgjor objectum
appellabile til Overretten, vil Sagen vœære at afviſe, hvorhos Actionens Omkoſtuinger for Overretten, og derunder i Salair til Actor og Defenſor ſammeſteds 5 Rd. til hver, ville være at udrede af det Offentlige.“

Nr. 208.

Advocat Henrichſen
contra

Ane
der tiltales

Marie

Nasmusfen

(Defenſor Bro),

for Brandſtiftelſe.

Moepftorffs
„Arreſtantinden

Birks
Ane

Extraretsdom
Marie

af

Masmusfen

28de
af

Marts

Nørre

1868:

Næraa

bør

henſœtles til Forbedringshuusarbeide i 5 Aar; faa bør hun og at
udrede alle af denne Action lovligen flydende Omfoftninger, bderiblandt Salairerne til Actor, Procurator I. J. Hauſen og til Defenſor,

Proveprocurator

VP. Hanſen

med

5

eſterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens
guſt

1868:

„Arreſtantinden

Ane

Marie

Nd.

Dom

til

hver.

At

af 21de Au-

Rasmusſen

tors Tiltale i denne Sag fri at vœre. "I Henſeende
nens Omkoſtninger bor Birketingsdommen ved Magt

bor

for Ac-

til Actioat ſtande,
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J Salair

Den

til Procuratorerne

retten betaler Arreſtantinden
under Adfærd efter Loven.”

6te November.

Winther
5 Rd.

og Delbanco
til

hver,

At

for Overefterkommes

Hgieſterets Dom.
Efter ſamtlige foreliggende Omftændigheder maa Høiefteret
ligeſom Overretten finde det betœnkeligt at lœgge Tiltaltes ſenere
af hende tilbagekaldte Tilſtaaelſe til Grund for hendeg Domfældelſe, og den indankede Dom, hvorved hun er frifunden for Actors Tiltale, men det dog retteligen er paalagt hende at udrede
Actionens Omkoſtninger, vil ſaaledes vœre at ftadfæfte.
Thi kiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium
til Advocaterne Henrichſen og Brod for Høtefteret betaler
tiltalte 20 Rd. til hver.
JI den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Arreſtantinden Ane
Marie Rasmusſen, der under nærværeude fra Roepſtorff Birks Extraret hertil indankede Sag actioneres for Brandſtiftelſe, har, eſter under de forſte Forhører at have benægtet deri at have gjort fig ffyldig, i Forhør den 130e Marts
d. A. om Cftermiddagen, efter indtrængende at være foreholdt hvad der talte
for at hun havde ftutfet Ild i Straabeflædningen uden paa det af hendes Forældre beboede Huus i Mæraa for derved at foranledige Huſets Brand, hvilken
Ild dog ttide var bleven opdaget og ſlukfet, vedgaaet, at det den 2den Marts
d. A. i Morkningen, da hun ſkulde et Ærinde til Holme Molle, pludſeligt
faldt hende i Tante at afbrænde det gamle Huus for at blive dette quit. Hun
ventede, at hun og hendes Forlovede ſkulde faae det i Fæfte, naar hendes Fa-z
der fratraadte det, men at det faa vilde blive ham paalagt at opfore et nyt
Huus, der vilde koſte ca. 600 Rd., medens hun antog, at naar Hujet brænbte,
vilde et nyt blive opfort for Godsherſkabets Regning; hun antog derhos, at det
vilde lykfes hendes Forældre at redde deres og hendes iffe asjurerede Gods.
For at udföre ſit Forſæt tog hun i Sengekammeret en Svovlſtif og antændte
dermed Tolden af en Flaſke, hvori der havde vœæret Olie, og gik derpaa uden-

for og ſtak den antœudte Told ind paa det Sted, hvor Straaet blev antændt.
Denne Tilftaaelfe vedblev hun under de følgende Forhører indtil Underrettens
Dom, hvorved hun blev tilfunden 5 Aars Forbedringshuusarbeide, var falden,
men efterat hun forſt havde acqvieſceret ved denne Dom, har hun begjært den
appelleret og erklæret fig uffyldig i den Forbrydelſe, hvorom hun havde afgivet

Tilſtaaelſe, hvilken hun nu paaſtaaer, at han kun havde afgivet foranlediget ved

Den

6te November.
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Dommerens Foreſtillinger om at hun ved at bekjende fig ffyldig fun vilde paabrage fig em (empelig Straf og derefter fnart vilde fomme paa fri Fod.
Viſtnok beſtyrkes ikke de af Arreſtautinden mod Underdommeren fremſatte
Beſkyldninger ved de Oplysninger, der under Sagens Appel ere fremkomne i
de af en Seættedommer optagne Forhor, og heller ikke er der fremkommet noget,
der ‘fan lede Mistanken for Ildspaafætteljen over paa nogen auden Perſon,
men flere Omſtæudigheder tale dog for, at den af Arreſtaulinden afgivne Tilſtaaelſe ev nurigtig. Det maa ſaaledes ſremhœæves, at Ilden efter de af hendes
Forældre og en Nabo afgivne Forflaringer førft er opdaget omtrent Kl. 7 og
længere Tid efterat Avreftantinden, der ffal være anfommet til den omtrent ?
Fjerdingvei fra Mæraa beliggende Holme Mølle i Tusmørfet eller ved Soltedgang, var gaaet hjemmefra, medeng det ev nantageligt efter de Oplysninger
der

haves

anlagt

om,

at det ſtormede

i Straaet

længe

ſtœrkt bemeldte

førend

den blev

Aften,

opdaget;

at Ilden

dertil

fommer,

fan

have

været

at det efter de

Forjøg, ber under Sagen ere anſtillede med Antœændelſe af endeel af forſkjellige
Sorter med Olie gjennemtrukne Propper er uſandſynligt, at Ilden i en Prop
antændt inde i Huſet kunde holde ſig, medens Arreſtantinden maatte gaae de
c. 30 Skridt, der laa mellem det Sted, hvor hun vil have antændt Proppeu
og det, hvor Ilden har fœnget i Straaet.
Den afgivne Tilſtaaelſe kau derfor ikke lægges til Grund ved Sageus
Paakjendelſe, hvorimod Arreſtautinden vil være at tillægge Frifindelje, bog at
hun, ſom ved den indankede Dom beſtemt, udreder Actionens Omkoſtninger.“

Onsdagen

Nr. 238.

deu lte November.

Advocat Levinſen
contra

Margrethe

Larſen

eller Larsdatter,

(Defenſor

der tiltales for Tyveri.
Criminal: og Politirettens
„Arreſtantinden

Margrethe

Mollers Enke

Hanſen),

Dom

Larſen

af

17de

October

eller Larsdatter,

1868:

Mollers Enke,

bor ſtraffes med Tugthuusarbeide i 2 Aar ſamt udrede denne
Actions Omkoſtninger, hvorunder Salair til Actor og Deſenfor,
Procurator Lehmann og Proveprocurator Mundt, med 5 Rd. til
hver. At efterfommes under Adfærd efter Voven.”
Døiefterets
J Henhold
og med

til

Bemærkning,

de

i den
at

bet

Dom,

indankede
Tiltalte

Dom

overbevifte

anførte
Forhold

Grunde
tillige
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Den

1lte

November.

bliver at tilregne hende ſom Zdie Gang begaaet Tyveri, hvorfor
Straffelovens $ 231 endvidere bliver at tage i Betragtning ved
Straffens Beſtemmelſe, kjendes for Ret:
Criminal- og Politirettens Dom box ved Magt at
ſtande. I Salarium til Advocaterne Levinſen og
Hanſen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 RD.
til hver.
J den indaukede Doms Prœmisſer hedder det: „Da Arreſtantinden
Margrethe Larſen eller Larsdatter, Mollers Enke, der er fodt deu 13de
April 1816 og ſeneſt ved Hoieſteretsdom ‘af, 12te October 1859 anſeet i Henhold

til Frdu.

11te

April

1840

$$

18,

20

og 78 ifr. $ 12

1ſﬅe

Membrum

og

$ 43 efter ſammes $ 22 ſom for 3die Gang begaaet Hæleri med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar, under nærværende mod hende for Tyveri anlagte Sag
ved egen med Det iøvrigt Oplyfte ftemmende Tilſtaaelſe er overbeviiſt at have
den 9de f. M. fraſtjaalet Cigarmager Carl Peterſen en til 4 Rd. vurderet
Seng, vil hun nu i Medfor af Straſſelovens $ 307 blive at auſece efter ſammes $ 238 cfr. $ 241 ſom for 4de Gang begaaet Hæleri, efter Omftænbighederne med Tugthuusarbeide i 2 Aar.”
——

Nr. 234.

Advocat Levinſen
contra

Niels Nicolaiſen (Defenſor Bungen),
der tiltales for at have
lovs

$ 144

cſr. $ 142

overtraadt

almindelig

ved at vœægre

borgerlig Straffe-

fig ved at modtage

det paa

ham faldne Valg ſom Brandſynsvidne eller opfylde de ham ſom
faadant paahvilende Pligter.
Draxholms Birks Extraretsdom af 10de Juni 1868: „Tiltalte Gaardeier Niels Nicolaiſen bor for Actors Tiltale i deune
Sag fri at være.
Sagens Omkoſtninger, derunder Salair til
Actor, Procurator Bagger og Defenſor, Procurator Clauſen,
4 Rd. til hver, udredes af bet Offentlige.”

Landsovertember
Salair

ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

1868: „Underretsdommen bor ved Magt at
tillægges Actor og Defenſor for Overretten,

rerne Heckſcher og Juſtitsraad Nygaard
af det Offentlige,”

hver 5 Rd.,

af 4de Seps
ſtande.
J
Procurato-

der udredes

Den

11te November.

Hgieſterets
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Dom.

Efter Loven om Brandpolitiet paa
Marts 1861 $ 44 kan det ikke antages,

Landet m. m. af L2den
at Afgjørelfen af Ind-

ſigelſer imod at modtage Valg til at vœre Brandſynsvidne i ſidſte
Juftants ffulde tillomme Sogneforſtanderſkabet.
Da nu Tiltalte,

ſamtidigt med at han den 18de October f. A. vægrede fig ved
eſter Tilſigelſe at mode ved et til den 26de \. M. berammet
Brandſyn, erflœærede, at han — der ganſke kort iforveien havde
faact Afſlag paa en Klage til Amtet over fit Valg — vilde indgive Proteſt mod ſamme til Juſtitsminiſteriet, hvilket han ogſaa
maa forudfættes at ville have gjort, fan han iffe anfees at have
vœret endelig beſkifkket til Brandſynsvidne, da han undſlog ſig for

at efterkomme Tilſigelſen, idet Iuſtitsminiſteriets Reſolution ialtfald maatte have været afventet.
Allerede ſom Følge heraf fan
der ifle blive Spørgsmaal om at idømme Tiltalte noget Strafanſvar for det ham paaſigtede, i den indankede Dom nævnte
Forhold, og det maa derfor billiges, at der ved Dommen er
tillagt ham Frifindelſe, og at Actionens Omkoſtninger ere paalagte
det Offentlige.
Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Advocat Levinſen og Juſtitsraad Bunten tillægges 1 Salarium for Hgteſteret
hver 10 Rd., der udredes af det Offentlige.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: , Under nærværende fra
Dragsholms Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales Gaardeier Niels
Nicolaiſen af Lumbsaas for at have overtraadt almindelig borgerlig Straffelovs $ 144 cfr. $ 142 ved at vægre ſig ved at modtage det paa ham faldue
Valg ſom Brandſynsvidne eller opfylde de ham ſom ſaadant paahvilende
Pligter.
Da Liltalte imidlertid ikke har nægtet i Egeuſkab af Beſtillingsmand at
opfylde en til ham udgaaet Befaling, men derimod fom Privatmand har vægret
fig ved at overtage en Beſtilling, hvilket Forhold findes at være forffjelligt fra
det i de uœvnte Lovbud omtalte, ſﬀjonnes Tiltalte ikke at have overtraadt disſe
Lovbud, hvorfor han under nærværende Sag alene ev actioneret.
Tiltalte vil derfor være at frifinde, og da Underretsdommen er kommen
til ſamme Reſultat, vil bemeldte Dom, hvorved Actioneng Omfoftninger findes
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vetteligen at være paalagte det Offentlige, være at ſtadfæſte.
Actor og Defenfor fov QOvervetten, Procuratorerne Hecfſher og Juſtitsraad Nyegaard, ville
være at tillægge i Salair hver 5 Rd., der bliver at udrede af det Offentlige.”

Tirsdagen

Nv. 235.

den 17de November.

Advocat Klubien
contra

M.
der

tiltales

paa

San1s9.

T. F. Faber & Son
for

uden

Berettigelſe

(Defenſor Bro),

at drive Handel

i Pillemark

Samsø Birks Poſlitiretsdom af 24de October 1867: „Tiltalte M, T. F. Faber & Son bor for det Offentliges Tiltale i
denne Sag fri at være.
Sagens Omkoſtninger udredes af det
Offentlige,”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 4de September

1868:

„Politirettens Dom

bor ved Magt

at ſtande.

Pro-

curatorerne Lehmann og Hvalføe for Overretten tillægges i Salair
5 Ro. til hver, ber udredes af det Offentlige.”
Hgoieſterets

Dom.

Eſter Udtrykkene i Slutningsbeſtemmelſen af $ 100 i 2ov
om Haandværks- og Fabrikdrift ſamt Handel og Bevœrtning m.
m. af 29de December 1857 omfatter denne Lovbeſtemmelſe ogſaa
Forbudet af 9de October 1680, forſaavidt Handelsfrihed paa
Samss derved hjemles, og der mangler Føie til desuagtet
at antage, at ſaadan Handelsfrihed |fulde vedblive at beſtaae under de
nye heelt forandrede Forhold.
Eſter den Maade, hvorpaa bemeldte

Forbud

er optaget

i Forordningen

om

Land-

og Forprang

af 25de Auguſt 1741, tor det endog forudſœttes, at Nœringslovens
8 100, ved uden Indſkrœnkning udtrykkelig at ophæve fidftnævnte
Forordning, tillige har ſﬀullet tilkjendegive, at ogſaa Anordningen
af 1680 i dens Helhed ſﬀulde vœre bortfalden. Som Følge heraf
maa de Tiltalte, der have brevet Handel paa Samsso uden Berettigelfe, for dette bereg Forhold være at anfee efter Næringslovens

5 Rd.,

$ 75 med

en Mulct,

ſom

findes

der tilfalder Amtsfattigkasſen.

at

kunne

beſtemmes

til

De Tiltalte ville derhos

Den

have at udrede Sagens
anfede

Dom

17de

November.

Omkoſtninger,

derunder
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de ved den ind-

faſtſatte Salairer.

Thi kjiendes for Ret:
M. T. F. Faber & Son box bode 5 Rd. til Amtets
Fattigkasſe,
ſamt udrede Sagens
Omkoſtninger,

Derunder de ved Landsover- ſamt Hof- og Stadsretteng Dom faftfatte Salarier og i Salarium
til Advocaterne Klubien og Brok for Hgieſteret
10 Rd. til hver.
I den indanfede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærværende
fra Samsø Birks Politiret hertil indankede Sag tiltales Kjobmaud M. T. F.
Faber & Son i Pillemark paa Samsp for uden Berettigelſe at drive Handel
ſammeſteds.
Tiltalte, der har Bopæl i Odenſe, men cier en faſt Eiendom i Pille-mark, hvor han i Foraaret 1866 har etableret en Handelsvirkſomhed, ſom hau
lader beſtyre efter tinglæft Fuldmagt ved en Handelsbefulbmægtiget, har indrpmmet, at han iffe hav løft Næringsbeviig paa denne Handel, men anſeer fig
heller iffe forpligtet hertil, da der formeentlig ifolge ældgamle Beſtemmelſer,
navnlig Forbud af 9de October 1680, er almindelig Handelsfrihed paa Samss,
og det ikfe kau antages, at dette Privilegium for Øen er hævet ved Lov af
29de December 1857 om Haandværks- og Fabrikdrift ſamt Handel og Beværtning m. m. Heri findes der og at maatte gives Tiltalte Medhold.
Ved Forbud af 9de October 1680 er det paalagt Alle 1 Danmark, ſom
paa Landet ere boſiddendes, enten de ved Sellads eller i andre Maader bruge
Handel og Kjøbmanbffab, enten ftrat at indflytte i Kjobſtæderne, boſœætte ſig der
og med Borgerne efter deres Middel og Leilighed i alle Paalæg gjøre og give,
hvis dem med Rette bor, eller ſtrax og aldeles affkaſſe bemeldte Skiberumme
og Næring, under Straf at ſtande til Rette, ſom vedbor; men fra denne B:ſtemmelſe undtager Forbudet udtrykkelig Samss, hvorved der ſaaledes for denne
D er givet en local Retsregel, der danner en Uubdtagelje fra deu pvrige almindelige Lovgivning og ſom ifke kan antages at borifalde ved en ſenere Foraudring af denne, med mindre ſaadant udtrykkelig beſtemmes.
Dette er imidlertid ikke feet ved Nœringslovens 3 100, der ophœæver forſkjellige œldre Lovbeſtemmelſer, men ikke omtaler den Samss tilſtaaede Handelsfrihed, hvilket,
naar det var Meningen at den ſﬀkulde bortfalde, laa faa meget nærmere at ud:
tale, ſom 6'en ubtrykfelig ophæver Frdn. af 25de Auguſt 1741, hvor Forbudet
af 1680 omtales. Vel ere ogſaa andre ældre Lovbeſtemmelſer, der ere i Strid
med Næringsloven, ſatte ud af Kraft i Slutningen af $ 100, men herved kan
fun antages at være figtet til den ældre almindelige Lovgivning, der er omdannet ved Nœæringsloven, derimod ikke til de fra hiin beſtaaende Undtagelſer,
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cſr, ogfaa $ 99, hvor det er fundet nodvendigt udtrykfelig at ophæve de forffjelige Fremmede tillagte Forrettigheder.
At Tiltalte, jom bemærket, iffe er bofidbende paa Samgø, ffjønnes iffe
in casu at funne fomme t Betragtning, ta han eiev den Ciendom paa Len,
hvorſra

Handelen

auſees

lige

med

drives,
dem,

der

og

berfor,

forſaavidt

ere boſiddende

paa

Handelsfſriheden

angaaer,

maa

Samspo.

JI Henhold til det Anforte maa det billiges, at Tiltalte ved den indankede
Dom er frifunden, og da Sagens Omkoſtninger ligeledes rettelig ere paalagte
det Offentlige, vil Dommen være at ſtadfæſte.“

Nr. 212.

Advocat Hanſen
contra

Andreas

Chriſtenfen

Msrk

og Jens

Chriſtian

Jenfen (Defenſor Klubien),
der tiltales for bedrageriſk Forhold.
Hjorring Kjobſtads Extraretsdom
af 10de Marts 1868:
„Tiltalte Selveier Andreas Chriſtenſen Mork af Bagterp og
Veærtshuusholder Jens Chriſtian Jenſen af Hjørring bør hver

iſæœr henſattes i Fængſel paa Vand og Brod i 3 Gange 5 Dage.
Saa ber de in solidum udrede alle med Underſogelſen
nen lovlig flydende Omkoſtninger, derunder i Salair
Procurator

Winther

12

Rd.

og

til

Defenſorerne,

og Actiotil Actor,
Procurator

Poulſen og Exam. juris Jenſen reſp. 8 og 6 Rd., ſamt til de
ſubſidiaire Defenſorer, Procuratorerne Logſtrup og Sand, 3 Nd.
til hver. Statskasſens Ret forbeholdes med Henſyn til Stempelafgift,

Juftitsfonds-

ſummen

og 1/2 pCt.s

paa det under Sagen

fremlagte Sfjøde ev angivet
færd efter Loven.”

Viborg Landsoverrets
talte

Andreas

Chriſtenſen

Afgift i Anledning

af at Kjobe-

omhandlede Sted i det i Gjenpart

for lavt,

At eftertommes

Dom

af 2den Juni

Mork

og

Jens

1868:

Chriſtian

under Ad-

„De TilJenſen

bor

henfættes, den Forſte i ſimpelt Fængſel i 8 Dage og den Sidſte
i Fængjſel paa Vand og Brod 1 5 Dage.
Saa udrede de og Actionens Omkoſtninger efter Underretsdommens Beſtemmelſer og
derunder i Salair til Actor for Overretten, Procurator Morville,
ſamt begge Defenſorerne ſammeſteds, Procuratorerne Faſting og

Faber,

10 Nd. til hver.

At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”

Den

17de

November.

Hgieſterets
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Dom.

Î Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
fjendes for Ret:
LandSoverretteng Dom bør ved Magt at ſtande.

ZJ

Salarium

til Advocaterne

Hanſen

for Hgieſteret betale de Tiltalte,
og Begge for Een, 20 Rd. til hver.

I den indanfede Doms Præmisſer hedder det:
tales

Selveier

holder

Jens

Andreas
Chriſtian

Chriſtenſen
Jenſen

Mpor>

i Hjorring

af

Een

og Klubien
for

Begge

„Under denue Sag tilBagterp

for bedrageriſk

og

Veœærtshuus-

Forhold.

Ifølge Sagens Oplysninger lod Tiltalte Mor> den 8de Marts f. A.
foretage en Arreſiforretning hos Tiltalte Jenſen efter 3 tinglæſte Obligationer,
der af Sidſtnœvute vare udſtedte til ham, den forſte under 26de April 1863
for 150 Rd. med Paut i Jenſens Indbo, Losgre, ſamt hvad han iovrigt eiede
eller kom til at ete, den anden under 23de April 1864 for 120 Nd. med Pant
i eu Eenſpæœnderbeferdring m. v., der ſiges at vœre kjobt for bemeldte Tiltalte
Jenſen forſtrakte Belob, og deu tredie under dte Februar 1866 for 250 Rd.
med Pant i Tiltalte Jenſens Befordring og Lospre ſamt hvad han igvrigt
eiede eller kom til at eie, næfteftev de, fom meldt, paa disſe Gjenſtande forud
hæftende 1530 Rd. og 120 Rd., foruden Renter og Omkoſtninger til Beløb
70 Rd. 3 Mk. 11 ß. Eſterat Tiltalte Mor> derpaa havde anlagt 2 Retsſager
mod Tiltalte Jenſen, den ene for at erholde
- Arreſtforretningen ftadfæftet og
Tiltalte Jenſen tilpligtet at indſrie de ommeldte Obligationer m. v., den anden
til Betaling af 120 Rd., ſom Tiltalte Jenſeu, der beboede et Huus i Hjørring,
hvorpaa Tiltalte Mørd havde Sfjøde, fulde vœære denue \kyldig, tilſtillede Tiltalte Jenſen imidlertid Underretsdommeren en den 23de Mai f. A. dateret
Skrivelſe, hvori han anmeldte, at Obligationen af 26de April 1863 ikflun var
udſtedt for at hans virkelige Creditorer ikke ﬀulde komme til at ſoge Fyldeſtgiorelſe i hans Eiendele, men uden at han var Tiltalte Mor> Obligationens
Paalydeude eller nogen Deel deraf ſkyldig, at det Gamme var Tilfældet meb
Obligationen af 5te Februar 1866, paa hvilken Tid han havde foroget ſit Bo,
at Obligationen af 23de April 1864 ogſaa paa eu vis Maade var udſtedi pro
forma, idet den blev medbdeeli deelg fordi han havde forøget ſit Bo ved at kjobe
en Befordring, og deelg for at fiffre Tiltalte Møre 100 Rd., ſom han havde
lovet at udlægge og virkelig udlagde i den paafølgende Juni Termin, men ſom
forlængft vare tilbagebetalte, famt endelig at Tiltalte Mørd ifle i Birleligheden var Eier og ſom ſaadan berettiget til at indtale Leieafgift af det Huus, ſom
Tiltalte Jenfen beboede, men iffun havde hjulpet denne til at kjobe det, og at
Skjodet efter Mor>s Forſlag var bleven udſtedt til ham, for at Jenſens Creditorer ikke ſulde falde ind paa ham, og for at Mørd, der ffulde udlægge
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Kjobeſummeu, kunde vœre bedre ſikfret. J Henhold til denne Anmeldelſe blev
der dereſter indledet Underſogelſe mod de Tiltalte, og ved Underretsdommen
er Tiltalte Jenſen anſeet med Straf for at have udſtedt ſamtlige de 3 fornœvnte Obligationer pro forma i den Henſigt at betage ſine Creditorer Midlerne til at erholde deres Tilgodehavende, hvorimod Tiltalte Mor> — mod
hvis Benœægtelſe det ikke er antaget beviiſt, at Obligationerne af 23de April 1864
og ôte Februar 1866 ere udſtedte pro forma, eller at hau ffulde være ubeføiet
til at indtale Leie af det af Tiltalte Jenſeu beboede Huus, ligeſom der ikke ev
paalagt

ham

Anſvar

for at

have

modtaget

den

den

26de

April

1863

udſtedte

Obligation, ved bvilken der, uagtet den var udſtedt pro forma, efter hans Forflaring var tilſigtet at give ham Sikkerhed ſor et Belob af 100 Rd., ſom han
bavde laant Tiltalte Jenſen — ikkun ev anjeet med Straf for at have foretaget
Arreſt eſter denne Obligation og ſagſogt Tiltalte Ienſen til ſammes Judſrielſe
paa en Tid, da det ved ſamme ſiffrede Belob allerede var afgjort, og da Sagen derefter er indanket for Overretten alene efter de Tiltaltes Begjæring og
ikke tillige for det Offentliges Vedkommende, bliver der ſaaledes her for Retten
ikfun Sporgs8maal om Tiltalte Ieuſens Forhold med Henſyn til de 3 Obligationers Udſtedelſe og Tiltalte Mor>s Forhold ved, ſom ommeldt, at gjore Obligationen af 26de April 1863 gjœldende mod Tiltale Jenſen.
Under de optagne Forhør har Tiltalte Jenſen i det Væſentlige faſtholdt
den Fremſtilling, han, ſom ovenmeldt, i ſin Anmeldelſe har givet angaaeude

Sammenhœugen

med Obligationernes Udſtedelſe,

idet han navulig har gjen-

taget, at de ere udſtedte pro forma, for at hans Creditorer ikke ſﬀfulde falde over
ham,

og

flere

Vidner

have

derhos

edeligen

forktlaret,

at Tiltalte

Mor

lige-

overfor dem har udtalt ſig paa en Maade, der viſte, at Obligationerne vare
udſtedte for at ſikkre Tiltalte Jenſen mod at hans Creditorer ſﬀulde kunne ſoge
Fyldeſtgjorelſe i hans Eiendele.
Tiltalte Mors Forklaring gaaer imidlertid
ud

paa,

at iffun

Obligationen

af 26de

April

1863

paa

150

Nd.

er udſtedt

til

ham uden at han havde ſammes Paalydende tilgode, hvorved han tillige har
anbragt, at han nærmeſt betragtede Obligationen — hvilken han mobtog efter
Tiltalte Jenſens Duſke — ſom Paut for et Laan paa 100 Rd., hvormed han
havde forſtrakt Jenſen uden Sikkerhed, og ſom da formeentlig
kun for en liden Deel
var tilbagebetalt; med Henjyn til Obligationerne af 23de April 1864 paa 120
RD. og af dte Februar 1866 paa 250 Rd. har ban derimod anbragt, at den
forſte er udſtedt for det Belob, ſom den ved Obligationen pantſatte Eenſpœndervogn fkoſtede at indkjobe, og hvilket han paatog fig at betale for Jenſen,
ſamt at den andeu Obligation ogſaa er udſtedt for virkelig Gjœæld, i hvilken
Henſeende han har aufsrt, at den blandt Audet angik 130 Nd., ſom hau havde
paataget

ſig at betale

for en

anden

Eenſpœnderbefordring,

der i Begyndelſen

af

Aaret 1865 var kjobt til Jeuſen, og medens Tiltalte Mor> har erkjendt, at
han Intet hax tilgode hos Jenſen efter Obligationen af 26de April 1863, har
han derimod vedblivende forklaret, at Jenſen fremdeles ſﬀylder ham de 2 andre
Obligationers Paalydende, paa hoilket Jutet er blevet betalt. Ligefom nu den
af Tiltalte Jenſens fraſeparerede Kone afgivne edelige Forklaring, der, for-
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ſaavidt Sammenhœugen med Obligationernes Udſtedelſe angaaer, gaaer ud paa,
at Obligationen af 26de April 1863 er udſtedt for Penge, ſom hendes Mand
ſuccesſive havde modtaget af Mørd,
deriblandt de af denne omforklarede
100 Nd., ſamt at 'Anuledningen til at hendes Mand havde ndſtedt de 2 andre
Obligationer var, at Mor> deels var gaaet i Caution for Penge, ſom Jenſen
ſkyldte for 2 Befordringer og deels contant havde laant hendes Mand Penge,
i det Vœſentlige ſtemmer med Tiltalte Mørds Forklaring om at Obligatios
nerne og navnlig de 2 fibftommelbte ifle oprindeligen ere udſtedte pro forma,
men for virlelig Gjæld, faaledeg beſtyrkes jaavel Tiltalte Mørds Opgivende
om at Obligationen af 23be April 1864 er udftedt for et Belob af 120 Rd.,
ſom han havde paataget ſig at betale for en til Jenſen kjobt Cenjpænderbefor»
dring, ſom hans Aubringende om at han bavde overtaget ſig at betale 130 Rd.
for

en

anden

til Jenſen

kjobt Befordring,

1 hoi

Grad

ved

Sagens

sovrige Op-

lysninger,
Da nu derhos Tiltalte Ienſen paa Forehold af Tiltalte Mørds
Forklaring deels ligeledes har udſagt, at Obligationen af 23de April 1864 er
udſtedt til Sikkerhed for de af Mor> til Indkjobet af en Vogn udlagte Penge,
medens han dog ved Siden heraf anbragte, at han nu Intet ſﬀzldte Mor efter
denne Obligation, da han forlængſt havde tilbagebetalt Beløbet, mangler der,
uanſeet Tiltalte Jenſens ovrige Forklaring og de ommeldte Vidneudſagn, tilſtrækkelig Foie til at antage, at denne Obligation oprindeligen er udſtedt pro
forma for at hindre Jenſens Creditorer ſra at ſoge Dœkuing 1 den pantſatte
Befordring, og dette kan ei heller forudſættes at have været Tilfœldet, forſaavidt
angaaer Obligationen af 5te Februar 1866, i hvillen Henſeende bemærkes, at
Tiltalte Jenſen under et yderligere Forhør, der optoges medens Sagen henſtod
for Extraretten, har — i Anledning af Tiltalte Mørds Erklæring om at Jenjen havde faaet Obligationeng fulde Beløb tillaang, uden at Mørd dog vidfte,
hvortil Jenfen havde brugt de 120 Rd., der iffe medgik til Indkiobet af Befordringen — udſagt, at han ikfe af Obligationens Paalydende har modtaget
mere end be til Betaling af den ommeldte Befordring anvendte 130 Rb.;
dette Beløb vil han iøvrigt ogjaa have tilbagebetalt Mørd, faa at han et heller
efter denne Obligation vil være ham Noget ſkyldig, men idet Tiltalte Jenfeu
ved ſit nysanførte Udſagn maa anſees i Strid med fin øvrige Forllaring at
have erfjendt, at de nysanførte 130 bd. vare indbefattede under den her oms
handlede Obligations Paalydende, og han end ikke i Forbindelſe dermed færligt
har anbragt, at den ialtfald tildeels og navnlig for et Beløb af 120 Rd. er
udſtedt pro forma, vil der intet Henſyn kunne tages til hans Aungivelſe af at
denne Obligation ffulde være udftedt i det Diemed ved Pantfætningen at lægge
hans Creditorer Hindringer iveien ſor at ſoge Fyldeſtgjorelſe i hans Eiendom.
Hvad derimod Obligationen af 26de April 1863 augaaer, da, findes der, idet
ogſaa Tiltalte Mor> har erkjendt, at denne er udſtedt pro forma, og at han
end ikfe havde et til Obligationens Paalydende jvarende Belpb tilgode hos
Jenſen, ikke Foie til at forkaſte dennes Forklaring om, at han har udſtedt Obligationen til Mørd for at hindre fine Creditorer — af hville han iovrigt ikke
har funnet nævne mere end en enlelt, der havde en exigibel Fordring pag
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70 Rd. paa ham — fra at ſoge Dœækuing i hans Eiendele, og da der ikke vil
kunne tages noget Henſyn til Tiltalte Jenſens Anbringende om, at han antog
ſenere at kunne tilfredsſtille fine Creditorer, og at den foretagne pro forma
Pantſættelſe derfor ikke }ﬀulde vœre ffeet i fvigagtig Henſigt, vil han for fit
ommeldte Forhold være at anjee efter Straffelovens 2 252, og Straffen findes
eſter Sageus Omſtœndigheder pasſende at kunne beſtemmes til Fængſel paa
Band og Brød i 5 Dage.
Tiltalte Møre har, fom Bbevørt, erkjendt, at ban intet Krav har paa
Jeuſen efter Obligationen af 26de April 1863, men at han ikke deſtomindre —
uden

at jætte

fin Sagfører

i Kundſkab

herom

—

har

i Forbindelſe

med

de af

ham til de andre 2 ovenommeldte Obligationers Inddrivelſe foretagne Retsffridt ugjaa ſor denne Obligations Vedkommende ladet foretage Arreſt og anlægge Sag mod Jenſen. Eſter ſin Forklaring overgav Tiltalte ſaavel Obligationen af 26de April 1863 ſom de 2 andre Obligationer — med Henſyn til
hoilke der iovrigt under Sagen imod Tiltaltes Benœægtelſe er tilveiebragt en
ikke ringe

Formoduing

for,

at de, uagtet

de ikke kunne

antages

oprindeligen

at

have vœret udſtedte pro forma, dog have været afgjorte, ſaa at Tiltalte Mord
ikke havde deres Belob tilgode — til en Sagfører med Anmodning om at faae
Arreſt foretaget for deres Paalydende, da han ikke kunde opnaae en Afgjorelſe
med

Jenfen

af bereg Mellemværende

Sagføreren,

at alt Krav

bunde

t det Hele,

frafaldeg,

naar

men

at han

Jenſen

vilde

tillige

tilfjendegav

forlade

det

oveun-

ommeldte Huus, hvorpaa Mørd havde Sbjøde, og han har navnlig benægtet,
at bet har været hang Henſigt at erholde mere betalt end hang virfelige Tilgodehavende, hvorimod han kun onſkede at komme til en; Afgjorelſe af fit Mellemværende

med

med ugrundede
Tiltalte
anlagt

mu
mod

Jenſen,

om

hvem det kunde

Modfordringer.

ogfaa

til ham

Jenfjen,

for

yttret,
om

antages,

at han

Efter vedkommende
at

muligt

han

vilde

derveb

vilde

Sagfsrers

have

Arreſt

at faae

ham

fremkomme

Forklaring har

foretaget

og

til at forlade

Sag
Hufet,

ba Tiltalte i fan Fald vilde frafalde ethvert Krav paa Jenfen, ligefom Tiltalte, da Sagføreren — efter af Tiltalte Jenfengs Sagfører at være gjort opmærffom paa, at Obligationerne ffulde være ubdftebte pro forma, — foreholdt
ham dette, erfjendte at det var Tilſœldet med den ene Obligation og bad Sag-

føreren om at frafalde hele Sogsmaalet,

hvis der var begaaet noget Urigtigt

ved at medtage denne Obligation, men om d°-t end ikke maatte have været
Tiltaltes Henſigt ved Arreſt og Sogsmaal efter den ommeldte Obligation at
ffaffe
veb

fig umiddelbar
at foretage

Betaling

Netsffridt

af fammes

efter ſamme

ſens Bortflytuing fra det ommeldte Huus,
angivne Tilgodehavende efter Obligationen
fordringer

fra

Jenſens

Side,

Baalybende,

i det Diemed

har

derved

han

ti bvert

Fald

at fremtvinge Jen-

eller endog for at kunne benytte fit
til Liqvidation med mulige Contra-

gjort fig ffyldig

i et fvigagtigt

Forhold,

der vil

være at henføre under Straffelovens ,$ 257, og Straffen findes efter denne
Lovbeſtemmelſe pasſende at kunne beſtemmes til ſimpelt Fængſel i 8 Dage.”

Den
Onsdagen

Nr. 9.

Etatsraad,

18de

November.

den 18e
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Borgemeſter Larſen

(Advocat Hindenburg)

contra

Kjobmand L. A. Jahnf}en
ſom Verge for Jahnſens

og Portraitmaler J. F. Moller

umyndiggjorte Datter A. G. M. Jahnfen (Ingen),

angaaeude Sporgsmaalet om Citantens Ret til at erholde Unlæg
i en bemeldte L, A. Jahnſen tilhorende Sgasſurance- Police.
Kongens Fogeds Kjendelſe af 4de Auguſt 1865: „Regvirentens

Paaſtand

om

Forretningens

Fremme

vil

forſaavidt

være

at

tage til Følge, at Udlæg becretereg i den fornævnte Police med
ſammes Reſtpaalydende, dog under alt fornodent Forbehold, derunder indbefattet Jomfru Jahnſens Ret efter den fornævnte Panteobligation.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 24de Juni
1867: „Den paaankede Fogedkjendelſe bor ved Magt at ſtande.
Procesfens Omkoſtninger her for Retten hæveg.”
Hgieſterets

Dom.

Jorfaavidt Citanten har ftøttet fine under nærværende Sag
nedlagte Paaftande paa &£, 5—4—8, 9 og 10, bemærkes, at om
der end, hvis Kjøbmand Jahnfens Bo var taget under Sfiftebehandling, i Medfør af de nævnte Artifler maatte fra Boets Side
funne være gjort Paaſtand paa, at den af Jahnſen til hans Datter udſtedte Panteobligationi det Hele eller tildeels ſkulde ertlæres
for ugyldig, ere bemeldte Artikler derimod i ethvert Fald uanvendelige i et Tilfœlde ſom det nærværende, hvor en enfelt Creditor,
medens Jahnſen endnu lever og har Raadighed over ſit Bo, begjærer,

at der ved Executionen

til Fyldeſtgjorelſe

af den perſonlige

Fordring, han har imod Jahnſen, ſal imod dennes og Datterens
Veærges Villie gaaes frem, ſom om ingen Pantſœætning til Datteren havde fundet Sted.
Som Følge heraf og da Hpgoieſteret
derhos

maa

give de Inbftævnte

Wedhold

i,

at

den

Panteobliga-

tionen givne Paategning af 14de Mai 1864 i Forbindelſe med
Overformynderiets og Vœrgens Erklœring af 28de |. M. ikke kan
have medfort, at Datterens Pauteret î den under Sagen omhandlede Fordring ſkulde være bortfalden, efterjom ben ved Baa-
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tegningen ſete almindelige Pantſœtning af ſamtlige Jahnfens Ciendele maa anſees at omfatte ogſaa denne Fordring, vil Citantens
Paaſtand om Forandring af Dommen ikke kunne tages til Folge.
Thi kiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hofved Magt at ſtande.
Citanten 5 Nd.
Y ben indanfebe

Doms

og Stadsrettens Dom bør
Til Juftitsfagsten betaler

Prœmisſer

hedder det:

„Eſfterat Citauten,

Ju-

ſtitsraad. Borgermeſter L. C. Larſen under 24de October 1864 ved nærværende
Ret havde erholdt Dom over Indſtævnte, Kjobmand La uriß Aaby Jahnſen,
til Indfrielſe af en af denne til Citanten den 11te December 1858 udſtedt Obligation med Renter og Omkoſtninger, ſamt til Stadfœæſtelſe af en til Sikfkerhed
for bemeldte Fordring foretagen Arreſt 1 et Jahnuſen efter Police fra Søagfuz
rancecompagniet tilfommende Beløb, reqvirerede Citanten under 15de Februar
1865 Execution i bemeldte Police og det Indſtævnte Jahnſen ifolge ſamme tilfommende Neſtbelob.
Jmod denne Begjæring optraadte ſaavel Indſtævnte
Jahnſen ſom Indſtævnte Portraitmaler I. F. Moller ſom Verge for Kjobmand Jahnſens umyudiggjorte Datter, Anna Gertrud Müllertz Jahnſen, hvilken
Sidſte paaſtod den begjærte Execution enten aldeles nægtet eller dog ſtandſet,
indtil

Citanten

havde

erhvervet

Dom

for,

at han

fremfor

Jabnfeng

Datter

var

berettiget til at nyde Fyldeſtgjorelſe af ben omhandlede Police, eller i alt Fald
fun ſremmet mod Sikkerhedsſtillelſe.
Ved Kongens Fogeds Kijendelſe af 4de

Auguſt

1865 blev imidlertid Citautens Paaſtand

om Forretningens Fremme

forſaavidt givet Medhold, at Udlæg decreteredes i Policen med ſammes Reſtpaalydende, dog, ſom det hedder, under alt fornodent Forbehold, derunder indbefattet Jomfru Jahnſens Ret efter den til hende af Faderen udſtedte Panteobligation.
(Sluttes i nœſte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Høiefteret ajfagte Domme med veofoiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer , forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalænge RNettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes,

der

ønffe

Bladet

med

Subſcriptionen er bindende for
paa de kgl. Poſtcoutoirer.

Poſten,

cen Aargang

6

Rd.

20

og modtages

ß.

Aaret

—

i alle Boglader

om

og

Forlagt af ben Gyldendaljfe Boghandel (F. Hegel).
Fieldise & Gandrupg

Bugtrufteri.

joteſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſeerctairer.
We

29.

Deu tde December.

1868.

Anden ordinaire Sesſiou.
Onsdagen

Nr. 9.

den I8de November.

Etatsraad, Borgemeſter Larſen
contra

Kijobmand L. A. Jahnſen og Portraitmaler I. F. Moller ſom
Værge for Jahnfeng umyndiggjorte Datter A. G, M. Jahnſen
(ſee forrige

Nr.).

Denne Kiendelſe har nu Citanten eſter Opreisningsbevilling af Øde
Februar d. A. ved Stœvnivg af 2den Marts næftefter til de Indſtævnte Kjobmand Jahnſen og Portraitmaler Moller ſom BVærge for den umyndiggjorte
A. G. M. Jahnſen indanket her for Netten, hvor han paaſtaaer den ſaaledes
forandret, at ben af Indftævnte Kjøbmand Jahnſen til hans Datter udſtedte

Obligation

iffe bor være Citanten til Hinder

i at fane Fuldeftgjørelfe i Po-

licens Reſtbelob, ſtort 2,454 Rd. 56 B, eller at den af be Indſtævnte derimod
nedlagte Proteſt ikfe kan tages til Folge; ſubſidiairt har han paaſtaaet ſig kiendt
berettiget til at erholde Execution i Policen fremfor Jomfru Jahnſen for en
Sum af 950 Rd. 58 ß. I ethvert Tilfælde har han derhos paaſtaaet de Îndftævnte in solidum tilpligtede at betale ham Sagens Omkoſtninger ſkadesloſt eller

med noget Tilftrætteligt.
Da de Indbftævnte, ffjøndt de findes lovlig varslede, hverken have møbt
eller ladet mode, vil Sagen i Overeensſtemmelſe
med L. 1-—4—830 jfr. Frdn.

3die Juni 1796 $ 2 være at paadomme

eſter de fremlagte Breve

og Beviis-

ligheder.
J den oftnœvonte af Indſtævnte Jahnſen til
gation, der er dateret 11te December 1858 og
\. M., hedder det, at Jahnſen efter opgjort Skiſte
Barn, hans ugiſte dengang myndige Datter A.
han ifølge Bevilling havde henfiddet i uftiftet Vo

hans Datter udſtedte
lœſﬅ her i Retten den
og Deling med hans
G. M. Jahnſen, med
efter hendes i Aaret

Obli13de
eneſte
hvem
1830
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afdode Moder, erkjender, at han er bemeldte fin Datter ffyldig 10,000 Rd.,
ſom ffulde forrentes med 4 pCt. aarlig og efter Overeensfomft fulde forblive
indeſtaaende hos ham nuopſigelig, faalænge han levede og forblev ugift, men
hvis han giftede ſig, ﬀulde udbetales efter et halvt Aars Opſigelſe.
Til Sit
kerhed for denne Fordring giver han derhos ſin Datter Panteret 1 forſkjellige
faſte og loſe Gjenſtande, deriblandt ogſaa under c) Prioritet i Boets udeſtaaende
Fordringer, hvoriblandt Fordringen efter den oftnævnte Police for den ved to
Havarier lidte Soſkade nœſtefter det derpaa tidligere ſtiftede Laan, men ſaaledes
at Indſtævnte havde forbeholdt fig fuldkommen Dispeoſitionsret over enhver
Deel af det Pantſatte, mod at hau ſamtidig i dens Sted ſtillede ſin Datter
anden Sikkerhed, lige med den, ſom i Obligationen er given. Denne Obligation er under 10de Juni 1861 bleven forſynet med Paateguing af Kiobenhavns Overformynderi — under hvilket Indſtœævntes Datter ſom umyundiggjort
var indgaact — om at der ikke uden Overformynderiets Samtykke maatte disponeres over den, Den 14de Mai 1864 har Indſtævnte Jahuſen forſynet Obligationen med en den 23de \. M. tinglæſt Paateguing, ſaalydende: „Jſtedetfor
den foran under c nœvnte Prioritet t den Fordring, ſom jeg efter Police, dateret 29de April 1842, har paa det kgl. cctroierede Spasfurancecompagni, giver
jeg herved ſom yderligere Sikkerhed for den ved denue Obligation ſtiſtede Giæld
lfte Panteret i Alt, hvad jeg eier og eiendes vorder, Intet undtagen”, Denne
Paategning har Jahnſeu derefter ved en ſenere af 23de Juli 1864, tinglæft den
25de \. M., forklaret nœrmere derhen, at, iſtedetfor at Pantſœtningen af indbemeldte Fordring og Police ſom anfort i Poſten Litr. e er ſpeciel, fal den i
Anleduing af den paatœnkte Udbetaling gaae ind under den paaberaabte Pantſœtning, og Fordringen med tilhørende Police følgelig iffe udaaae af Pautet,
førend den er indfriet, Dvoveftev Udbyttet er inddraget under den generelle
Pautſœtuing.“
Proceduren mellem Parterne har mu væfentlig dveiet ſig om, hvorvidt
denne Obligation hjemler den Umyndiggjorte en Net, ſom maatte være til
Hinder for, at Citanten opnaaede Udlæg î Policen, eller for hvilken ſaadant
Udlæg dog maatte ſtaae tilbage, og ved Fogedkljendelſen maa dette Sidſte autages ſtatuecret. Navnlig da det med Henuſyn til den ſæreane Beſkaffenhed af de
Gjenftande, hvori Execution ſoges, maa vœre de Paagjældende af Interesſe, at
det ved Udlægget fart foreligger, hvem af disfe Parter dex bor foretrækfes,
ſﬀjonnes det nu ogſaa, at Fogedrelten har været beføiet til at tage dette Spørgsmaal under Paakjendelſe, og Nigtigheden af dens Beſtemmelſe om dette Punct
vil altſaa nu være at prøve.
Citantens Paaſtand ſaavel for Fogedretten ſom her for Retten gaaer nn
ud paa, at den oftnœvnte Obligation deels fra forſte Færd har været ugyldig,
deels at i alt Fald den ved ſamme gione Panteret i Policen er bortfalden ved
den ſenere Paategning af 14de Mai 1864. Den førftnævnte Paaftand er ftøttet
paa, at om end det paaberaabte Skifte mellem Jahnſen og hans Datter virkelig har fundet Sted og ikfe er ganſfe fingeret, var Jahnſens Formuesforfatuing

i alt Fald dengang langt fra at være faadan, at Datterens Msodreuearvy kunde

Den
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November.
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gjøreg op til 10,000 Nd., men formcentlig endog en ſaadan, at hans Pasſiver
overſteg hans Activer; da Jahnſen ſaaledes maatte ſiges „under et Skin“
at have givet ſin Datter „Mere for hendes Modrene end Boet kunde taale,”
maatte Obligationen i Henhold til L. 5-—4—9 veœære ngyldig overfſor Creditorerne, ligeſom ſaadant ogſaa maatte følge af 2. 5—4—8.
Heri findes der
imidlertid ikke at kunne gives Citanten Medhold.
Selv om nemlig det, der er
tillagt Jahnſens Datter, maatte overftige hvad der efter rigtigt Skifte kunde

tilkomme

hende 1 Mødrencarv — hvilket vel

er bragt

til en

hoi

Grad

af

Sandſyulighed, men iffe aldeles beſtemt oplyſt— kunde dette dog ikke i og for
fig bringe Dispoſitionen ind under L. 5—4—9,
Deune Artikel ſynes nemlig
at være

ffreven

for en

anden Art

af Tilfælde,

nemlig

det,

at deu

Læugſtlevende

paa Sfifte efter den Førftafdøde gjør en Anfættelfe af Boets Activer, hvorved
ten lovlige Forbeling af Gjældsanſvaret forrykkes til Forurettelſe for Creditorerne; men derom er her ikfe Tale.
Hertil kommer, at ſelvy om Betingelſerne
for Anvendeljen af denne Lovartifel antages at være tilſtede, vilde dette Lovbud,
der giver Vorneue Valget mellem at indfore eller at tilſvare Gjælden i et igvrigt iffe nærmere beſtemt Forhold, ikke kunne hjemle den af Citanten paaſtaaede
Virkniug, Dispoſitionens Ugyldiahed.
Det Jahnſens Datter Tillagie maa, forſaavidt det overſtiger, hvad der efter den ligefremme Deling af Boet efter Loven
kunde tillomme hende, betragtes ſom en Gave, hvilken Jahnſzn ikke kunde vœære
afffaaren fra at tillægge hende, med mindre be i Lovgivningen foreffrevne Betingelſer for at anſee en ſaadan ſom ugyldig vare tilſtede; men dette er ikke
oplyſt, thi ſorſaavidt Citauten i den Henſeende har henviiſt til L, 5—4—8, maa
denuec Lovartikels Anvendelſe her vœære udelukket allerede derved, at dens Virk-

ning alene er, at Børnene ffulle fvare til Forældrenes Gjæld efter deres Dod,
og iøvrigt er ber iffe anført Moget, hvorpaa en Omſtodelſe af Dispoſitionen
ſom Gave kunde ftøttes.
Naar Citanten dernœſt har villet giore gjœældende, at den Umyndiggjortes
Panteret i Policen i alt Fald maatte være ophørt ved Paategningen af 14de
Mai 1864, bemœærkes, at om det end maa anuſees ſom den naturligſte Forſtaaelſe
af denne, at Policen ffulde udgaae af Pantjætningen, kunde dette dog iffe være
afgjorende for at antage den virkelig udgaaet.
Vel havde nemlig Jahnſen forbeholdt ſig fuldkommen Dispeſitionsret over enhver Deel af det Pantfatte, men
fun imod at han i bens Sted ftillebe fin Datter anden Sifferhebd lige med den
udgaaeude, og om den ſubſiituerede Sifkerhed var lige med deuue, kunde ikke
vœære overladt alene til bans Afgjorelſe.
Gyldigheden af Policens Udgang af
Panteſikkerheden maatte altſaa dog være afhængig af, at der enten førtes Beviis for, at den tilbudte Sikkerhed var lige, eller at Pautecreditor erkjendte det.
IJ fidſtnœvnte Henſeende har Citanten nu vel ogfaa paaberaabt fig en Erklæring
fra Kjøbenhavns Overformynderi — under hvilfet Daiteren ſom ovenbemcrket
var kommen til at henhore — af 28de Mai 1864, hvori det hedder, at Jahnfen, „der agter at disponere over” Fordringen efter Policen paa Spasſurancecompagniet, havde „givet ſin Datter 1 Stedet for ſamme en anden Sikkerhed,
ſom Overformynderiet tilligemed Værgen har fundet antagelig”, og at der fags
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ledes „for Overformynderiets Vedkommende Intet er til Hinder for, at Hr.
Jahnſen udopver Dispoſitionsret over bemeldte Fordring og kan modtage og
quittere for ſamme uden Mellemkomſt af Overformynderiet eller Datterens
Værge.”
Men af denne Erklœring — der efter det Foreliggende maa antages
afgiven for at fætte Jahuſen iftand til at hæve Fordringens Belob hos Compagniet — ſkjonnes ikke at kunne udledes, at Overformynderiet i det Hele Gar
frafaldet Pauteſikkerheden 1 Policen; thi deraf, at det har tilladt Debitor at
hæve og qvittere for Policen, folger ikke, at det ſamtykker i at ſtaae tilbage i
deune Police for andre Creditorer, ſom vilde ſoge Fyldeſtgjorelſe deri.
Da
der faaledegs mangler tilftrælkelig Hjemmel til at antage, at Overformynderiet
har ſamtykfet 1 Policens Udgang af Panteſikkerheden paa anden Maade end
den, Jahnſens ligeledes oveuanferte ſenere Paategning af 23de Juli 1864
mebfører, mangler der ogſaa Foie til at antage Panteretten i Policen for
bortfalden.
Efter det Anforte vil Citantens principale Paaſtand altſaa ikke kunue
tages tilfolge; men heller iffe den ſubſidiaire — der er ftøttet paa, at Jahufſens
Datter i alt Fald efter L. 5—4—10 maatte ſvare til en forholdsmæsſig Andeel

af Citantens Fordring, til hvilken der ikke ſﬀulde være taget Henſyn paa Skiftet — vil kunne gives Medhold; thi deels er Betingelſen for Anſvaret efter
denne

Artikel —

iffe tilſtede,

at Barnet

eſter den Sidſtafdode vil gaae fra Arv

deels er der under denne Sag

og Gjæld —

overhovedet iffe Spørgsmaal om

den Umyudiggjortes Forpligtelſe til at tilſvare Noget af Giœælden.
Den paaankede Fogedkjendelſe vil derfor være at ſtadfſœſte, hvorhos Procesſens Omkoſiniuger her for Retten ville være at ophæve.”

TDorsdagen

Nr. 36.

den k9de November.

Forſtanderſkabet for Veſtervia oq
Sogne (Advocat Levinſen efter Ordre)

Agger

contra

Sfolelœærer Graveſen (Advocat Klubien efter Ordre),
angaaende den Indſtœvnte tillommende Lgonning.
Hasſing-Refs Herredstingsdom af dte April 1866: „Citanten,
Skolelœrer Graveſen i Lindahlsminde Skole i Veſtervig, bor vœre
bevettiget til hos de Indſtœvnte, Sogneforſtanderſkabet for Veſtervig og Agger Paſtorat, fremtidig aarlig, regnet fra 1ſte Januar
1865, at cppebære enten in natura eller i Penge efter Capitelstaxt
bet Bygbeløb, hvortil Offer og Accidentfer ere auflaaede t Sfoleplanen for Lindablsminde Skole, nemlig 9 Tor. Byg, hvorhog
Citanten kjendeg berettiget til for Tiden indtil lfte Januar 1865,

Den
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regnet ſra 1ſte Januar 1857, at erholde i Erſtatuing hos de Indftævnte 312 Rd, 27 ß. Procesfeng Omfoftninger ophæves, og bør
De Salgirer, ber tillægges be befalede Sagførere og ſom beſtemmes
til 30 Nd. for Procurator Bech og til 25 Rd. for Procurator
Esmann, udredes af bet Offentlige. Det Jdomte at udredes inden
15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyudelſe under Adfærd efter
Loven.”
Viborg

Landsoverrets

Dom

af

15de

April

1867:

„Under-

retsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes at Salairerne
for Barterneg befalede Sagførere for Unberretten beftemmes til
20

Rd.

til hver.

Procesfens

Omkoſtninger

for

Overretten

op-

hæveg og Indſtæœvntes befalede Sagforer ſammeſteds, Procurator
Faber, tillæœgges i Salair 20 Nd., der udredes af det Offentlige.
Det Idomte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adfœrd efter Laven.“
Hgieſterets

Dom.

Da bet under nærværende Sag foreliggende Spørgsmaal,
om de i Lov om Borger- og Almueſkolevœſenet af 8de Marts
1856 8 15 forudſatte Betingelſer for den deri omhandlede Forhgielſe af Skolelœrernes Embedsindtægter her ere tilſtede, efter
dets Bejfaffenhed maa anfeeg at henhore under Domſtolenes
Afgiorelſe,

vil den

af Citanterne

nedlagte

Paaſtand

om Sagens

Af-

viisning fra Underretten ikfe kunne tages til Folge.
J Nealiteten billiger Hgieſteret i Henhold til de i den indanfede Dom anførte Grunde det derved antagne Reſultat, idet de
forelagte nye QDocumenter iffe kunne bevirke nogen Forandriug
heri.
Dommen, hvis Beſtemmelſer om Procesfens Omkoſtninger
ligeledes

bifaldes,

vil derfor

vœære at ſtadfœſte.

Procesſens Om-

koſtninger for Hgieſteret blive at ophœve, og det Indſtœvutes befalede Sagforer her for Retten tillommende Salair at udrede af
det Ofrentlige.
Zhi fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
Procesſens Omfkoſtuinger for Hgieſteret ophœves.
Til Juſtitskasſen betale Citanterne 1 Rd.
Ad-
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vocat K&Klubien tillægges
ftevet 30 Nd., der udredeg

i Salarium
for Hgieaf det Offentlige.

J den indaukede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværeude Sag
har Indſtœvute, Sftolelœrer Graveſen i Lindalsminde Sfole, i 1ſte Juſtauts
i Henhold til Lov 8de Marts 1856 2 15 paaîtaaet ſig tilljendt Net til hos Citanterne, Sogneforſtanderſtabet for Veſtervig og Agger Sogne,
deels fremtidig aarlig, fra 1. Januar 1865 at regne, at oppebœære euten in natura eller
i Penge efter Capitelstaxt det Bygbelob, hvortil hans Offer og Accidentjer ere
anſlaaede i Skoleplanen for Lindalsminde Skole, nemlig 9 Tdv. Byg, deels —
idet Indftævnte ev beffilfet i Embedet i 1857 — i Crftatuing for bemeldte Byg=
belob beregnet efter de aarlige Capitels8taxter for Tiden fra 1ſte Januar 1857
til 1ſte Januar 1865 at erholde udbetalt 312 Nd. 27 ß, og da denue Paaſtand
ex taget tilfolge ved Underretsdommen, have Citanterne nu indauket Sagen for
Overretten, hvor de — eſterat en af dem i Formaliteten nedlagt Paaſtand ved
Nettens Kjendelſe var bleven forkaſtet — ligeſom i 1ſte Inſtants have paaſtaaet
ſig ſrifundue for Indſtævntes Tiltale; derimod har JIndſtævnte procederet til
Underretsdommeus Stabdfæftelfe.
Det fremgaaer af Sageus Oplysuinger, at i det af Amtsſkoledirectioneu
i Henhold til Auordu. 29de Juli 1814 udarbeidede Forſlag til Skoleplanen for
den ommeldte Skole, ſiudes ſom Lon for Skolelæreren anfort deels under 6
forſtjellige Poſter tilſammen 6 Tdr. Nug og 26 Tdr. Byg, deels dereſter uuder
Nr. 7 Offer og Accidentſer bereguet lige med omtrent 9 Tdr. Byg, hvilket
Bygbeløb er udført i Linien ellev Nubriken, hvorefter ſamtlige de under de auforte Poſter Nr. 1—7 ſaaledes beregnede Summer ere — 1det det hedder, at
dette Alt udgjor anorduingsm@æsſig Louning -— fſammeulagte til 6 Tdr. Rug
og 35 Tor. Byg.
Det ommeldte Forflag til Skoleplanen maa derefter antages
at væve under 27be Januar 1816 blevet approberet af Cancelliet, idet Dette, i
Henhold til deu Samme ved Anordn. 29de Juli 1814 $ 55 a givne Vemyudigelſe, nedſatie deu foreſlaaede Lonning med 5 Tdr. Byg, hvorhos det er in
confess0, at Skolelœærereu derefter, foruden det ham tilfommende Offer og Accideutſer, har ved Ligning paa Soguets Beboere oppebaaret aarligen 6 Tdr.
Rug og 21 Tdr. Byg.
Medens nu Indſtævoute har gjort gjældende, at Vederlaget for Offer og Accidentſer herefter er kommet til Afdrag i haus Lou, og at
han derfor, i Henhold til Beſtemmelſerne 1 Lov af 8de Marts 1856 8 15 om
at ſaadant Atdrag for Frenitiden ffal bortfalde, maa være berettiget til hos
Citauterne at oppebære det Bygbeløb, hvortil Offer og Accidentſer ere anſlaaede
i Skoleplanen, have Citanterne derimod formeent, at Betingelſerne for Anvendelſen af Lov 8de Marts 1856 2 15 ike ere tilſtede, idet Vederlaget for Offer
og Accidentfer efter den Maade, hvorpaa Skoleplanen er affattet, ikke kan ſiges
at være kommet til Afdrag i Skolelœærereus Lon. Til Begrundelſe af denne
deres Formening have Citauterne paaberaabt ſig, at naar det 1 Aucrdn. 29de
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Juli 1814 ¿ 55a ex faſtſat, at enhver Skolelærer bor nyde ſom Lonniug 6 Tdr.
Nug og 35 Tdr. Byg — dog ſaaledes, at Cancelliet efter Omftændigheberne
kan faftjætte em noget hoiere eller noget lavere Indtægt— og det derefter foreſkrives, at der i ethvert Forflag til disfe Lønninger bør opgives blandt Andet
hvad Offer og Accideutfer beløbe fig til, Hvilfet for Fremtiden ſal tjene til
Regel ſaaledes, at ikflun det Manglende bliver at ligne paa Sognene Bebocre,

maa denne ſidſte Beſtemmelſe forſtaaes ſaaledes, at Beløbet af Offer og Accidentſer alene til Oplysning

og for at tilvetebringe en ſamlet Overſigt ſkal ved

Siben af Lønniugsbeftemmeljerne optages

i Forflaget,

men

uden at optages

ſom eu egentlig Lonuingsdeel eller ſom en faſt og iutegrereude Deel af Lonuingen, eller al medregnes til den eſter Paragraphens forſte Deel til 6 Tdr.
Rug og 35 Tdr. Byg — eller det ved Cancelliets Beſtemmelſe iſtedet herfor
faſtſatte

hoiere

eller lavere

Belob — uormerede

Kornlon,

hvorimod Skolelœreren

foruden og ved Siden af denne Kornlon ffulde oppebære Offer og Accidentſer.
J Henhold hertil have Citanterne formeent, at det ifke i og for ſig kan auſees

at folge af Beſtemmelſerne i Aunordn. 29de Juli 1814, at Vederlaget for Offer
og Accidentſer — paa en ſaadan Viaade ſom i Lov 8de Marts 1856 $ 15 cfr.
Pl. 22de Mai 1839 $ 3 forudſat — kommer til Affortuing eller Afdrag i
Sfolclærerens Løn, men at Saadant alene kan auſees at finde Sted, naar
Skoleplanen efter ſin Affattelſesmaade udtrykkelig gaaer ud paa, at Afkortning
finder Sted, ellex naar Vederlaget for Offer og Accidentſer i Skoleplanen ved
en Subtraction er fradraget Kornlønnen eller navnlig enten den Deel af
ſamme, der udredes in natura, eller den Deel, der erlægges efter Capitelstaxt,
og da mu bette iffe ev Tilfældet meb den heromhandlede Skoleplan, efter hvillen den approberede Lou for Skolelœreren formeentlig ikke er 6 Tdr. Rug 0g

30 Tdr. Byg,

deri indbefattet det til 9 Tor. Byg

anjatte Vederlag for Offer

og Accidentſer, men derimod iklun 6 Tdr. Nug og 21 Tdr. Byg, ſaaledes at
Sfolelæreren ved Siden heraf oppebærer Offer og Accideutſer, have Citanterue
formeent, at Indſtævnte ikke kan have Krav paa at nyde Godt af Beſtemumelferne i Lov 8de Marts 1856 $ 15.
Men heri kan der ikke gives Citanterue
Medhold.
Efter den Maade, hvoryaa det i Anordn. 29de Juli 1814 ? 55a
er foreſkrevet, at Beløbet af Offer og Accidentſer i Forſlaget til Lonningerne
ffal opgives og navulig eftev den givne Beſtemmelſe om, at det ommeldte Beløb ffal tjene til Regel ſaaledes, at fun det Manglende bliver at ligne paa
Sognenes Beboere, kan Forſfriften i Paragraphen uemlig ikke anſees at gaae
ud paa, at den i ſamme nœvnte Lonning af 6 Tdr. Nug og 35 Tdvr. Byg
fiulte være den egentlige normerede Lonmng foruden hvad Skolelœreren
oppebærer i Offer og Accidentſer m. m., hvorimod det maa auſees forudſat,
at den ommeldte ſamlede nornerede Lon ffulde tilveiebringes ved blandt Andet
font en forud given Indtægt dertil at anvende det Skolelæreren tillommende
Offer og Accideutſer, ſaaledes at disſe Indtægtskilder eller det Beløb, hvortil
ſamme anſlaaes, blev at auſee ſom en Deel af deu hele Lon, og folgelig, ide
fun det Manglende blev at paaligne Sognets Beboere, kom til Afdrag i den
normerede Lon. Fra denne Opfattelſe maa der ogſaa auſees at være gaaet ud
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ved Aﬀfattelſen af Forſlaget til den heromhandlede

Skoleplan,

hvori Bederlaget

for Offer og Accidentſer er medoptaget blandt de forſkjellige Lonningsdele

og,

ved at udfores i Linien eller Mubrifen, er medreguet fox at faae det i Anordu.
99de Juli 1814 $ 55a foreſkrevne Lonningsbelob af 6 Tdr. Nug og 35 Tdr.
Byg ud, og naar Cancelliet derefter ved at approbere Sfoleplanen har nedſat

denne med 5 Tdr. Byg, mangler der al Foie til at autage, at Caucelliet herved har villet gjore nogen Forandring 1 den Maade, hvorpaa Vederlaget for
Offer

og

Accideutſer

i Forſlaget

til Skoleplauen,

ſom

aufort,

var

medregnet

blaudt Lonningsdelene, hvorimod deu af Eancelliet gjortke Forandring alene maa
antages at gaae ud paa, at den ſamlede Lon iſtedetfor ſom i Forflaget anført
6 Tdr. Rug og 35 Tdr. Byg ſkulde være 6 Tdr. Rug og 30 Tdr. Byg, hvori
da kom til Afdrag Vederlaget for Offer og Accidentſer.
Idet Betingelferne

for Anvendelſen af Loo 8de Marts 1856 $ 15 herefter maa anſees at være tilſtede, maa det billiges, at Judſtævute ved Underretsdommeu er kjendt berettiget
til hos Citanterne fremtidig aarlig fra 1ſte Januar 1865 at regne at oppebære
enten

in

natura

eller

i Penge

efter

Capitelstaxt

det ommeldte

Vederlag

med

9 Tdr. Byg, ſamt i Erſtatniug for ſamme for Tiden fra 1ſte Januar 1857 til
1ſte Januar 1865 at erholde hos Citanterne 312 Rd. 27 ß, imod hoilket Belob Citanterne iffe have fremfat nogen færlig Indfigelfe, og benteldte Dom, ved
hvilken Procesfens Omfoftninger i 1fte Inftant& rettelig ere ophævede og VBarternes befalede Sagførere tillagt Salair af det Offentlige, vil derfor efter Inde
flævntes Baaftand være at ſtadfæſte, dog ſaaledes at Salairerne faſtſœættes til
20 Rd. for hver af bemeldte Sagforere.
Procesſens Omkoſtuinger for Over-

retten findes efter Sagens Omſtæudigheder at kunne ophæves, og det Jndſtævntes
befalede Sagfører for Overretten tilflommende Salair, der vil være at beſtemme
til 20 Nd., bliver at udrede af det Offentlige.“

Nr. 37.

Forſtanderſkabet
Sogne

for Veſtervig

og

Agger

(Advocat Levinſen efter Ordre)
contra

Stolelærer Bjorndahl
Underretsdommens

og

(Advocat Klubien
Overretsdommens

efter Ordre).
Concluſioner

ſamt

ſidſte Doms Bræmigfer ere, afſete fra enkelte ubetydelige Forſtjelligheder med Henfyn til Lønningernes Støvrelfe m. m., iøvrigt
aldeles

ordlydende

med

Concluftonerne

og

Prœmisſerne

i

forauſtaaende Sag.
Hgoieſterets

Dom

ex aldeles ordlydende med Dommen
eee
er
er

i Nr. 36 (Side 445),

den

Den

Nr. 38.

19de November.

Forſtanderſkabet
Sogne
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for Veſtervig

og

Agger

(Advocat Levinſen efter Ordre)
contra

Sfolelærer Nielſen (Advocat Klubien efter Ordre).
Underretsdommens
ſidſte Doms

og

Prœmisſer

ligheder

med

Henſyn

aldeles

ordlydende

Overretsdommens

Concluſioner

famt

ere, afſete ſra enkelte ubetydelige Forffjel-

til Lonningernecs
med

Stgrrelſe m. m.,

Concluſionerne

og

Prœmisſerne

iøvrigt
i den

nœæſt foregaacude Sag.
Hgieſterets Dom.
ex aldeles ordlydeude 1ned Dominen i Nv. 36 (Side 445).

Mandageun

den 23de November.

Nr. 25. Shngemeſter ved det kgl. Theater C. L. Gerlach
paa ſin Huſtrues Leocadie Gerlachs Vegne (Advocat Liebe)
contra

Finantsminiſteriet

(den conſtituerede Kammeradvocat, Juſtitsraad Bunlzen),
angaaende Storrelſen af den Fru Gerlach tilflommende Penſion.
Laudsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 11te No-

vember

1867:

„Indſtœvnte,

Finantsminiſteriet,

bor

for Citanten,

Syngemeſter ved det kgl. Theater C. L. Gerlachs Tiltale i denne
Sag fri at vœre. Proccsfens Omkoſtninger ophæveg.”
Hgoieſterets

Dom.

Sfolge de Regler, ſom gjaldt dengang den under Sagen omhaudlede Overcensfkomjſt blev afſluttet, ffjælnedes der, ligefom i
de nœrmeſt foregaaende og de efterfolgende Aar, i Overeensfſtemmelſe med Finantslovene mellem de kongeligt anſatte Skueſpilleres
„reglementerede Gage“ og den „ureglementerede Louning“, dev
endvidere var tillagt endeel af dem, deriblandt Citantens Huſtru,
cg fom ikke ſkulde fomme i Betragtning ved Penſionsbereguing.
Af bemeldte

Overeenskomſt

fremgaaer

det nu ikle med Beſtemthed,

at den Citantens Huftru derved tilſikklrede Gage i dens Heelhed
ſkulde henregnes til „reglementeret Gage“ eller fomme i Betragtning
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ved Beregningen af hendes Penſion af Statskasfen, hvilket dev
efter det Anførte var færegen Opfordring til udtrykkeligt at beftemme, Hvis bet havde været Meningen; og til desuagtet at tillægge Overeensfomften en faaban Betydning, mangler ber tilftræb
felig Føie, i hvilfen Henfeende fremhæves, at Theaterbeſtyrelſeu
hverken ſtrax i 1858 opforte mere end 1,000 Nd. af Gagen paa
Contoen for reglementerede Gager, eller ſenere forhgiede dette Beløb, navuligen heller ifke da der i 1860 blev tilſikkret hende en
Gage af 1800 Nd., idet de 300 Nd. heraf opfortes paa Contoen
for ureglementerede Lonninger.
Allerede paa Grund heraf vil
Citautens Huſtru ikke kunne anſees berettiget til at faae den
hende af Statskasfen tillommende Penſion auſat efter en for hende
gunſtigere Beregning end den, der er fulgt af Finantsminiſteriet,
og dette Miniſterium er derfor ved Dommen rettelig frifunden for
Citanteus Tiltale.
Da derhos Dommens Beſtemmelſer om Procesſens Omkoſtninger billiges, bliver den at ſtadſœſte.
Procesſeus Omkoſtuinger for Hsieſteret ville efter Sagens Omſtœndigheder være at ophæve.
Thi kjendes for Nel:
LandSLover- ſamt Hof- og Stadgrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Hgieſteret ophœæves.
Til Juſtitskasſen betaler Citanten 5 Rd.
I deu indaukede Doms Bræmisjev hedder det: „Ved eu imellem Dis
rectiouen for det kgl. Theater og Citanten, Sÿyngemeſter ved det kgl. Theater
C. L. Gerlac<hs Huſtru, forhenværende kgl. Skueſpillerinde, Kammerſangerinde
Leocadie Gerlach, fodt Bergnehr, den bte Mai 1858 ifolge dertil given
Bemyudigelſe af Kirke- og Undervtüsningsminiſteriet indgaaet Overeenskoumſt
tilſikflredes der hende blandt Andet fra 1ſte Juli \. A. af det kgl. Theater foruden en aarlig Gage af mindſt 1400 Nd. tillige en Feuindtægt for hver Saiſon af 600 Rd.
Det blev derhos Ceftemt, at hun ſkulde være berettiget til at
forlade Theatrets Tjeneſte, ſaaſremt der eſter Forlobet af 10 Aar fra 1ſte Juli
1858 iffe maatte træffes Overeensfomft om hendes fortſatte Engagement ved
Theatret, og at Theatret i faa Fald var forpligtet til enten af egne Midler
eller ved Tilſkud til den Penſion, der kunde tilfalde hende af Statsfasfen, at
tilſiffre hende en livsvarig Indtœgt af 1200 Rd., hvilket ogſaa }ﬀulde gjœælde,
hvis hun ved en 1 Theatrets Tjeneſte paadragen Svaghed forinden blev nød-
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faget til at forlade Theatret, hvorimod Citantens Huſtru forpligtede ſig til i
det ovennævnte Tidsrum af 10 Aar at forblive ved Theatret.
Denne Contract blev forſaavidt modificeret ved en af Kirke- og Underviisguingsminiſteriet approberet Overeenskomſt imellem Theaterchefen og Citautens Huſtru af 11te Juni 1860, at der ſra 1ſte Juli f. A. tillagdes heude eu
faſt aarlig Gage af 1800 Rd., og derimod Feu bereguet paa ſœædvanlig
Maade.

Da Citanteus Huſtiru den 4de Mai 1864 blev aſſkediget af Theatrels
Tjeneſte, blev af Statsfasſen tillagt heude i Penſion 583 Nd. 59 ß, hvilken
Penſion

ſtottedes

paa

folgende Bereguing

af

heudes

Embedsiudtægter

eſter

Gjennemfnit af de 5 fidfte Tjeneſteaar:
Gage seere
eee eee eee
eee
Jeu
eee eee . . 202 BD. 36 få
Sæbtillæg (fra 1fte Sunt 1859—31lte
Dartg 1861)
ee
48 — 45 250 Nd. 81 ß
derfra 1 efter Peuſiousloveus $ 4 Nr. 3 83 — 59 ————

1000 Nd.

167

—

„ $

22 -

1167 Nd. 22 $
hvoraf Halvdeleu efter hendes Tjeneftetid udgjor den heude tillagte Peuſion af
583 Nd. 59 ß.
Citauten har derimod formeent, at haus Huſtrues Penſiou burde have
verret beregnet efter heudes Indtægter 1 de fidfte 5 Aar før Aftfedigelfen efter
forauforte Overeenskomſter af 1858 og 1360, og har i Heuhold hertil opftillet
en Bereguing, hvoreſter hendes Penſion formeeutligen vilde andrage 992 Rd.
8 ß, huillet Belob han derfor har paaſtaaet hende kjendt berettiget til at oppebære i aarlig Peuſion fra 1ſte Juni 1864, ſamt Finantsminiſteriet tilpligtet at betale ham Procesſens Omkoſtuinger med noget Tilſirækfeligt.
In
subsidium hax hau paaſtaact ſin Huſtru tilfjendt eu ſaadan Peuſion, ſom Netten
maatte finde hjemlet i Lovgivuiugen.
Kammeradvocaten, der har givet Mode for det indſiœvnte Finantsminiſterium, har principaliler paaſtaaet dette frifundet og tillagt Procesjens Omkoſtninger ffadesløft, derunder Salair til Kammeradvocaten.
Det maa anfees givet, at ben Gage, der tilkom Citantens Huſtru i det
ſidſte Femaar af hendes Tjeneſtetid ved Theatret ſom kgl. Skueſpillerinde for
Aſſkedigelſen, bortſeet fra de med hende indgaaede Overeenskomſter, ikkun audrog
1000 Nd. forudeu reglemeutsmœæsſig Feu.
De Embedsindtægter, ſom eſter
Peuſionsloven af 5te Januar 1851 $ 4 komme i Betragtning ved Penſionsberegning, ere iffun faft aarlig Gage, perfoulige Tillæg ſamt lovhjemlede uvisſe
Judtægter og Naturalydelſer, der udtryktteligt ere tillagte Vedkommende ſom
Lonning eller Lonuingsdeel.
Selv om det maatte kunne autages, at Theaterbeſtyrelſen med Miniſteriets Samtykfe kunde forhoie de Citantens Huſtru ſom
kgl, Skneſpillerinde efter det oveufor Anfsorte tillommende Embedsindtægter,
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ſaaledes at der ogſaa blev at beregne Penſion af de hende tilſtaacde hpoiere
Indteœgter, findes den Citanten& Huftru ved Overeenskomſterne af 1858 og 1860
tillagte hoiere Gage og garauterede Feu dog ikk2 at kunue henfores under nogeu
af de forauforte Arter af Embedsindtœægter, der give Penſionsberettigelſe, idet
uemlig bemeldte forhoiede Gage og Feuindtægt eſter Overcenskomſterues oveuanførte Judhold iffun var tilſagt Citauteus Huſtru for et begræudjet i Overeeusfomſterne udtrykkeligen faſlſat Aaremaal, men iffe var tillagt hende enten
ſom faſt aarlig Gage eller perſouligt Tillæg for Embedstid, og vil der ſom
Følge heraf være at tillægge Finantsminifteriet Friſindelſe.
Brocesjeng Zmntoftninger ville efter Omftændighederne være al ophæve.”

Nr. 23.

Generaldirectoratet
couſt. Kammeradvocat,

for Skattevæſenet

(den

Juſtitsraad Bunten)

contra

Kammerraad H. F+ Leth (Overretsprocurator Leth,
angaaende Betalingen

af 265 Rd, 12 ß for Omſtemplingen

af en

Mageſkiſtecontract.

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 23de Seplember 1867: „Indſtœvnte, Kammerraad Leth, bor for Tiltale af
Citanterne,

at vœre.

Generaldirectoratet

for Skattevcſenet,

Procesfens Omkoſtninger
Hgieſterets

i denne Sag

fri

ophæves.”
Dom.

Af Beſtemmelſerne i Stempelloven af 19de Februar 1861
SS 95 og 96 folger, at den i den indankede Dom omhandlede
Mageſtiftecontraci, fom iffe inden Udlobet af 2 Aar og 1 Maaned efter dens Udſtedelſe den 7de Juni 1861 var bleven fuldbyrdet
ved Skjode, maatte indſendes til at omſtemples efter bemeldte
Lovs Forſkrifter, men disſe (ſee navnlig ved Siden af de nœævute
Paragrapher $8 79 og 80) medfsgre, at Indſtævnte ſom Medudſteder

af

Contracten

maatte

blive

auſvarlig

for Stempelgebyrets

Erlæggelfe, uden at dect, da faadan Erlœggelſe ikke har fundet
Sted, fan fomme i nogen Betragtning til hans Befrielfe, at der
i vette Tid, nemlig fra hans Medcontrahents Side, uden at det
ſees, at han har medvirket dertil, er indgivet en Begjæring om
Contractens Omſtempling.
Han vil derfor, da det Offentlige iffe,
efter hvad der foreligger, kan antages at have afſfaaret ſig den
et, ber faaledes eftev Lovgivningen tilfommer det til hos ham
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at indtale Gebyret, ifolge den af Citanten nedlagte Baaftand være
at

tilpligte

til Statsfagten

at

betale

Gebyrets

Beløb

265

Nd.

12 ß med Renter 5 pCt. aarlig fra Stævningens Dato indtil
Betaling eer.
Procesſens Omkoſtninger for begge Retter ville
efter Omftænbighederne være at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Indſtœvnte bor til Statskasſen betale de paaſtœvnte 265 Rd. 12 ß med Renter heraf 5 pCt.
aarligt fra den 8de September 1865 indtil Betaling ſkeer.
Procesſens Omfkoſtninger for begge
Retter ophæves.
Til Iuftitsfasfen hetalex In dftæonte5 Nd.
Y ben indanlede Doms Præmigjer hedder det: ,,Bed en Contract af
7de Juni 1861 mageſkiftede A. H. W. Sabro og Inditævute Kammerraad Leth
deres reſpective Eiendomwme, Conſtantia Gaard og Kro og Hovedgaarden Tan:
derup, og beſtemtes Kjobeſummen for Conſtantia til 40,000 Nd., for Tanderup
til 55,000 Rd.
Ved Mageſkiftecontracten, der i Overeensſtemmelſe med den
ba gjældende ron. 3die December 1828 udſtedtes paa ſtemplet Papir til Taxt
101 Rd. 52 $, ſom ſvarede til 2den Clasſe efter en Værdi af 55,000 Rd.,
faſtſattes, at Sabro ſkulde betale Omkoſtningerne ved Tanderups Orverdragelſe,
Skjodet og ſammes Tinglæsning ſamt Prioritets8obligationerne og disſes Tinglæsning, hvorimod ÎIndſtævute ſkulde afholde alle Omkoſtninger i Anleduing af
Skjodets Erhvervelſe paa Conſtantia ſamt Udſtedelſe af nye Panteobligationer
for Prioritets8gjælden.
Det beſtemtes endvidere i Conutracten, at denne ffulde
opſyldes 1 December Termin 1861 ved Skjoders og Obligationers Udſtedelſe.
Coutracten blev ogſaa opfyldt i December Maaned 1861 ved Meddelelſe af
Skjode paa Couſtantia, der udfœrdigedes paa ſtemplet Papir af 1ſte Clasfe efter
en Værdìi af 40,000 Nd., hvorimod Contrahenterne meddeelte Contracten en
Baateguing af Gte 1. M. om, at Ubftedelfe af Skjøde paa Tanderup efter Sa-z
broes Dnſke udfattes indtil videre. Da dette ikke var ſﬀeet inden Forløbet af 2 Aar
og 1 Maaned fra Contractens Dato, reſolverede Amtmanden over Ningkjobing
Amt under 4de September 1863, efter Sabroes berom — î Heuhold til $ 95
i den 1midlertid i Kraft traadte nye Stempellov — betimelig fremſatte Begjæring, at Contracten ſﬀulde forſynes med Stempel af 1ſte Clasfe efter deu paa
Gaarden Tanderup ſatte Værdi 55,000 med Gebyr 366 Rd. 614 ß, hvori dog
blev at fradrage Fartbeløbet af det til Contracten brugte ſtemplede Papir
101 Rd. 52 f, jaa at der vilde være at erlægge 265 Kb. 12 8. Dette Beløb
blev derefter affrævet Sabro, og da det iffe erlagdes, blev der foretaget Ud=
pantning ho8 ham for famme; da det imidlertid heller iffe herved indfom, ſags
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lidt ſom det betaltes efter en ham af Miniſteriet indrommet Henftand, reſolverede Jndeurigsminiſteriet under 27de September 1864 — efterat Sabro havde
indgivet Anſoguing om, at Stempelgebyret nraatte eftergives, da han iffe vilde
fnae Nytte af Contracten, efterjom Tanderup ved offenttig Auction efter Neqviſition af en Panthaver var bleven bortſolgt til en Anden — at Gebyret ſkulde
affordres Indſtœævnte.
Da denne imidlertid ikke har anſeet ſig pligtig til at
betale Gebyret og har begjært Sporgsmaalet afgjort ved Domſtolene, have
under nœrværende Sag Citanterne, Generaldirectoratet for Sfattevæfenet, ved den couſtituerede Kamzmeradvocat føgt Indſtœvute til at betale de
omhandlede 265 Nd. 12 ß med Nenter 5 pCt, fra Stœævningens Dato den 8de
September 1865 og Sagens Omfoftninger ffadesløft, derunder Salair til Kamineradvocaten.
Indſtœvnte derimod har paaſtaaet Friſiudelſe og Procesomkoſtninger.
Det fremgaaer af Foranforte, at her ikke foreligger nogen Overtrædelſe af Stempellovgivningen, men at Sporgs8maalet i Sagen dreier ſig om,
hvorvidt Jndſtævnte, ſom Medunderſkriver af den omhandlede pan rigtigt
ftemplet Papir eftev Från. 3die December 1828 oprettede Mageffiftecontract,
fan anfeeg anfvarlig for Betalingen af det uderligere Stempel, hvormed Contracten, i Henhold til Overgangsbeſtemmelſerne i den nye Stempellovs $$ 95
og 96,

ex bleven

forfynet

efter

Begjæring

af hans

Medcontrabeut,

der

ogſaa

alene herom har fort Forhandlinger med de vedkommende Autoriteter.
Forſaavidt Citanterne 1 ſaa Henſeende have paaberaabt Beſtemmelſerne i
famme Lovs $$ 79 og 80, bemaærkes det, at de foranforte $$ 95 og 96 i ſammes Slutning ikfun paabyde Anſvar efter denne Lovs Forſkrifter, naar den i
disſe $$ foreffrevne Omgangsmaade med Genfyn til de før den 1fte April 1862
oprettede Docuntenter ikke ere iagttagne, men da det Modfatte erkendes at være
ſkeet, findes Indftævnte med Foie at have gjort gjældeude, at hans Forhold i
Sagen maa bedommes efter Forſfriſterne i Frdn. 3die December 1828.
Fer
dette Tilſœlde have Citauterne nu vel henviſt til Beſtemmelſerne i bemeldte
Fororduings $ 44, men naar henſees til, at her iffe ev Spørgsmaal om nogen
Overtrædelſe af Stempellovgivningen, idet meerbemeldte Frdn.8 $ 13 i Forbindelſe med hine Overgangsbeſtemmelſer i den nye Stempellov ere iagttagne,
ffjønnes & 44, der betinger Anfvaret af Medſkyldighed i en Overtrædelſe, ligefaalidt fom denne Fororduings øvrige Beftemmelfer, hvoriblandt der ilfe findes
nogen, der ſvarer til de i den nye Stempellovs $S8 79 og 80 givne Iegler, at
afgive tilftrælfelig Hjemmel for at paalægge Indftævnte Betalingen af det omhandlede Stempelgebyr, font Indftævnte ikfe har foranlediget, og hvis Autegnelſe ved Contracten ſenere har viſt fig at være en med Henſyn til Handelens
Fuldbyrdelſe orkeslos Forauſtaltning, efterſom Skjodes Udfœrdigelſe paa Gaarden Tanderup i Henhold til denne Contract, uden Skyld fra Indſtævntes Side,
blev uden Betydning paa Grund af den mellemkomne Auction, hvorved Gaarden blev bortſolgt til en Anden end hans Medcoutrahent.
Som Følge heraf vil Indſtævnte være at frifinde for Citanternes
Tiltale,

Den
Sagens

23de

November.
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Omfoftninger blive efter Omftændighederne

at ophæve,

og

vil

der faaledes ifle her under Sagen kunne tillægges Kammeradvocaten Salair.“

Torsdagen

Nr. 33,

Gaardmand

mand

Jens

den 26de November.

Jens

Sorenſen

Nielſen

Bodker

Meller

og Hunus-

(Advecat Klubien)

contra

Gaardmand Thomas
angaaende

Sporgmaalet

om

Pederfen
Citanternes

(Iuſtitsraad Bunten),
Berettigelſe

til at opføre

en Aalegaard udenfor Indftævntes Aalegaardsftade m. nm.
Mols og endeel af Sonder Herredstingsdom af 4de September 1865: „De Indſtœvnte, Gaardmand Jens Sorenſen Meller og Huusmand Jens Nielſen Bodker af Borup, bor, ſom uberettigede til at anlægge og drive Fiſkeri indenfor Grændferne af
det Citanten, Gaardmand Thomas Pederſen af NRugdahl, tilhørende Aalegaardſtade „Dragsaalegaardsſtade“ kaldet, vœre pligtige
in solidum under en Mulct af 4 Nd. til Manders Amts Fattigfasfe for hver Dag, denne Dom af dem maatte ſiddes overhgrig,
at borttage de i bemeldte Citanten tilhorende Aalegaardsſtade nedrammede Bæle med hvad videre der maatte være tilbage af den
derſteds af dem aulagte Aalegaard, men bør forøvrigt for Citantens Tiltale i denne Sag fri at vœre.
Procesfens Omfkoſtninger
ophæves.
At efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forfyndelfe

under

Adfærd

efter Voven.”

Viborg Landsoverrets Dom af 11te Marts 1867: „Hovedcitanterne, Gaardmand Jens Sgrenſen Meller og Huusmand
Jens Nielſen Bodker, bør være uberettigede til at anlægge eller
drive Aalegaarde i det Contracitanten, Gaardmand Thomas Peberjen, tilhørende faafaldte Drags8aalegaardsſtades Lob eller Udſtræœkning. Saa bor og Hovedcitanterne, Cen for Begge og Begge
for Een, deels under en Bode af 4 Ro. til Randers Amtsfattigfasfe for hver Dag, de i fan Henfeende fidde nærværende
Dom overhørige, boritage de nedrammede Bæle med hvad videre
ber endnu maatte være tilbage af den ovenommeldte i Efteraaret
1864 af bem anlagte Aalegaard, deels til Contracitanten betale
Erftatning for det ham ved den ommeldte Aalegaarbé Anlæg og
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Afbenyÿttelſe tilfoiede Tab efter uvillige dertil af Retten udmeldte
Mœænds Skjon, dog at Erſtatningen ikke kommer til at overſtige 200 Nd.
J Procesomkoſtuinger for begge Retter betale Hovedcitanterne til
Contracitanten 40 Rd. Det Idomte at efterkommes inden 8 Uger
efter denne Doms lovlige Forkyndelſe nnder Adfœrd efter Loven.“

Citanterne

have

Hgieſterets

Dom.

for

alene

Høiejteret

ført

Anfe

over

den

Landsoverretlens Dom indeholdie Afgjorelſe af bet Spørgsmaal,
om de kunne anſces ſom rette Sagvoldere, eller om Sogs8maalet
burde have været anlagt mod den af dem opgivne Hjemmelsmand.
Det i denne Henſeende ved Dommen antagne Neſultat findes nu
i Henhold til de derfor anforte Grunde at maatte billiges, idet de
Hsoieſteret forelagte nye Oplysninger ike kunne anſees tilſtrækkelige
til at begrunde en Forandring heri; og Dommen vil derfor efter
Indftævntes Baajtand

være

at ſtadfœſte.

Procesſens Omkoſtninger

for Høiefteret findes imidlertid efter Omftændighederne, navnlig
i Betragtning af de ommeldte nye Oplysninger, at funne ophæves,
Thi fjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom bør ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger for Høiefteret ophæves,
Til Inuftitsbasfen betale Citanterne 5 Nd.
(Den

indanfebe

Dom8

Præmisfer folge i nœæſte Nr.)

Denne Tidende indeholder alle af Hgieſteret afſagte Domme med vedfoiede Coucluſioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Prœmisſer , forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornødne Negiſter. — Saalænge RNettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., og for
Udenbveg, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindeude for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtrykkeri.

i

Hoiteſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
Deu

18de December.

E
——_—

1868.
eee
ae

—_—_——————-_--

Anden ordinaire Sesſiou.
Torsdagen

Nr. 33,

Gaardmand

Jens Sgsrenſen Meller

Jens

Gaardmand

den 26de November.
Nielſen

og Huusmand

Bodker

contra
Thomas Pederſen (ſee forrige Nr.).

IJ deu indankfkede Doms Præmisſer hedder det: „Under Paaberagabelſe
af, at Hovedcitantecne, Gaardmand Jens Sorenſen Meller og Huusmand
Jens Nielſen Bodker, i Efteraaret 1564 have bygget og indrettet en Aalegaard i Lobet for det Contracitauten, Gaardmand Thomas Pederſeu af
Nugdahl, tilhoreude ſaakaldte Dragsaalegaardsſtade ved Helgenæs, hvorved
Coutracitautens Aalefiſkeri ex blevet i betydelig Grad forringet, har Contracitanten under nærværende Sag i Îſte Juſtants paaſtaaet Hovedcitanterne
fjendte uberettigede til at anbringe eller drive Aalegaarde i Contracitantens
ommeldte Aalegaardsſtades Lob eller Udſtrækuing, ſamt derhos in solidum tilpligtede deels under Dagmulkt at borttage de nedrammede Pœle med hoad
videre der endnu maalte være tilbage af den ulovlig anlagte Aalegaard, deels
at udrede Exrſtatning efter uvillige Mænds Skjon for det Tab og den Skade,
der er eller fremdeles vil blive tilføtet Contracitanten ved bemeldte Aalegaards Anlæg og Afbenyttelſe, og deels at erlægge Boder for deres omhandlede Forhold.
Ved Underretsdommen ere Hovedcitantezrne, ſom uberettigede til — ſom
det hedder — ai anlægge og drive Fiſkeri indenfor Grænbjerne af det Contraz

citauten tilhporende Aalegaardsſtade, Dragsaalegaardsſtade kaldet, tilpligtede in
solidum under en daglia Mulct af
citanten tilhørende, Malegaardsftadbe
fundne for Contracitantens Tiltale,
ters Side indanket for Overretten,

4 Nd. at borttage de 1 bemeldte, Contranebrammede Pæle m. v., men forøvrigt fri
og denne Dom er derefter fra begge Parhvor Hovedcitanterne have panftanet fig fri-
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fundue for Contracitantens Tiltale i det Hele, medens Contracitanteu har paaſtaaet ſamilige ſine for Underretten nedlagte Paaſtande tagne til Folge.
Hovedcitanterne have fornemmelig paaberaabt ſig, at den Aalegaard, om
hvis Anlæggelſe og Benyttelſe i Eſteraaret 1864 der er SporgLmaal under
Sagen, ev opført ud for en Eiendom, der ved Skfjode af 26de Marts 1843 er
overdraget Hovedcitanten Jens Sorenſen Meller ſaaledes, at Sælgeren, Jens
Sprenſen Svenſk, for ſin Livstid har forbeheldt ſig Fifkerettigheden i Havet ud
for Eiendommen, og idet de have villet gjøre gjældende, at den omhandlede
Walegaard tilhører og drives af bemeldte Jens Sorenſen Svenſk, og at de ſaaledes maaite anſees ſom urette Sagvoldere, hvorimod Sagen burde have været
rettet mod J. Sorenſen Svenſk — der ogſaa under Sagen har afgivet en deu
26be April 1865 dateret ffriftlig Erklæring om at Malegaarden er hang Ciendonr,
og at han vel havde leiet Hovedcitanterne til at ndfætte den og pasſe den for
ham, men at de ikfe mere have enten med Aalegaarden eller med Fiſkeriet at
gjøre, fom han driver for ſin egen Regning — paaſtode de fox Underretten
Sagen afviift, medens de for Overretten af ſamme Grund have paaſtaaet ſig
frifundne for Contracitantens Tiltale.
Vel kan dex nu ikke gives Contracitanten Medhold. i, at Hovedcitanterne
ved deres anforte Underrets8procedure \fulde anjees at have afffaaret ſig ſra,
paa den ommeldte Indſigelſe at ſtotte en Paaſtand om Frifindelſe, men da det
under en af Coutracitanten foranſtaltet Aaſtedsforretning af flere Viduer edelig
er forflaret, at Hovedcitauterne i Eſteraaret 1864 have bygget den paagjældende
Aalegaard og drevet Fiſkeri der — ſom et af Viduerne udtrykfelig har udſagt,
til deres egen Fordeel —, ſamt da Contracitauten ſpecielt har benœægtet Rigtigheden af den ommeldte af JI. Sorenſen Svenſk afgivne Erkflœring, uden at
Hovedcitanterne dereſter have beviiſt, at det ikke er for deres egen, men for JI.
Sorenſen Svenſks Negning, de have 1indrettet den paatalte Aalegaard og drevet

Fiſkeri der, vil der iffe kunne tages noget Henſyu til deres heromhandlede Indſigelſe.
Jøvrigt gager Hovedcitanternes Procedure ud paa, at Contracitanten
ikfe er berettiget til Fiſkeri paa det Sted, hvor den omhandlede Aalegaard er
bygget, men at Net til ſammeſteds at drive Fiſkeri i Henhold til L. 5—10—43
maa tillomme I. Sorenſen Svenſk, da denne, ſom meldt, ved Salget af den
tilſſtodende Grund har for ſin Livstid forbeholdt fig Fifferettigheden i Havet
ud for Eiendommen, og da det til hans Formand i Ægteſkabet udſtedte Skjode
paa Eiendommen, der ev dateret den 1ſte Februar 1812 og tinglæſt uden
præjudicerende Rets8anmærkuing, blandt Gjenſtandene for Overdragelſen udtrykkelig nævner Fifferi.
Ved de under den ovenommeldte Aaſtedsforretning afgivne Vidneforklaringer i Forbindelſe med det ved ſamme Leilighed optagne Situationskort maa
bet imidlertid anjees tilftrælfelig godtgjort, at den af Hovedcitanterne indrettede
Ualegaard er anlagt indenfor Grændferne af bet faafaldte Dragsaalegaardsftades
Lob, ſaaledes ſom disſe Grændfer navnlig ere Getegitede i et af Contracitauten
fremlagt Fæftebrev af 17de Mai 1815, og i hvilken Udftrælning Stadet derhos

i Mands Minde og navnlig i de ſidſte 40 Aar hax været benyttet af Contra-
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citanten og hang Formænd; det maa derhos efter Gageng Oplysninger og
Broceburen antages, at det ſaakaldte Dragsaalegaardsſtade, derunder indbefattet
den Deel af Strandbredden, der paa Situationskortet er betegnet ſom Aalegaardsſtadets Lob eller Udſtrækning, i en laug Aarrækle — efter Contracitantens Anbringende længe før de til Malegaardsjtabet ftøbende Eiendomme i
Helgenæs Sogn bleve Seleeiendom — har været Øjenftand for ſœærlig Overdragelſe til Brug eller Eiendom, og da nu bemeldte Stade ifolge Skjode af
bte Mai 1855, tinglæft ben 21de ﬅ. M., der henviſer til œltre Adkomſtdocumenter, er overdraget Contracitanten med ſamme Ret, hvormed det tidligeve
har vœære ciet, maa Contracitanten ſom Folge heraf anſees eneberetliget til at
drive Aalefifferi i hele det nœvute Aalegaardêsſtades Udſtrœkniug og navnlig
ogſaa paa det Sted, Hvor deu ovenomhandlede af Hovedcitanterne anlagte
Aalegaard er opſort — hvorved bemaærkles, at den Omſtœndighed, at I, Sorenſen Svenſks Formænds Skjode ganſke i Almindelighed blandt Gjenſtandene for
Overdragelſen uœvner Fiſteri, ſaameget mindre kan tillægges nogen Betydning
med Heuſyn til Nettigheden til Aalefiſkeri paa det Sted, hvorom der under
Sagen er Spørgsmaal, ſom det ikke er oplyſt, at der ved det anforte Udtryk
ex ſigtet til nogen Deel af DragLaalegaardsſtadet, med Henſyn til hvilket det i
bet ovennævnte af Contvacitanten fremlagte Fæſtebrev af 17de Mai 1815 maa
anſees antydet, at det fra Arifestid havde havt den Ubftræfning, det da havde.
Ligefom Hovebcitanterne derfor efter Contracitantens Paaſtand ville være at
fjende uberettigede til al anlægge eller drive Aalegaarde t det ſaakaldte Dragsaalegaardsſtades Løb cllev Udftræfning, ſaaledes maa de ogſaa, Een for Begge
og Begge for Een, blive at tilpligte deels under en daglig Bode, der findes at
kunne beſtemmes til 4 Nd., ſom ville tilfalde vedkommende Amktsfattigkasſe, at
borttage de nedrammede Pæle med hvad videre der eudnu maatte vœre tilbage
af den ovenomhandlede af dem i Efteraaret 1864 anlagte Aalegaard, deels at

erſtatte Contracitanten det Tab og den Skade,

der ved den ommeldte

Aale-

gaards Anlœæg og Afbenyttelſe er tilfoiet ham, efter uvillige dertil af Netten
udmeldte Mœænds Skjon, dog ſaaledes, at Erſtatningsbelobet ikke kommer til at

overſtige 200 Nd., hvortil Contracitanten

har anſlaaet det ham paaforte Tab.

Derimod findes der ikke tilſtrækfelig Foie til eſter Contracitantens Paaſtand
endvidere at anfee Hovedcitanterne med Boder for deres omhandlede Forhold.”

Nv. 232.

Advocat Klubien
contra

Chriſten RNasmusfen

(Defenſor Henrichſen),

der tiltales for misligt Forhold i Henſeende til hans Fauisſement
og for Afhœændelſe af pantſat Gods.
Ærgo Herreds Extraretsdom af Zlte Marts 1868: „Chriſten
Rasmusten bør ſtraffes med Fœngſel paa Band og Brod i 2
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Gange 5 Dage. Saa bor han og udrede alle af Actionen lovligt
flydende Omfoftninger, derunder indbefattet Salairer til Actor og
Wefenfor, Brocuratorerne Janfen og Steenſtrup, 4 Ro. til hver.
Under Adfærd eftev Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 26de Juni
1868:

„Perredstingsdommen

bor ved Magt

at ſtande.

I Salair

til Procuratorerne Salomonſen og Smith betaler Tiltalte Hoker
Chriſten Rasmusſen af Store Riſe 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”
Høiejterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bøv
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne
Klubien
og Henrichſen
for Hgoieſteret
betaler
Tiltalte 10 Nd. til hver.

J den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærværende
fra Ærso Herreds Extraret hertil indankede, mod Tiltalte Hoker Chriſten
Rasmusſeu af Store Riſe for misligt Forhold i Henſeende til hans Fallisſement og for Afhændelſe af pantſat Gods anlagte Sag, er det ved den af Tiltalte afgivne, af det iøvrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtagelſe tilſtrækkeligt beviiſt,
at han, hvis Bo ifolge hans Begjæring den 1lte Januar d. A. blev taget
under Behandling ſom fallit, i de tvende nærmeft forndgaaende Dage, da han
iffe blot forudſaae ſin Fallit ſom uundgaaelig, men endog, efter hvad der maa
antages, havde beſluttet jelv at opgive fit Bo, har, fordi bet, jom han har ans
ført, vilde genere ham altid at ftaae ligeoverfor Folk, jom vilde fomme til at
tabe Benge i hans Concurg, tilfvedøftillet flere i hans Nærhed boende Crebditorer ved at overdrage Dent forffjellige Losoregjenſtande til Dækuing af deres

Tilgodehavende.
Vardi

De af disſe Gjenſtande, der have funnet vurdereg, have tilfammen eu
af 67 Rd., Hhvortil kommer 1 Griis og 2 Lam, af hvilke Griſen efter

Opgivende ex folgt for 25 Rd, og det ene Lam for 4 Rd. 4 Mk.

Verdien af

de til de paagjældende Crebditorer overdragne Øjenftande maa antageg omtrent
at have ſvaret til Storrelſen af det Tilgodehavende, for hvilket de ere givne til

Dekning.
mand

Derhos ex at bemærke, at Tiltalte ved tvende med Jncasfator i KjobAuguſt Bays Fallitbo og med Kijobmand P. K. Lauritzen henholdsviis

under 14de og 18de November f, A. indgagede

og den 20de fj. M.

tinglæfte

Den

26de

November.
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Forlig havde pantſat ſamtlige ſine rorlige Eiendele, og da den Maade, hvorpaa
han , ſom ovenbersort, hav disponeret over endeel af disſe, er uforenelig med
deu vedkommende Creditorer givue Pauteret, falder det af Tiltalte udviſte Forhold ſaaledes ikke blot ind mider Straffelovens
$ 261, men ogſaa under ſammes
S 253. Straffen vil altfan være at beftemme 1 Henyold nl 2 62, og da den i
Underretsdommen for Tiltalte, der er fodt den Yde December 1822 og ifølge
den flegvigffe Appelationgrets Dom af 23de Juli 1862 for Hæleri har været
ftvaffet med Fængjel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, valgte Straf af
lige Art og Storrelſe ſom den foranforte efter Omſtœændighederne findes pasfende, ligeſom de i Dommen angaaende Actionens Omkoſtuinger trufne Beſtemmelſer ogſaa maa bifaldes, vil den iudankede Dom ſaaledes vœære at ſtadfœſte.“

Nr. 242.

Advocat Henrichſen
contra

Hans

Madfen

(Defenſor Klubien),

der tiltales for Tyveri.
Nørvang-Tørrild Herreders Extraretsdom
1868:

„Arreſtanten

Hans

Madſen

bor

af 2ò5de September

henſœttes

til Forbedrings-

hunsarbeide i 8 Maaneder

og udrede de med denne Sag forbundne

Omfkoſtninger,

Salair

deriblandt

til

Actor,

Procurator

Vadum

5 Rd. og til Defenſor, Procurator Seidelin 4 Rd.
At eſfterfommes under Adfærd efter Loven.”
Biborg Landsoverrets Dom af 26de October 1868: „Un-

derretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Defenſor for Overretten,
betaler Arreſtanten 5 Rd.
færd efter Loven.”

J Salaix til Actor og

Procuratorerne Ifaacfen og Morville,
til hver.
At efterkommes under Ad-

Høiefterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande,
J Salarium til Advocaterne Henrichſen og Klubien
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nærvœærende Sag
tiltales Arreſtanten Haus Madſen for Tyveri, og er det i denue Henſeende
ved Arreſtantens egen Tilſtaaelſe og Sagens povrige Omſtœændigheder tilſtrække-
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Den

26de

November.

lig godtgjort, at han ben 24be Auguſt d. A. om Aftenen, da han ſage eudeel
Faar grœæsſe paa en Eng og han ingen Penge havde og intet Arbeide kunde
erholde, har beſluttet at ſtjæle af disſe Faar, 1 hvilket Zicmed han da gif int
paa Engen og ſatte ſig i Beſiddelſe af et toiret og et losgaaecude Lam, ſom han
derpaa bandt ſammeu og drev hjem til ſine Forældres Huus, hvor Gan fore-

gav at have kiobt dem.

Tyveriet blev imidlertid opdaget den følgende Dag,

og de ſtjaalne Lam ere, efterat være vurderede til ialt 4 Nd. 4 ML, tilbageleverede Eieren, der hax frafaldet Krav paa videre Erſtatuing.
For det anførte Forhold er Arreſtauten, der er fodt den 10de Juni 1847
og iffe fees tidligere at være tiltalt eller ftivaffet, ved Underretsbomnen rettelig
auſeet efter Straffelovens $ 229 Nr. 1, ligeſom den valgte Straf af For-

bedringshuusarbeide i 8 Maanedex

efter Sageus

Omſtændigheder

findes pas-

ſende, og bemeldte Dom, hvis Beſtemmelſer i Heuſeende til Actionens Omkoſtninger ligeledes billiges, vil faaledes være at ftabfæfte.”

Mandagen

Jr. 237.

Niels

den 30te November.

Overxvetsprocurator Nellemann
contra

Sorenſen

Stœhr

eller Steenild

(Defenſor Henrichſen),
der tiltales for Thveri.
Hornum Herreds Extraretsdom af 11te Juli 1868: „Arreſtanten Niels Sorenſen (Stœhr) bor henſœættes til Tugthuusarbeide
i 4 Aar og Tiltalte Ane Kirſtine Lund i Fœæugſel paa Vand og
Brod i 5 Dage; Actionsomfoftningerne, derunder i Salaiv til
Actor, Proveprocurator Holm og til Defenſor, Kammerasſesfor,
Procurator Johanſen 6 Nd. til hver, udredes af Arreſtanten,
dog ſaaledes, at Tiltalte in solidum med ham deraf afholder 1/3
Deel. At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 12te October 1868: „Undervetsbommen bor, forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.
Saa udreder Tiltalte og Actionens Omkoſtninger for Overretten
og derunder i Salair til Actor og Defenſor ſammeſteds, Iuſtitsraad Neckelmann og Procurator Moller, 8 Nd. til: hver. Det
Idomte at efterkommes under Adſœrd efter Loven,“
Hgieſterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom
kjendes for Ret:

anforte

Grunde

Den

30te November.
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Landsoverretteng Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium til Landsover- ſamt Hof- og Stadsrets8procurator Nellemann og Advocat Henrichſen
for Døiefteret betaler Tiltalte 20 Mo. til hver.

I deu tndankede Doms Prœmisſer hedder det: ,, Under nærværende
Sag, der 1 forſte Juſtants tillige angik Pigen Ane Kirſtine Lund, for hvis
Vedkommende Sagen imidlertid ikfe er 1ndanket til Overretten, ſigtes Tiltalte
Niels Sprenſen Stœæhr eller Steenild for Tyveri, og eſter den Maade,
hvorpaa Sagen efter den pasſerede Judſtævuing foreligger Overretten til PaaEjendelje, bliver der her for Netten alene Sporgsmaal om Tiltaltes Forhold
med Henſyn til et Uhr, der den 5te Mai d. A. fal være fraſtjaalet Huusmand
Thomas Sorenſen Otte af Stubberup Mark.
Bemeldte Thomas Sorenſen Ottes Huſtru har i ſaa Henſeende edelig
forflaret, at da hun den anførte Dag lidt efter Middag var gaaet ud i Kohuſet,
og hendes 11-aarige Datter, der foni trælfende ind med Køerne, fortalte hende,
at hun havde feet en Mandsperfon og et Fruentimmer gane ind ti Hufet, gil
hun vover 1 Stuen og opdagede da ſtrax, at ct hendes Mand tilhørende Sølv-s
lommeuhr, der, da hun omtrent et Qvarteer i Forveien var gaaet ud i Kohujet, havde hængt paa fin Plads paa Bæggen it Stuen, var borte, og da hun
uu, idet tugen andre Fremmede end de ommeldte Perſoner havde været i Huſet
i Mellemtiden, kunde begribe, at en af disfe havde ſtjaalet Uhret, ilede hun
ftrar hen til en Huusmand i Stubberup og derefter ledſaget af denne til en
Gaardeier ſammeſteds, idet hun gjorde dem bekjendt med det begaaede Tyveri,
og begge disſe fulgte nu med hende til Soguefogden, ligeſom de derpaa fulgte
med deunes to Tjeneſtekarle Niels Johanſen og Auders Nielſeu, der af Sognes
fogden bleve udſendte for at forfolge de formodede Tyve.
Eſter de nævnte fire
Berfoners ebdelige Forklaringer fif de, efterat have været inde et Par Steder
for at ſporge efter de ommeldte mistænkelige Perfoner, der ſenere viſte fig at
være Tiltalte og ovennævnte Anc Kirſtine Lund, Die paa disſe, idet de kom
gaaende ud fra en Skov, der maa antages at være beliggende i Nærheden af
Stubberup, hvorefter Forfølgerne fatte tværs over Markerne efter dem, idet be
to Tjeneſtekarle vare foran og de to anbre Wlænd fom bagefter. Efter de nævnte
Tjeneftelarles edelige Forklaringer ftandfede Tiltalte og Ane Kirftine Lund,
eſterat eu af Karlene havde raabt til dem, Hvorefter Tiltalte gif moget tilbage

i Groſten, og Karlene — af hvilke Niels Johanſen eſter ſin Forklaring ikke var
mere end en Veishredde fra Tiltalte, medens Anders Nielſen efter ſit Udſagn
fuap var 10 Favne fra Tiltalte — jane da tydelig, at Tiltalte — der havde
en Stol i den ene Haand — med ben anden lagde Noget i en Enebærbufk i
den nordre Veigroft; Niels Johanſen, der var forreſt, ſaae nu efter ſin Forflaring efter i Buſken og fandt der ſtrax det ſavuede Lommeuhr, ligeſom Anders Nielſen har udſagt, at han ſaae, at Niels Johanſen fandt Uhret i Buſken
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Den

30te November.

og dexrfor er ſikker paa, at Tiltalte havde lagt det fra fig ſammeſteds.
Af de
to andre Forfolgere var den ene bleven ſaa langt tilbage, at hau maa antages
ikfe at have iagttaget, bvorledes Niels Johanſen kom i Beſiddelſe af Uhret,
me dens derimod den auden, ter var kommen nœærmere, edelig har forklaret, at
han, efterat der var bleven raabt til Tiltalte, tydelig ſaae, at denne fatte fig
eller bukfede ſig ned i Veigrøften ved noget Lung, og at Niels Johanſen, da
han kom til, gik hen til dette Sted og derfra optog det emmeldte Uhr, hvilket
han dexfor, ſamt idet han veed, at Niels Johanſen ikke tidligere var 1 Beſiddelſe deraf, er ſikker paa, at Tiltalte havde lagt der paa Stedet. Da de nævnte
Perſoner derefter anholdt Tiltalte og Ane Kirſtine Lund, nægtede Tiltalte at
have været i Beſiddelſe af det ommeldte Uhr, hvilken Nœgtelſe han ſenere under
Sagen vedholdende har faſtholdt, og Ane Kirſtine Lund har ogſaa under Sagen
uægtet at have feet Tiltalte i Beſiddelſe af Uhret, hvorhos hun iovrigt har for-

flaret,

at da

hun

og Tiltalte paa deres ommeldte

Vandring

kom

igjennem

Stubberup og her havde været inde it en Gaard, hvor de bleve tracterede med
Kaffe, bad hun Tiltalte om at gaae ind i Thomas Sorenſen Ottes Huus for
at kfjobe en Mellemmad, hvortil hun medgav bam 4 ß; medens hun nu blev
ſtaaende udenfor i Gangen, gik Tiltalte ind, men kom ſtrax efter ud igjen og
fortalte, at Konen ikfe var hjemme, og da hun, idet hun fane en lille Pige
komme trœæktende med 2 Kger henin1od Huſet, bad Tiltalte om at vente til
Pigen kom, ſvarede Tiltalte, at det var bedſt nu at gaae, lvorefter de gik ind
i den ommeldte Skov, hvor de hvilede noget; da de nu vilde gaae videre og
faae be ovennævnte Perfoner fomine løbende henimod dem, ſpurgte hun Tiltalte, om han havde gjort Noget, hvilket han benægtede, men lidt efter yttrede
han, at han ffulde i et naturligt ACrinde, og gif ben i Grøften, uden at hun
derefter fane hvab han foretog fig, og da derpaa de to nævnte Karle fom tilſtede, fane hun, at den ene af disſe tog det ommeldte Uhr op fra det Sted,
hvor Tiltalte havde vœret, og eſter hendes Forklaring troer hun nok, at Tiltalte havde lagt Uhret paa det auforte Sted.
Tiltalte har erkjendt at have været inde i det ovenommeldte Huus i
Stubberup for at kiobe en Mellemmad og navnlig at have været iude i Stuen,
medens Ane Kirſtine Luud blev ſtaaende udenfor i Gangen, ſamt at hau, efterat
være kommen ud, ſaae en lille Pige komme trækkende ned 2 Kger henimod
Huſet, og at han muligen har nægtet at ville vente til hun naaede Huſet,
hvortil Grunden — fom han hav udfagt — i faa Fald vel har været, at han
troede, at den lille Pige ikke kunde give dem hvad de guſkede, men hau har
paaſtaaet, at han, da han Ingen traf 1 Stuen, \trax gik ſin Vei uden at tilvende ſig Noget, hvorhos han har nægtet at have været i, Befiddelje af Ubret
eller at funne erindre, om han har været i Nærheden af de Buſke , hvor Niels
Yohanfen fenere angav at have fundet det, famt om han ved den paagjældende
Leilighed var i en BVeigrøft eller forrettede fin Mødtørft ter.
Ved de ovenanførte Vidneforflaringer findes det imidlertid uanfeet Til:
taltes Benægtelfe at maatte anjees tilftrælbelig godtgjort, at han hav været i
Beſiddelſe af det omhandlede Uhr og uavnlig har henlagt det paa det Sted,

Den
hvorfra det, ſom
renſen Otte har
til Uhret, der er
og 11 cfr. Frdn.
anfees at være
idet Tiltalte

Z0te

November.
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meldt, blev optaget af Niels Johanſen, og da Thomas Spaflagt Tilhjemlingsed og ved Viduecr godtgjort ſin Ciendoingret
vurderet til 4 Rd., maa Betingelſerne for det i L. 6—17—10
8de September 1841 $ 6 hjemlede indirecte Beviis ſaaledes
tilftede, og efter Sagens Omftændigheder i det Hele, og

uavnlig,

ſom

ovenfor

anført,

hav

erljendt

at have

været

inde
i ben

Stue, hvorfra Uhret maa antages at være borttaget, medens Ane Lirftine Lund
derimod ſaavel efter ſin egen fom eftev Tiltaltes Forklaring forblev udenfor i
Gangen, maa det ſtatueres, at Tiltalte ſelv har ſtjaalet Uhret.
Tiltalte, der er fodt 1 Aaret 1817, har tidligere været anjeet ifølge
Grenaa Kjobſtads Extraretsdom af 7de Februar 1846 for forſte Gang begaael
Tyveri efter Frdn. 11te April 1840 32 1 med Feængſel paa Vaud og Brod i 2
Gange 5 Dage, ifolge Overrettens Dom af 25de Januar 1847 ſom for 2deu
Gang begaaet Hæleri efter ſamme Frdn.s $ 25 cfr. $ 22 med Feœungſel paa
Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage, og ifølge ſamme Rets Dom af 2den Juli
1860 for et af ham forøvet Jndbrudstyveri med Straf ſom for 3die Gang begaaet Hœleri eſter Frdn. 11te April 1840 $8 25 og 22 1 Forbindelſe med 2 12
1ſte Led af Forbedringshuusarbeide i 5 Aar, famt ifolge Aalborg Kiobſtads
Politiretsdom af 11te Januar d. A. for Betleri efter Lov 3die Marts 1860
$ 3 med Feœængſel paa Vand og Brød i 4 Dage, og ifølge Nibe Kjobſtads Politiretsdom

af 15de

Februar

d. A.

melje med Fængfel paa Vand

ligeledes

og Brod

for Betleri

efter ſamme

Lovbeſtem-

i 8 Dage,

Tiltalte vil faaledeg for

det af ham ifølge det Ovenanførte forøvede Tyveri
for 3die Gang begaaet Tyveri efter Straffeloveus
for 4de Gang begaaet Hæleri efter ſamme Lovs $
retsdommen faſtſatte Straf af Tugthuusarbeide i 4
digheder findes pasſeude, vil bemeldte Dom, hvis
Omkoſtuinger for Tiltaltes Vedkommende ligeledes
forſaavidl den er paaanket.“

være at anfee med Straf
$ 231 1ſte Led, eller ſom
238, og da den ved UnderAar efter Sagens OmſtœuBeſtemmelſer om Actionens
billiges, vœve at ſtadfœſte,

Tirsdagen

Nr. 244.

den lfte December.

Advocat Liebe
contra

Chriſten Hanſen

(Overretsprocurator Nellemann),

der tiltales for Bedrageri.
Muccadell Birks Extraretsdom

af 28de

Mai

1868:

„Tiltalte,

forhenvœrende Gaardfœſter Chriſten Hanſen af Tsorringe, bor
fættes i Fængfel paa Band og Brod i 4 Gange 5 Dage og
tale alle af hans Arreſt og Sagen flydende Omkoſtninger,
under 1 Salair til Actor, Procurator Hoffmeyer 6 Rd. og

henbederDe-
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Den

l1ſte December.

fenſor, Procurator Groth Peterſeu 5 Rd., ſamt Diter til disſe
eſter Overovrighedens nœrmere Beftemmelfe, At efterTommes under
Adfærd efter Loven.”
Landsover= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 29de September

1868:

„Tiltalte,

forhenværende

Fæftegaardmand

Chriſten

Hanſen af Torringe, bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at
være. JI Henſeende til Actionens Omkoſtninger bør Birketingsbommen ved Magt at ſtande. JI Salaix til Procuratorerne Weſlrup og Jacobſen betaler Tiltalte 5 Nd. til hver. At eftertommes
under Adfærd eftex Loven.“
Hgieſterets
Vor

det af Tiltalte udviſte,

Dom.

i den

indautede

Dom

ommeldte

Forhold ved Udſtedelſen af en Obligation paa 400 Rd., ved
hvilken han deels gav 1ſte Prioritets Panteret i alle ſine rørlige
Ciendele, ſtjondt han tidligere havve givet en anden Creditor ſamme
Prioritet for et betydeligt Belob, deels ſœrlig pantſatte forſtjellige
Gjenſtande, ſom han paa den Tid ikke eiede eller vax iſtand til
at anſkaſſe ſig, vil han iffe funne undgaae Straffeanſvar; men
eſter ſamtlige Sagens Omſtœndigheder findes Forholdet at kunue
henføres under Straffelovens & 256, og Straffen at kunne beſtemmes til ſimpelt Fængfel i 1 Maanen.
J Henſeende til Actionens Omkoſtniuger billiges Overretsdommens Forſtrifter.
Thi kjendes for Net:
Chriſten Hanſen box henſættes i fimypelt Fængfel
il Maanen.
JI Henſeende til Actionens Omkoſtninger bor Land8over- ſamt Hof- og Stadsrettens
Dom ved Magt at ſtaude.
I Salarium til Advocat Liebe og Landsover- ſamt Hof- og Stadsvefgprocuvrator Nellemann for Høiefteret betaler
Tiltalte 20 Mb. til hver.
JI den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende imod
Tiltalte, forhenværende Fæſtegaardmand Chriſten Hanſen af Torringe, for
Bebrageri anlagte Sag maa det vel auſees oplyſt, at Tiltalte har for et Laan
af 400 Rd. ved Panteobligation af 28de Januar db. A. givet Mareu Madſen
af Faaborg 1ſte Prioritets Panteret i forſkjelligt Losore, ffjøndt han ved Ska-

Den

1ſle December.
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deslosbrev af 21de Mai 1867 havde givet en anden Creditor 1ſte Prioritets
Pauteret i Alt, hvad han eier og eiendes vorder, ligeſom og at der under de
pautſatte Øjenftande var anført en Tærffemaffine, jom ikke forefandtes, og
nogle Sengllæber, fkioudt de derved tilſigtede vare hans Sødjfende tilhørende.
Men da han maa antages at have tilvetebragt andre Sengklœder, efterat haus
Søbffende havde begjært deres udleverede, og da hans Forklaring om, at det
ex en Navneforvexling, naar hau til den, der ſorfattede Obligationen, opgav en
Teœrſkemaſkine iſtedetfor en Neuſemaſkin-, iffe fan forkaſtes, ſamt da det Samme

ev Tilfældet med haus Opgivende om, at han ife har tilſigtet at opuaae Neget
ved, da Obligationen forfattedes, at tie med at han havde udſtedt det tidligere
Sfadesløstrev, idet han ifte vil have vidſt, at et Skadeslosbrev havde ſamme
Betydning ſom en Obligatiou, ſaa ſkjouncs det iffe at kuune anſees tilſtrækfeligt conſtateret, at Tiltaltes Forhold har været forbundet med nogen egentlig
ſvigagtig Henſigt.
Han findes derfor at maatte frifindes for Mctors Tiltale i
Sagen.
Muckadell Birfetingsbom af 28de Mai db. A., hvorved han er anſeet
efter Straffelovens $251 og $ 252 med Fœæugſel paa Vaud og Brod i 4 Gange
5 Dage, vil derfor forfaavidt være at forandre, hvorimod Beſtemmelſerne om
Actioneus Omfoftningev, derunder Underretsſagforernes Salair, billiges.“
IT-

Nx. 230.

Advocat Hanſen
contra

1) Chriſten Larſen og 2) Anders Sorenſen ſamt 3) Ane
Marie Nielſen eller Nielsdatter, bemeldte Anders Sorenſens Huſtru, og 4) Sidſe Vedersdatter, Indſidder Lars
Chriſtenſens Huſtru (Defenſor Bunten),
der tiltales for Tyveri, Nr. 2 tillige for Bedrageri, Nr. 3 og 4
tillige for Hæleri og anden Meddeelagtighed i Tyveri ſamt for
Betleri.
Thybjerg Herreds Extraretsdom af 24de Juni 1868: „De
Tiltalte Chriſten Larſen og Anders Sgrenſen bor henſœttes til
Vorbedringshuus8arbeide, den Forſte i 18 Maaneder, den Sidſte i
1 Aar.
De Tiltalte Niels Hanſen, Aue Marie Nielſen eller
Nielsdatter,

Anders

Sgreuſens

Huftru,

og

Sidſe

Pedersvatter,

Indſidder Lars Chriſtenſens Huſtru, bor henſœttes i Fængſel paa
Vand og Brød, den Førftnævnte 1 5 Dage, Ane Marie Nielſen

i 4 Gange 5 og Sidſtnœvute i Z Gange

5 Dage,

men iøvrigt

bør bdisfe tvende Sidſte for Tiltale i Sagen fri at være. Derhos
bør Chriſten Larſen og Anders Sgrenſen in solidum tilſvare
ſamtlige med Sagen lovligen forbundne Omkoſtninger, hvoriblandt
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Den

1ſte Decenber,

Salaix til Actor, Procurator Larſen 10 Rd. og til Defenſor,
Procurator Thomſen $ Rd., dog ſaaledes at deri deeltage Ane
Marie Nielſen og Sidſe Pedersdatter hver med 1;5 og Niels Hanufen med

!,,.

At efterkommes

under

Adfœrd

efter Loven.“

Lands8over- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 1ſte Sepstember 1868: „Fer Tiltalte Niels Hanſens Vedkomm. nde afviſes
Sagen herfra Retten.
JFøvrigt bor Underretsdommen ved Magt
at ſtande.
I Salair til Procuratorerne Myhlerl og Ronge for
Overretten betale Arreſtanterne Chriſten Larſen og Anders Sgrenjen in solidum 10 Rd. til hver, bog ſaaledes at de Tiltalte Ane
Marie Nielſen, Ssorenſens Huſtru, og Sidſe Pedersdatter, Chriſtenſens Huſtru, Cen for Begge og Begge for Cen, udrede hver
l7g Deraf. At efterfommes under Adfærd eftev Loven.”
Hgieſterets

Dom.

JZ Heuhold til de 1 den indankede Dom for Chriſten Larſens, Anders Sørenfens, Ane Warie, Sørenfeng Huſtrues, og
Sidſe, Lars Chriſteuſens Huftrues Bedfommende anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hoſ- og Staddorettieus Dom bor,
forſaavidt paaanket er, ven Magt at ſtande.
Advocat Hanſen og JIuſtitsraad Bunten
tillœgges

i Salarium

for

Hgieſterel

redes af de Tiltalte paa
larierne til Sagforerne
Dom beſtemte Maade.

hver

20 Rd.,

der

ud-

den med Henſyn til Safor Overretten i dennes

J deu indaukede Doms Prœmisjſer hedder det: „Uuder uœærvœæreude, i
1ſte Juſtants ved Tybjerg Herreds Ertraret paafjendte Sag tiltales Arreſtauterne Chriſten Larſen og Anders Sprenſen og de Tiltalte Niels Hauſen,
Ane Marie Nielſen eller Nielsdatter, Arreftanten Anders Sørenfen%
Huſtru, og Sidſe Pedersdatter, Indſidder Lars Chriſtenſeus Huſtru, for
Tyveri og Arreſtanten Anders Sprenſen tillige for Bedrageri og de tvende
ſidſtnæœvunte Tiltalte tillige for Hœleri og andeu Meddeelagtighed i Tyveri og
for Betleri.
Forſaavidt Tiltalte Niels Hauſen angaaer, vil Sagen, da Stævningen
til Overretten

Præſto Amts

ikke

hax

Sygehuus

kunnet

forkyudes

for Sindsſygdom,

for ham,

dex

er

blive at afviſe.

bleven

indlagt

paa

Den

1ſte December.
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Ved egen af de isovrigt oplyſte Omftændigheder beſtyrkede Tilftaaelfe ere
Arreſtanterne overbeviſte Natten mellem den 4de og Zte April d. A. at have
fraſtjaalet Gaardmaud Hans Peder Larſen i Riislov omtrent 4 Lpd. Flæſ}k, 4
Brod og noget Vlaar, af Veærdi ialt 18 Rd. 2 Mk. 8 ß, hvilfet Tyveri be
udforte paa deu Maade, at Arreſtanten Chriſten Larſen ved Hjælp af 2 Træflød, fon de ſtillede ovenpaa hinanden op imod Yderſiden af Stuehunsbygningen, frob op paa Tagct, hvori han dannede en Aabning, igjennem hvilken
han frob ind paa Loftet og kaſtede Koſterue ned til Arreſtanten Anders Sorenſen.
Endvidere er Arveftanten Chriſten Larſen overbeviiſt i Marts Maaned d. A. at have
af Skove tilhorende Hoſjægermeſter Grüner til Raunſtrup ſtjaalet 13 til 2 Rd.
2 Mk. vurderede Egeklodſe og 19 til 1 Nd. vurderede Grene, og i Forening
med Arreſtanten Auders Sprenſen 1 den Herlufsholm tilhorende Steenſkov at
have taget et til 3 Mk. vurderet Aﬀetræ, ſami i Forening med ham og de
Tiltalte Aue Marie Nielſen og Sidſe Pedersdatter i ſamme Skov at have

ſtjaalet Grene, der udgjorde et godt halvt Læs og vare vurderede til 3 Mf.
Saavel Arreſtanten Anders Sorenſen ſom de Tiltalte Aue Marie Nieljen, Sporenſens Huſtru, og Sidſe Andersdatter, Lars Chriſtenſens Huſtru, ere
ved egne af de iovrigt oplyſte Omſtændigheder beſtyrkede Tilſtaaelſer overbeviſte
ſom ommeldt at have deeltaget i de nævnte Tyverier, og Arreſtanten Anders
Sørenjfen tillige at have i bemeldte Steenſkov ſtjaalet en til 2 Mk, 8 ß vurderet Bøgevindfælde og derhos at have gjort fig fyldig i Bedrageri med Henſyn til en til 2 Mk. vurderet Sœæk, ſom han har erholdt tillaans af Forpagter
Langreuter paa Raunſtrup, medens han ifjor Sommer tjeute ham ſom Røgter,
og ſom han ſenere har tilegnet ſig, ligeſom de tvende Tiltalte paa famme
Maade ere overbeviſte at have gjort ſig ſyldige i Hœæleri med Henſyn til de
Gaardmand Hans Peter Larſen fraſtjaalue Koſter og i Betleri,
Derimod
findes der iffe at være overbeviift bem anden Meddeelagtighed 1 Tyveri end
Jom anført.
Arreſtanten Chriſten Larſen, der er fodt den 4de September 1841 og ved
Tybjerg Herreds Extraretsdom af 14de September 1864 er anjſeet efter Frdn.
11te April 1840 8 58 cfr. $8 77 og 22 ſamt $ 62 Zdie Membrum og 6 66,
2det og 4de Membrnm med Feængſel paa Vand og Brod i 3 Gange H Dage,
foruden at han ved ſamme Rets Dom af 31te Marts 1866 har vœret anſeet

efter L. 6—5-—7 cfr, Frdn. 4de October 1833 8 23 cfr. 28 6 og 7 og L. 3die
Marts 1860 2 3 med Fængfel paa Band og Brød i 5 Gange 5 Dage, findes
uu retteligen anſeet efter Straffelovens $$ 228 og 229 4de Membrum cfr.
S 47 og efter $ 234, og Arreſtanten Anders Sprenſen, der er fodt den 24de
Mai 1829 og ikke findes tidligere fivaffet, efter de ſamme Paragrapher ſaavelſom efter $ 256, og maa de for dem valgte Straffe af reſpective 13 Maaneders og 1 Aars Forbedringshuusarbeide billiges.
Det maa ligeledes billiges, at Tiltalte Ane Marie Nielſen, Ssrenſens
Huſtru, der er dobt deu 24de Auguſt 1814 og ved Hgleſteretsdom af 7de Juni
1853 har været anjeet for Deelagtighed i Ildspaaſættelſe, Tyveri og Heœleri
med Forbedringshuusarbeide i 5 Aar, og Tiltalte Sidſe Pedersdatter, Lars
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Den

1ſte December.

Chriſtenſens Huſtru, der er fodt den 1ſte April 1811 og foruden at vœæve ſtrafſet
for Hoer, ved den ovenuævute ExtraretLdom af 14de September 1864 er anſeet
efter Fron. 11te April 1840 $ 58 med Fængſel paa Vand og Brod 1 5 Dage,
un ere auſete, Førftnævnte efter Straffelovens $ 230 cfr. $$ 47, 61 og 234
ſamt 238 cfr. $ 241, og Sidſtnœvute eſter 2 228 cſr. $$ 47 og 234 ſamt efter
8 238, faavelſom begge efter Lov Zdie Marts 1860 $ 3, med Straf af Fængſel
paa Vand og Brod reſpective i 4 Gange 5 og 3 Gange 5 Dage.
Da Dommens Beſtemmelſer om Artionens Omfkoſtninger,, forſaavidt
Arreſtanterne og de ſidſtuævute tvende Tiltalte vedkommer, ligeledes biſaldes,
vil den ſaaledes for deres Vedkommende blive at ſtadfœæſte.“

Tirsdagen

Nr. 240.

den 8e

December.

Advocat Liebe
contra

Jan

Veder

Andreafen

(Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Thveri.
Kronborg oſtre Birks Extraretsdom af 24de Juni 1868:
„De Tiltalte, Indſidderne Niels Peder Pevderfen af Herløv Mark
og Jan Pedex Andreaſen af Hillerod Overdrev bor henſcttes,
den Forſte i Fængſcl paa Vaud og Brod i 4 Gange 5 Dage og
den Sidſte til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar. Saa bør de og,
Een for Begge og Begge for Cen, betale i Erſtatning til den
kgl. Forſlkasſe 39 Nd. 2 Mf. 12 ß og udrede de af Actionen
lovligen flydende Omkoſtninger, hvoriblandt i Salair til Actor,
Procurator Wodſchou 4 Rd. og til Defenſor, Precurator Langfilde 3 Nd., ſaavelſom Dicetpenge til Begge efter Overovuighedens
nævnere Beſtemmelſe,
Det Idomte at udredes inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen igvrigt at
efterfommes, Alt under Adfærd efter Loven.”
Landéover= famt Hof- og Stadsrettens Dom af 9de October
1868: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair
til Procuratorerne ved Overretten Sgorrenſen og H. H. Nyegaard
betale de Tiltalte, Indſidderne Niels Peder Pederſen, nu af Kollerod, og Jan Peder Andreaſen af Hillersd Overdrev, Een for Begge
og Begge for Een, 5 Nd. til hver.
Den idomte Erſtatning at
udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterkTommes under Adfærd efter Loven,”

Den

8de

December.

Hgieſterets
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Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom for Jan Peder Andreaſens Vedkommende anforte Grunde kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør,
forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.
J
Salarium
til Advocaterne Liebe og Hindenburg
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende
imod de Tiltalte, Indſidderne Niels Peder Pederſen, uu af Kollerod, og Jan
Peder Andreaſen af Hillerod Overdrev for Tyveri aulagte og fra Kronborg

oſtre Birks Extraret hertil indankede Sag

er det ved egen,

med

de øvrige i

Sagen fremfomne Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe beviiſt, at de den 29de
Marts d. A. î den Staten tilhorende Skov Steenholtsvang i Forening have
aſſfaaret og tilvendt ſig 118 Stykker unge Aﬀetrœèr oa 27 Stykler Hasſelſkud,
tilſſammen af Værdi 39 Nd. 2 Mk. 12 ß.
Det Stjaalue er kommet tilſtede,
men har iffe kunnet være Skovvœſenet til Nytte i den Stand, hvori det efter
Afffjæringen var.
For dette Forhold cre de Tiltalte — af hvilfe Niels Peder Pederſen,
der er fodt den 7de April 1833, har ifølge Frederiksborg Birks CEryvraretsdom
af 27de Februar d. A. for Tyveri vœæret ſtraſſet med Fængfel paa Vand og
Brod i 5 Dage, og Jan Peder Andreaſen, der er fodt den 12te Mai 1837,
ifølge Kronborg oſtre Birks ſamt Frederiksborg Birks Extraretsdomme af 30te
April 1860 og 29de Marts f. A. har værei ſiraſſet ligeledes ſor Tyveri med
Jængjel paa Vand og Brod i 2 Gange 5 og 3 Gange 5 Dage — un rettelig
ved Underretsdommen i Overeensſtemmelſe med Strafſelovens $ 234 anſete,
den Forſtuævnte efter ſammes $ 230 og den Sidſtnœvute efter ſammes $ 231,
og da den valgte Straf af Fængſel paa Vand og Brod i 4 Gange 5 Dage for
den Forſtnævnte og Forbedringshuusarbeide 1 1 Aar for den Sidſte findes
pasſende, ligeſom Dommens Beſtemmelſer angaaende Erſtatuingen og Actionens
Omfkoſtninger,

deriblandt

de Actor

og

lairer ligeledes bifaldes, vil Dommen

ir. 224,

Defenſor

ved

Underretten

tilkjendte

Sa-

i det Hele være at ftabfæfte.”

Advocat Henrichſen
contra

1) Chriſtian Chriſtenſen, 2) dennes Huſtru Karen MadsDatter, 3) Jørgen Chriftenfen og 4) Hans Rasmusfens
Huſtru Kirſten

Rasmusdatter (Defenſorer, for1 og 4 Liebe,
for 2 og 3 Klubien),
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Den

8de

December.

der tiltales, Nr. 1 for Brandſtiftelſe og Forſog derpaa, Blodſkam
og Forſog derpaa, Omgjængelfe mod Naturen, ſamtlige de ham
imputerede Tyverier, Ran, Hæleri og Meddeelagtighed i Asfurauceſvig, Nr. 2 for Meddeelagtighed i Brandſtiftelſe, Asſurancefvig eller Forjøg derpaa, Hæleri og anden Meddeelagtighed i Tyveri, Nr. 3 for de ham imputerede Tyverier og Nr. 4 for Meddeelagtighed i Asſuranceſvig.
Brahetrolleborg Birks Extraretsdom af 26de Marts 1868:
„Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſen (Skibbygger) bor henfætteg til
Tugthuusarbeide i 8 Aar og betale i Erſtatning til Landbygningernes Brandforſikkring 351 Nd.
Tiltalte Karen Madsdatter,
fornœvnte Arreſtants Huftru, og Arreftanten Jørgen Chriſtenſen
(Skibbygger) bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide, den Forſtnœvnte i 1 og Sidſtnœvnte i 2 Aar. Tiltalte Kirſten Rasmusſen,
Indſidder Hans Rasmusſens Huſtru, bor for Actors Tiltalei
denne Sag fri at være. De førjtnævnte 3de Tiltalte udrede hver
for fit Vedkommende de af deres Arreſt og i Forening de øvrige
af Sagen flydende Omfoftninger, derunder i Salair til Actor,
Procurator Hoſſmeyer 15 Nd. og til Defenſorerne, Procuratorerne Groth Peterſen og Hanſen, 12 Ro. til hver, og Dieter til
disſe efter Overgvrighedens Beſtemmelſe, ſaaledes at af disſe fidfte
udrede Chriſtian Chriſtenſen og Huſtru in solidum 3/, og Jørgen Chriſtenſen 1/,.
Den idomte Erſtatning at udrede inden 15
Dage cfter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen forsgvrigt
at efterkommes under Adfærd efter Loven.”
(Sluttes

i nœſte Nr.).

Denne Tidende indeholder alle af Hgoieſteret afſagte Domme med vedfoiede Concluſionex af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Prœæmisſer , forſaavidt det auſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalænge Rettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønfte BVladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriprionen er bindende for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcoutoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri,

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

Zl.

Deu 21de December.

1868.

Anden ordinaire Sesſ\ion.
Tirsdagen

Nr. 224.

den 8e

December.

Advocat Henrichſen
contra

Chriſtian Chriſtenſen m. Fl. (ſee forrige Nr.).
Viborg Landsoverrets
ten Jorgen

Chriſtenſen

Dom

af 18de April 1868:

bor henſœttes

„Arreſtan-

til Forbedringshuusarbeide

1 Aar.
Tiltalte Karen Madsdatter, Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſens Hujtru, bør henfætteg i Fængjel paa Vand og Brød i 6
Gange 5 Dage.
I Henſeende til den Tiltalte Kirſten Rasmusdatter, Rasmusſens Huſtru, tillagte Frifindelſe og den Arreſtanten

Chriſtian

Chriſtenſen

paalagte Straf

og Erſtatning,

Jaavel-

ſom til Storrelſen af de Underretsſagforerne tillagte Salairer bor
Underretsdommen ved Magt at ſtande.
Actionens Omfkoſtuinger
og derunder de nævnte Salairer udredes af Arreſtanten Chriſuan
Chriſtenſen, ſaaledes at hans Huſtru Karen Madsdatier in solidum med ham tilfvarer Halvdelen deraf, Arreftanten Jørgen Chris

ftenfen ligeledes in solidum med ham
musdatter,

Rasmusſens

Huſtru,

Procuratorerne Nellemann,
hver i Salair

15 Nd.,

paa

1/g og Tiltalte Kirſten Rasſamme

Maade

1 16

deraf.

Casfe og Kalko for Overrelten tillægges

der tilſvares af Arreſtanterne

og de Til-

talte paa foranforte Maade.
Den idømte Erſtatning at udredes
inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dou.men
i det Hele at eſterkommes under Adfœærd efter Loven,“

i
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Den

8de

December.

Hgieſterets

Dom.

For det af Tiltalte Kirſten Rasmusdatter udviſte, i den indantede Dom fremſtillede Forhold vil hun iffe funne undgaae at
anſees efter Straffelovens $ 259 ſammenholdt med $ 48 med
Straf af Fængfel paa Band og Brød, og Strafſetiden findes al
funne beſtemmes til 4 "Dage.
Forøvrigt maa Hgoieſteret, i det Veæſentlige 1 Henhold til de
i Dommen anførte Grunde, hvorved for Chriſtian Chriſtenſens
Vedkommende

færlig bemærkes,

at der ved Faſtſœttelſen af Straffen

for famtlige af ham begaaede Forbrydelfer bliver at tage Henfyn
til Straffelovens $ 64, billige det i Dommen antagne Reſultat,
dog at Straffetiden for Karen Madsdatter ſkjonnes at kunne

nedſœttes til 4 Gange 5 Dage.
Thi ktjendes for Pet:
Kirſten Rasmusdatter bor henſættes i Fængfel
paa Vaud og Brod i 4 Dage.
JFøvrigt bør Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom ved Magt
at

ſtande,

dog

datter beſtemmes

at

Straffetiden

til 4Gange

for

5 Dage.

Karen

Mads-

Advocaterne

Henrichſen, Liebe og Klubien tillægges i Salarium for Hgieſteret hver 20 Nd., der udredes af
de Tiltalte paa den med Henſyn til de ovrige Om-

foftninger faftfatte Maade.

I den indaukede Doms Præmisſer hedder det: ,, Under nærværende i ljte
Ynftants ved Brahetrolleborg Birks Ertraret paafjendte Sag tiltales Arreſtanten
Chriſtiau Chriſteuſeu — der er fodt den 13de Juli 1813 oa foruden ved
Krigsrei: domme af 4de Marts 1837 og 23de Januar 1838 at vœre anſeet
iblaudt Ändet for Tyveri, reſpeclive efter Frdn. 20de Februar 1789 $ 1 og
Parolbefaliug af 17de October 1836 med Fœæugſel paa Vand og Brod i 4
Gange 5 Dage og med 150 Slag Notting fordeelte paa 2 Dage, ſamt eſter
nærværende Nets Dom af 26de Auguſt 1862 for Betleri med 30 Dages
Tvangsarbeide, er auſeet ved Jaaborg Kijobſtads Extraretsdom af 18de Februar
f. A. efter Straffelovens $$ 228 og 252 ſamt Lov Z3die Marts 1860 ? 3 med
Fængſel paa Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage, og ved ſamme Rets Dom af
16de Auguſt f. A. efter Straffelovens $ 230 med lige Fængſel i 4 Gange 5
Dage — for Brandſliftelſe og Forſog derpaa, Blodſkam og Forſog derpaa, Om-

Den

8de

December.
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gjængelfe imod Naturen, Tyveri, Ran, Gæleri og Mebbeelagtigheb i A8furancefvig, hang Huftru, Tiltalte Karen Madsdatter, der er dobt den 19de
Januar 1812 og ikke findes tidligere ſtraffet, for Meddeelagtighed i Brandſtiftelſe, Asfuranceſvig eller Forſog derpaa, Hæleri og anden Mebbeelagtigheb i
Tyveri, Arreftanten Jørgen Chriftenfen, der er føbt den 14be Februar

1808 og ved Faaborg Kjobſtads Extraretsdom af 18de Februar 1825 har voœæret
ftraffet efter Frdn. 20de Februar 1789 $ 1 cfr. Frdn, 12te Juni 1816 $$ 5
og 7 med Fengſel paa ſœædvanlig Fangekoſt i 40 Dage, for Tyveri, og Tiltalte Kirſtine Rasmusdatter, Indſidder Hans Nasmusſens Huſtru, der er
født ben Ilte Juni 1816 og ikke findes tidligere ſtraffet, for Meddeelagtighed i
Asſuranceſvig,
Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſen har tilſtaaet, at han Natten mellem
der 4de og dte Februar 1844 har ſat Ild paa et ham ſelv tilhorende og kun
af ham med Huſtru og 2 Børn beboet Huus i Ny Stenderup, Veſterhœæſinge
Sogn, jom aldeleg afbrændte, fordi han manglede Midler til at giore det fuldfœrdigt, og han, der Intet havde asſureret, antog, at han, naar Huſet var
brændt, vilde blive eftergivet et Laan af 500 Nd., der var ham ydet af Lehnsbeſidderen, og at han ſom Brandlidt vilde erholde nogen Underſtottelſe, fa avelſom at han har formaaet fin nu afdøde dengang femtenaarige Spon Ernſt
til Natten mellem den 6te og 7de Juni 1859 at ſœætte Ild paa det ſaakaldte
Hobbet Familiehuus, der tilhorte Brahetrolleborg Commune og var beboet af
bam med Huſtru og 3 Born og Indſidder Hans Rasmusſen med Huſtru og
3 Born, hvorved Huſet og den ſ\torſte Deel af Beboernes Indbo brændte, efterat
han omtrent 3 Uger tidligere i Forening med bemeldte hans Son havde, i den Henfigt at faae HGufet afbrændt, om Aftenen fyldt Kakfkeloonsroret med Spaaner,
for at disſe, naar hans Huftru den næfte Dag gjorte Ild, ffulde antændes og
forplante Ilden til Loftet, hvillet og ffete, men uden at den tilſigtede Folge
indtraadte, idet Indſidder Hasmusfen blev tilfaldt og fluffebdbe den begyndte Ild.
Som Motiv til denne Forbrydelſe har angivet, at han vilde være fri for at
boe i Huus med Haus Rasmusſen, imod hvem han nærede Frygt for at han
vilde flaae ham ibjel, fordi han havde angivet et Tyveri Hans Nasmusfen
havde begaaet.
Efterat Huſet, der var asſureret, var afbrœndt, og dermed det
Meſte af Arreſtautens Jndbo, der var asſureret for 500 RD., gjorde han imidlertid Fordring paa Asfuranceus Godtajorelſe. Derhos har hans Huſtru Meds
tiltalte Karen Madsdatter forklaret, at hun efter hans Opfordring, da Asſurancen ffulde tegnes og Indboet foreviſes Taxationsmœændene, havde laant forſfiellige Gjenſtande af Medtiltalte Kirſten Rasmusdatter, Rasmusſens Huſtru,
fom hun tilligemed en fremmed da i hendes Bærge værende Kaabe angav at
tilhøre hende og Arreftanten, men denne har nægtet at have givet hende faabdan
Opfordring, eller at have været vidende om at ſaadant er ſkeet undtagen meb
Henſyn til en Rasmnsſen tilhorende Dyne.
Forſaavidt denne angaaer, vil
Urreftanten derfor blive at anfee ffyldig 1 Asſuranceſvig, ſom ogſaa fordi han,
ſom ovenfor bemærket, har gjort Fordring paa Asſurancegodtgjorelſe, nagtet

han ſelv havde ladet Ilden paafætte.
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Arreſtanteu, ber under Forhøret har foregivet, at han i flere
lidt af Samvittighedsnag, og at han derfor vilde aabenbare de af ham
Forbrydeljer, har forklaret, at han har gjort fig fyldig i Blobffam ved
pletet legemlig Omgang med fine 2de Søftre. Den ene af disſe, der

Aar har
begaaede
at have
endnu er

ilive, har imidlertid benægtet Rigtigheden beraf for fit Vedkommende, og Arreftanten har derefter tilbagefaldt fin Forklaring om Blodffam med fine Søftre
ſom urigtig, men forfacvidt hang afdøde Søjfter angaaer, er der oplyft Omftændigheder. fom beſtyrke Rigtigheden af hang Tilftaaelfe, og ber findeg derfor
i Medfor af L. 1—15—1 ikte Foie til at forkafte Den i denne Henſeende.
Han har endoidere tilſtaaet, forinden Hobbet Familichuus brœnudte, at have gjort
Forſog paa at pleie legemlig Omgang med ſin egeu Datter, der deugang var
mellem 12 og 14 Mar gammel, uden at det bog blev fuldbyrdet, fordi bun,
fom ban har udfagt, var for ung og han var beffjænfet, medens Dattereng
Forklaring gaaer ud paa, at hun flap fra ham og at han iffe var beffjænfet,
famt at ban endnu ex anden Gang har gjort lignende Forjøg med Bold, hvilfet
ban dog har benægtet.
Han har tilſtaaet at have forffjelige Gange pletet Omgang med Køer
og Faar og faaledes gjort fig ffyldig 1 Omgængelfe mod Naturen.
Endvidere har ban tilftaaet, at han for over 30 Aar ſiden en Dag paa
Landeveien mellem Faaborg og Gandbufet traf en i Trolleborg Sogn bjemmehørende nu aſdod Mand,
af at han var beſkjænket,

Rasmus Pederſen, der var falden omkuld paa Grund
og idet hau hjalp ham op, tog han ud af hans Lomme

et Solvuhr med Kjæbde, jom han har anfat til en Værdi
Foruden

at Arreſtanten

har

tilftaaet,

at

han

af 4 Nd.

endun

medens

han

var

hjemme hos fine Forældre og førend han blev confirmeret har i Forening med
ſin Broder, Arreſtanten Jorgen Chriſtenſen, ſtjaalet Fi af Hyttefad og Frugt
af Frugtkjælderen paa Arreſkov, og at han, efterat være confirmeret, har ſtjaalet
et Par Støvler ſra en Boutik
i Faaborg, ſamt at han, imedens han ſtod i Lære,
har ſ1jaalet Viin i Viiukjælderen paa Holſtenshuus, og af Kirkeblokken paa
Lys ved at opryffe Laaſen, der Lar daarlig, nogle Mark, ſamt fra ſin Meſter
en Høvl, har han tilftaaet, i Forening med den nævnte AXrreftant at have Natten

imellem

den

23de

og 24de

Januar

1836

begaaet

Tyveri

hos

Garver Ditt-

manu i Spanget, hvorved der blev ſtjaalet nogle Huder og Skind, og hvilket
blev udfort paa den Maade, at Arreſtanteu Chriſtiau Chriſtenſen ituſlog en Rude
i et

Vindue

til

den

Stue,

hvori

Læderet

opbevaredes,

hvorefter

Arreſtanten

Iprgcn

Chriſtenſen ſteg ind af Vinduet og tog Skindene.
Nogen Tid eſter at han var kommen ud af Militairtjeneſten har han
frataget en Mand, ſom han fandt ſovende i Landeveisgroften imellem Trunderup og Haarby, hans Teguebog med 10 Nd.
Ligeledes for omtrent 30 Aar
ſiden

har

han

efter fin Forllaring

ſtenſen frajtjaalet Nebflager Kafter
gor omirent 15 å 20 Mur
Mabsbatter, Knud Steænbuggers
Kjoler, og et Bar Jens Madfeu

i Forening

med

Arvreftanten

Jørgen

Cfri-

1 Faaborg et Reb af Værdi 3 2 4 Ro.
ſiden har har han ftjaalet tvende Ane Cathrine
Huftru, tilhørende til 9 Rd. hver vurderede
tilhørende til 4 Rd. vurderede Burer, hvilfet
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Tyveri han efter de fremkomne Oplysninger maa antages at have udført om
Natten og ved at ffaffe fig Abgang til det Bærelfe, hvori Gjenſtondene opbevaredès, ved at tage et Vindue nd og gaae ind igjennem dette.
For

Nasmusſen
Niels Hol:n
Gunsmand
3 Mk. 8 ß
Han
Stykke

omtrent

15

à 16

Aar

af Hammerdam 2
i Gjerup et paa
Søren Mabfen i
pr. Skp.
har forklaret, at

Lærred,

der laae paa

ſiden

har

han

fraſtjaalet

Gaardmand

Jens

Lpd. roget Flæſk af Vœrdi 6 Rd., Gaardmand
Marken gaaeude Faar af Værdi 7 à 8 Rd., og
Svannerup 2 à 3 Skpr. Rug til en Værdi af
han

Bleg,

for

omtrent

og for

5 Aar ſiden har tilvendt fig et

omtrent

3 Aar

ſiden

et Jens Madſen

tilhørende til 1 Rd. 3 Mk. ourderet Lagen.
JI Heæeleri har han tilſtaaet at have gjort fig ffyldig med
halv eller heel Hud Bindſaalelœder, og ſom han har forklaret at
Arreſtanten Jorgen Chriſtenſen, bragte ham, medens han boede
miliehuus, og ſagde, at han havde ſraſtjaalet Garver Dittmann.
Efter det Foranførte bliver denne Arreſtant at anſee efter

Henfyn til en
hans Broder,
i Hobbet FaStraffelovens

8 161 cfr. 8 46, 23 164, 177, 281 cfr. $ 52 og $ 259, ſamt i Medfor af 2 64
efter $8 228 og 229, 237 og 238 cfr. $ 62, og findes Straffen for ham, under
Henſyn til $ 60, at kunne beſtemmes ſom i Underretsdommen faſtſat til 8 Kars

Tugthuusarbeide.
Forſaavidt Tiltalte Karen Madsdatter, Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſens
Huſtru, figtes for Meddeelagtighed i Brandſtiſtelſe, findes der ikke imod hendes
Benægtelfe at vœre tilveiebragt tilſtrækkeligt Beviis for hendes Strafſkyld. Hun
har nemlig vel erfjendt, at hendes Mand har talt til hende om at han vilde
fætte Ild paa Huſet i Ny Stenderup, men paaftaaet at huve fraraabdet bet, og
benægtet Vigtigheden af hans Forklaring om at Ildspaaſættelſen ſete efter
Samraad med hende; og om Ildspaaſœætt-lſen paa Hobbet Familiehuus har hun
benægtet at have havt nogen Kundffab, førend efterat ben havde fundet Sted,
idet Sønnen Ernft fortalte hende, at han efter Faderens Opfordring havde fat
Ild paa Huſet. For hendes Forhold med under de i Anledning aj de nævnte
Yldebrande i fin Tid optagne Forhør at have benægtet at vide noget til Oplygning, findes hun efter Omftæntighederne iffe at have paadraget ſig noget
Stiraffeanſvrar.
Derimod maa hun anfees fyldig i Asſuranceſoig ved at have
laant og udgivet 3die Mants Topoi for hendes eget for Taxationsmœndene, der
}ﬀulde vurdere hendes og hendes Mands Indbo til Asſurance, og ſenere, da
Jldebrand havde fuudet Sted og der blev gjort Fordring paa Asſuranceſummen, at fortie bette. Endvidere har hun gjort fig ſyldig i Hæleri ved at modtage vg benytte flere af de af hendes Maud ftjaalne Øjenftande, f. Ex. den ene
af de ommeldte Kjoler, Lærrebet, Lagenerne og Fødevarerne.
Han vil derfor
blive at anfee efter Etraffelovens $ 259 cſr. $ 55 og efter $ 238, og findes
Straffen for hende at kunne beſtemmes til Fœængſel paa Vand og Brod i 6
Gange 5 Dage.
Arreſtauien Jorgen Chriſtenſen har tilſiaaet at have deeltaget med Arres
ſtanten Chriſtian Chriſtenſen i de af denne omforklarede Tyverier af et Reb fra
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Rebſlager Kaſter i Faaborg og af Skind fra Garver Dittmann i Spanget, uden
at han dog vil kunne erindre hvorledes dette blev udfort og om det var ham eller
Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſen, ſom tog Skindene. Senere har han vel fragaaet
fin Deeltagelſe i disſe toende Tyverier, men til denne Fragaaelſe, der er i Strid
med det iovrigt Oplyſte, findes der efter L. 1—15—1 ikke Foie til at tage
Hevſyn.
Forſaavidt han endvidere ex ſigtet for at have tilvendt ſig en Sæk af

en Vogn paa Landeveien i Neœrheden af Corinth Kro og for at have fraſtjaalet
Garver Dittmann den af Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſen endvidere ommeldte
halve eller hele Hud, findes der ikke at være tilveicbragt tilſtrækkeligt Beviis
imod ham. Denne Arreſtant bliver derfor 1 Medfor af Straffelovens $ 61 at
anſee efter ſammes $$ 228 og 229, og findes Straffen for ham at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide 1 1 Aar.
Tiltalte Kirften Rasmusdatter, JIndſidder Hans Rasmusſens Huſtru, har
forklaret, at hun efter Opfordring af Medtiltalte Karen Madsdatter, medens
de boede ſammen i Hobbet Familiehuus, udlaante til hende forſkjellige Effecter
af Bærdi c. 30 Rd., for at Karen Madsdatter kunde lade dem asſurere ſom
hendes Mands Eiendele, og at hun vel vidſte, at hun derved handlede urigtigt,

ſamt ſagde til Karen,

at det ikke gik an, men dog iffe turde vœgre fig ved at

efterkomme Opfordringen af Frygt for Hœvn af Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſen, hvorfor hun heller ifte ſtrax under Forhoret om Ildebranden i bemeldte
Suu8 forklarede hvad: der var fleet, men forſt ſenere hen under Sagen kom frem
dermed, Det af hende ſaaledes udviſte Forhold findes at maatte anſees efter
Straffelovens $ 259 cfr. $ 48, men da den Straf, hun derefter har forſkyldt,
findes at funne beftemmes til fimpelt Fængfel, vil den i Medfor af $ 66 bort-

falde,

og hun ſaaledes blive at frifinde for Actors Tiltale.

Som Folge af

Foranfsorte vil Underretsdommen, hvorved Arreſtanten Chriſtian Chriſtenſens
Huſtru, Tiltalte Karen Madsdatter, er anſeet med Forbedringshuusarbeide i 1

Aar 0g Arreſtanten Iorgen

Chriſtenſen med

Forbedringshunsarheide i 2 Aar,

blive at forandre, medens den vil blive at ftabfæfte med Henſyn til Tiltalte
Kirſten Rasmusdatter, Rasmusſens Huſtru, der er tillagt Frifindelſe for Actors Tiltale.“

Fredagen

Nr. 236.

den 11te December.

Gaardeier J. JI. Chriſtenſen (Overretsprocurator
Nellemann

efter Ordre)

Contra
Landsoverretsprocurator Alberti (Advocat Levinſen),
angaaende Tilbagebetalingen af et hos Indſtœvnte deponeret Belgb.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 16de Des
cember 1867: „Indſtœvnte, Landsoverretsprocurator C. Alberti,
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bor for Tiltale af Citanten, Gaardeier J. J. Chriſtenſen af Heeager, i denne Sag fri at være.
Procesfens Omkoſtninger ophæves,
Med Henhold til Stempellovens $ 15 forbeholdes Statskasſens

Ret i Henſeende

til de af Citanten

under

23de April 1866

fremlagte Øjenparter af en Skrivelſe af 15de Marts 1864 fra
Citanten til Indſtœvnte med Paategning ſra Sidſtnœvnte af ſamme
Dato, ſamt af det af Citanten til Redacteur N. Hanſen under
23de Januar |. A. udſtedie Beviig.”
Hgieſterets

Dom.

Efter de foreliggende Oplysninger findes Indſtævnte at have
havt Anledning til at antage, at han, førend han udbetalte N.
Hanſen de i den indankede Dom omhandlede 1020 Rd., alene
behøvebe

at forvisſe ſig om,

at

den

Stilling

af en Underofficeer

for Bendt Iverſen, hvorem en forelobig Contract allerede var ops
rettet, inden Indſtœvnte modtog Pengene af Citanten, var bleven
endeligen berigtiget ved Regimentet, men at han derimod ikke
nærmere ffulde prøve Contracteng Beſtemmelſer, eller ffaffe fig
Beviis for, at den paagjældende Underofficeer havde udtjent ſin
fulde 8-aarige Capitulationstid, og ſaaledes kunde frigjøre Bendt

Jverſen for al Veœærnepligt ſaavel i Linien ſom i Forſtœrkningen.
Det kan
i ſaa Henſeende blandt Andet mærkes, at den ommeldte forelobige Contract, med hvis Indhold Indftævnte maatte forudfætte at
Citanten var befjendt— hvilket ogfaa var Tilfældet
— fun gif nd
paa, at vedkommende Underofficeer ſkulde paatage ſig at aftjene
Bendt Iverſens otteaarige Værnepligt ved den ftaaende Hær.
Efter

det Foranførte

finder Høiefteret,

at om

end Indſtœvnte

red

at udbetale de hog ham deponerede 1020 Mb., imod at faae denne
Contract udleveret i gvitteret og berigtiget Stand, ille kan anſees
at have iagttaget Forffriften i Citantens Skrivelſe til ham af
15de Marts 1864 efter dens bogſtavelige Indhold, mangler der
dog tilſtrækkelig Foie til at antage, at han derved har gjort fig
\yldig i en Uagtſomhed, ſom kunde paadrage ham Forpligtelſe til
at tilbagebetale Citanten Belobet eller udrede Skadeserſtatning til
denne.

Der

maa

indankede Dom,

derfor tillægges

der

har

Indſtævnte

dette Reſultat

Frifindelſe,

og den

og rettelig har ophævet
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Procesſens Omkoſtninger, bliver ſaaledes at ſtadſœſte.
Procesſens Omkoſtninger for Hgieſteret ville ligeledes vœre at ophœve.
Thi kjendes for Reli:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Hgieſteret ophœves.
Til Juſtitskasſen betaler Citanten I Ro.
J den indankede Doms Præmigfer hedder det: „Citanien, Gaardeier
JF. Y. Chriſtenſen af Heeager, havde i Januar 1864 af Gaardeier Niels
Jenſen modtaget det Hverv at kaffe en Stillingsmand for Sidſtnœvntes Stedſon, den Værnepligtige af Ringkjobing Amts 39te Lægd Nr. 51 Beudt Iverſen, der paa Sesſionen for 1864 var udſkreven til Soldat med Modetid den
15de Marts fj. AX. Da Citanten i denne Anledning henvendte fig til Redacteur
N. Hanſen, paatog denne ſig at ordne dette Anliggende, idet han for Citanten
opgav, at Udgiſterne herved vilde belobe ſig til 1945 Rd, Heraf udbetalte Citanten Hanſen den 23de Januar |. A. contant 925 Rd., hvorfor Sidſtnœvnte
meddeelte Tilſtaaelſe med Bemærkning, at han, der af Citanten var bemyndiget
til at leie en udtjent Underofficeer med Stillingstilladelſe til at aftjene Værnepligten i den ſtaaeude Hœr for den ovennævnte Bærnepligtige, af Gaarbdeier
Niels Jenfen igjennem Citanten havde til Affendelfe til 8de JInfanteri-Regiment, hvor Pengene anordningsmægfig fulde deponeres, modtaget bemeldte
Beløb, fom han dog forpligtede fig til at tilbagebetale for det Tilfælde, at den
ftillede Underofficeer iffe paa Møbdebagen fulde være bisponibel.
Samtidig
hermed ubftedte Citanten til Hanfen et Beviis, hvori han, fom Befulbmægtiget
for Bendt Iverſen, i Tilſœælde af at en Stilling, ved hvilken en udtjent Underoſficeer ﬀulde indtræde ſom Stedfortræder for bemeldie Vœrnepligtige, blev
endelig berigtiget til den for Recrutterne beſtemte Modedag, erkjendte at være
Hanſen et Belob af 1020 Rbd., at betale paa Møbebagen, ſkyldig, hvorimod
Forpligtelſen til fornœonte Sums Udbetaling ffulde bortfalde, naar en ſaadan
Stilling ikke blev endelig berigtiget. Da Svar fra Regimentet imidlertid, ſom
det ſenere viſte ſig, ikke kunde indlobe til Modedagen, forenede Citanten og
Hanſen ſig om, at Summen, iſtedetfor at udbetales Sidſtnœvnte paa den berammede Dag, ffulde deponeres 108 Indftævonte, Landsoverretsprocurator C.
Alberti, med Bemyndigelſe for denne at udbetale Hauſen Belobet, naar Sagen
var kommen i behorig Orden, og i Henhold til den faalede8s trufne Aftale afs
leverede

Citanten

til Indſtœvnte

følge en Sfkrivelſe af ſamme
bemyndiger

Indſtœvnte

den

Dato,

15de Marts

i hvis

til at udbetale

1020

Slutning

Hanſen

Rd.,

idet han

det hedder,

det nœævnte

Belob

lod meds

at Citanten
mod

at Ind-

flævnte af ham imobtager ,, Contract i qvitteret Stand og godkjendt af de reite
Autoriteter, hvorefter en udtjent Underofficeer har overtaget Bendt Iverſen,
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39te Lægd Nr. 51 af Ringkjobing Amts Veœær:epligt, ſamt Qvittering for den
nævnte Sum.”
J en denne Sfrivelfe given Paategning meddeelte Indſtœvnte Tilſtaaelſe
for Summens Modtagelſe, for hvilken han derhos erklærede ſig at vœre Citanten anfvarlig.
Da Hanſen derefſter den 1ſte April næftefter til Indftævnte
afleverede en Contract, hvorefter Corporal Søren Frederik Bjerby havde paataget fig at aftjene Bendt Jverfeng otteaarige Værnepligt ved ben ftaaende Hær
for en Sum af 925 Rd., og hoilken Contract havde Paategning af 15de Marts
fra 8de Infanteriregiments Stillingscommisfion om, at denne Stilling var
endelig berigtiget, udbetalte Indſtævnte Hanſen det hos ham deponerede Beløb.
Efter Citantens Formening har Inudſtævnte imidlertid været uberettiget til at
gjore denne Udbetaling, og han har derfor, efter meddeelt Bevilling til fri Proces, mod Indſtævnte anlagt nærværende Sag, hvorunder han principaliter har
nedlagt Paaſtand om, at Indſtævnte maa blive tilpligtet at tilbagebetale ham
1020 Rd. med Renter deraf 5 pCt. p. a. fra Forligsklagens Dato den 6te

Marts 1866 indtil Betaling fﬀﬀeer.
Denne Vaaftand ftøttes derpaa, at Indftævnte efter Citantens Skrivelſe
til ham af 15be Marts og Indftævntes herpaa meddeelte Paategning kun var
berettiget til at udbetale det ham overleverede Beløb under den Betingelfe, at

Hanſen

for ham legitimerede,

at den antagne

Stillingsmand

var en udtjent

Underofficeer, der paatog ſig Bendt Jverſens Værnepligt, hvorved
Tjeneſten baade i Linien og i Forſtærkningen.
Men da det nu
en Stilling ſom den betingede ikke er kommen iſtand ved den af
tede Contract, ſom Indſtævnte har taget for god, efterxſom det
Jnfanteriregiment indhentet Oplysning fremgaaer, at Corporal
har tjent 5 Aar i Linien og alene ved at eftergives 3 Aar af fin
Vernepligtslovens $ 27 har kunnet bytte Vilkaar med en anden
og hans Avalification faaledes er heelt forſkjelig fra en udtjent
der ved 8 Aars ſtadig Tjeneſte er frigjort for al Værnepligt, og

ex at forſtaae
foreligger, at
Hanſen oprets
af en fra 8de
Bjerby ikkun
Tjeneſte ifolge
Veærnepligtig,
Underofficeer,
fom efter be-

meldte Lovs $ 26 alene kan anvendes til en virkelig Stilling ì dette Ords legale

Betydning

—

maa

Indſtævnte,

efter

hvad

Citanten

formener,

uden

Henſyn til om der er lidt noget Tab ved den af ham foretagne Dispoſition,
være bligtig til at tilbagebetale det af ham mobtagne Beløb, fordi han har
disponeret ovev famme uden at ben vedtagne Betingelje var inbtraadt.
Ved
Siden

heraf har imidlertid

Citanten

anfort,

at der utvivlſomt

er lidt Tab

ved

JIndſtœvntes Handlemaade, idet Bendt Jverſen, iſtedetfor at han, bvis en virfelig udtjent Underofficeer var bleven ſtillet for ham, ſin Livstid vilde have
været fri for Bærnepligt baade i Linien og Forftærfningen, nu ifølge ben indgaaedc Contract, der, efterat den var traadt
1 Kraft, ikke længer kunde kuldkaſtes,
i 14 Aar fra ifte Januar 1866 kan indkaldes til Tjeneſte i Forſtœrknizgen,
naar det ffal være.
Med Henhold hertil, og med den Bemeærkning, at Formodningen maa være for, at bet lidte Tab ikke er mindre end den Sum, der
var deponeret, og ſom vilde have været reddet, hvis Indftævnte havde fulgt fin
Ynftrur, har Citanten in subsidium paaſtaaet fig denne Sum med Renter ſom
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ovennævnt tilfjendt i Erſtatning, og aldeles in subsidium har han nedlagt Paaftand om, at det Belob, Indftævnte tilpligtes at betale, beſtemmes til ſaameget
af de 1020 Rd., fom bet efter uvillige Mænds Sljøn vil fofte at fri Bendt
Jverſen for den ham endnu paabhvilende Værnepligt.
Ciianten har berhog for
alle Tilfælde paaſtaaet ſig Procesſens Omkoſtninger tilkjendte efter Reglerne
for beneficerede Sager, derunder Salair til hans beſkikklede Sagforer, Procurator Nellemann.
Indſtœvonte har procederet til Frifindelſe med Paaſtand om at erholde
ſig Procesſens Omkoſtninger tilkjendte ffadesløft.
I Henſeende til den af Citanten fremſatte principale Paaſtand er det at
bemerke, at ſkjondt det maa anſees for utvivlſomt, at Indſtœævnte ved at udbetale det ommeldte hos ham deponerede Belsob ikke har holdt fig den ham ved
Citantens Skrivelſe af 15de Marts meddeelte Jnſtrux efterrettelig, lader det ſig
dog hverken efter Forholdets Natur, ſaalidet ſom efter den af Indſtævnte paa
bemeldte Skrivelſe meddeelte Paategning, antage, at Judſtœvnte uden alt Henfyn til, om der ved ben ffete Udbetaling var bevirket noget Tab eller ikke,
ffulde funne tilpligtes at tilbagebetale det af ham udbetalte Beløb, blot fordi
det ſtatueres, at Indftævnte iffe har fulgt fin Inftruc. Der vil faaledes alene
funne blive Spørgsmaal om, hvorvidt der efter den ene eller den anden af Cis
tantens ſubſidiaire Paaſtande — mod hvis formelle Berettigelſe Indſtævnte isovrigt uden Foie har proteſteret — vil kunne tilkjendes Citanten Erſtatning.

Dette Spørgsmaal findes imidlertid ogſaa at maatte beſvares benœgtende.
er in confesso, at den.under Sagen

paa ufordeelagtige Vilkaar et Tab

omhandlede

Det

Contract, ved hvis Afflutning

ſal vœre bevirket,

vedkommer

en Tredie-

mand, for hvois Regning og paa hvis Vegne den er indgaaet. Nu har Citanten imidlertid end iffe asſereret, at han paa Grund af fit Forhold til Contracten i nogen Maade har maattet holde denne Trediemand ffadesløs, men han
har alene ſom Motiv for fit nærværende imod Indftævnte anlagte Sogsmaal

anfort, at han herved vilde værge ſig mod eventuelle Krav fra dennes Side, og
at bet er hang Henfigt at ville udbetale
under denne Proces mactte blive Citanten
ſaaledes ifolge Citantens eget Anbragte 1
lidt noget Tab, for hvilket han kan kræve

paagjældende Trediemand hvad der
tilfjendt hos Yndftævnte.
Da der
alt Fald ikke for Tiden af ham er
Erſtarning, og det derhos, navnlig

ſaalœnge der ikke foreligger en af Citantens Committent over ham erhvervet
Dom, overhovedet er toivlſomt, om Citanten nogenſinde vil komme til at lide
noget Tab paa Grund af Indſtœvntes Misligholdelſe af den mellem ham
Citanten indagaaede Contract, og da det endelig er utvivlſomt, at Citanten,

og
da

han i eget Mavn har anlagt nærværende Sag, favner Comipetence til at fremfætte et Krav paa Trediemands Vegne, vil der under disſe Omſtœændigheder
og efter denne Gagens Stilling være at tillægge Indftævnte den af ham baaſtaaede Friſindelſe.“

Den

Nr. 248.

11te

December.
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Advocat Henrichſen
contra

Thomas

Langslow

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for Overtrædelfe af Beſtemmelſen i Fron. 8de Juni
1839 8 4 jfr. $ 10.
Viborg Kjobſtads Politiretsdom af 28de April 1868: „Tiltalte, Skrœder Langslow af Hamborg, bor til Statskasſen betale
80 Rd. ſamt derhos til lige Deling mellem Viborg Kjobſtads
Fattigkas\ſe og Angiveren bode 32 Rd., og endelig udrede alle af
denne Sag lovligt flydende Omkoſtninger.
At efterfomme8 inden
3de Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 19de October 1868: ,, Tiltalte,
Skrædermeſter Thomas Langslow, bor for det Offentliges Tiltale
i denne Sag fri at vœre. Sagens Omkoſtninger, hvorunder Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Faſting og Iſaacſen, tillægges i Salair hver 5 Rd., udbredes af det Offentlige.”
Hgieſterets
I Henhold

til

og nted Bemærfning,

de

i den

Dom.

indankede

at bet, efter hvad

Dom

anfgrte

der foreligger,

Grunde
maa

for-

udfættes, at Tiltalte felv fom Haandværfer har forfærdiget eller
ladet forfœrdige de af ham efter Beftilling leverede Klædningsſthkker, hvorom der under Sagen er Sporgsmaal, fjendes for Ret:
Landsoverrettens
Dom bør ved Magt at ſtande.
Advocaterne Henrichſen og Hanſen tillægges i Salarium for Høiefteret hver 10 Rd., der udredes af
bet Offentlige.
I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under denne Sag
tiltales Skræder Thomas Langslow for Overtrædelſe af Beſtemmelſerne i
Frdn. 8de Juni 1839.
Efterat Viborg Toldkammer ved Skrivelſe af 1ſte April d. A. havde
anmeldt, at Tiltalte, ſom den Dag opholdt ſig i Viborg, i flere Aar havde
tilbudt og ſolgt fœrdigſyede Klœædningsſtykker til forſkjellige i Viborg boende
Perſoner, maa Tiltalte anſees under det i denne Anledning optagne Forhsor at
have erkjendt, at han, der er boſat i Hamborg og ſom ikke har erhvervet Adgang8beviis efter Frdn. 8de Juni 1839
4, ligeſaalidt fom han iøvrigt fan
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antages at have nogen Ablomft til Næringsbrug heri Lantet, paa ſine Reiſer heri
Landet har dee's modtaget Beſtillinger paa Leveringer af Klœdningsſlykker, deels
afleveret beſtilte Klæder og indkasſeret Penge, hvorimod han har!benœgtet nogenſinde

igvrigt at have fort Varer med ſig, og navnlig har han i ſin gjennem ſin Defenſor for Overretten afgivne Erklæring nœgtet, at han nogenſinde har falbudt
eller afhœndet fœrdigſyede Klæder enten til Kjobmœænd eller andre af de i Frdn.
8de Juni 1839 $ 2 nœvnte Perſoner, eller overhovedet til Nogen heri Landet,
hvorimod han kun har leveret Klædningsſtykker efter modtagen Beſtilling og
forudgaaet Maaltagning. Hermed ſtemmer ogſaa de af flere i Viborg boſidcende
Mend, ſom efter Beſtilling og Maaltagning have erholdt Klæber fra ham, afgione Erklœringer, og da Tiltalte ikke ved det af ham vedgaaede Forhold kan
anſees at have gjort fig ffyldig i Overtrædelje af den citerete Forordnings Beſtemmelſer , vil han — idet der efter den imod hans anordnede Tiltale ikke vil
blive Spørgsmaal om at underføge, hvvrvidt han ved det ommeldte Forhold
maatte have paabraget fig Anfvar efter Loven om Haandværks- og Fabrikdrift
m. m. af 29be December 1857 2 75 — være at frifinde for det Offentliges
Tiltale i denne Sag, og Sagens Omfoftninger, hvorunder Actor og Defenſor

for Overretten ville være at tillægge i Salair hver 5 Rd.,

at udrede

af det

Offentlige.”

Nr. 40.

Proprietair Lindberg

(Advocat Klubien)

contra

Proprietair Plenge (Ingen),
angaaende Retten til Tørveffjæret i tvende under Gaarden Rotterdam i Viborg Amt horende Moſer m. v.
Lysgaard og Hids Herredstingsdom af 14de Juli 1865:
„Indſtœvnte, Proprietair Lindberg til Rotterdam, bor til Citanten,
Proprietair Plenge til Palſtrup, betale i Erſtatning for de 80,000
Står, Tørn, ſom Inbftævnte har ffaaret i ben under Sagen ommeldte Lille Korsmoſe, et af uvillige, af Retten paa Indſtœvntes

Bekoſtning udmeldte Mœnds Skjon faftjat Beløb, ber dog iffe
maa overftige 2 Rd, pr. 1000 Står, Tørv eller ialt 160 Rd.,
men forøvrigt for Citantens Tiltale i denne Sag fri at være.
Procesfens Omfoftninger ophæves.
At efterfommes inden 15
Dage efter denne Domg lovlige Forfyndelfe under Adfærd efter
Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 15de Juli 1867: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Overretten ophœves.
Det Idomte at efterkommes inden 8

Den

Uger efter denne
Loven,“

Doms

11te

lovlige

December.

Forkyndelſe

Hgieſterets
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under

Adfærd

efter

Dom.

Ved Bedommelſen af, om den i den indankede Dom omhandlede ſaakaldte Lille Korsmoſe— om hvilken der for Hgoieſteret
alene er Sporgsmaal — ved Udſtykningen af Palſtrup Hovedgaard
er henlagt til den Indftævnte tilhørende Hovedparcel eller, ſom
det efter Situationen

nærmejft maatte

formodes,

til en af de Bars

celler, hvoraf Gaarden Rotterdam beſtaaer, vil der ikke kunne
lægges afgjorende Væœgt paa Anforſlerne om Parcellernes Tiüiggende i den i Dommen ommeldte Hartkornsberegning af 15de
November 1824, efterſom den nævnte Hovedgaardg Udftyfning,
navnlig for Rotterdams Vedkommende, faktiſk var foregaact mange
Aar iforveien og fuldbyrdet ved tinglæſte Skjoder i Henhold til
en i Aarene 1794—96 af en Landinſpecteur foretagen Dpmaaling og Afſœtning paa et Udſtykningskort ſamt Hartkornsanſcttelſe.
Den ſaaledes for mange Aar ſiden ivœrkſatte Fordeling af Jordtilliggendet kan ikke antages at være forandret ved Hartkornsberegningen af 1824, ved hvilfen det iffun maa anjeeg tilfigtet at
berigtige Fordelingen af Hartfornet; heller iffe tør Rigtigheden af
dens enkelte Anforſler om Jordtilliggendet betragtes ſom anerkjendt
af Rotterdams Eiere; og om der eud maatte vœre Formodning
for, at de ſtemte med den tidligere ivœrkſatte Fordeling af Jorderne, maa

det dog

herimod

navnlig

erindres,

at det i 1794

for-

fattede Udſtykningskort nœrmeſt maa anſees at have henfort Lille
Korsmoſe til Rotterdams Tilliggende, ligeſom det og blandt Andet
kan mærfes, at denne Gaards Eiere i en lang Aarrælfe paa forſtjellige Maader have behandlet Lodden fom horende til Rotterdam,
hvorimod Eierne af Hovedparcellen ingenſinde i Mands Minde
vides at have befattet ſig med den.
Efter det Anførte fan Indftævnte, hvis Søgsmaal imod Citanten er ftøttet paa, at han har Ciendomgret til Lille Korsmoſe,
ikke anſees at have beviift jamme, og da Citanten maa betragtes
fom Loddens Bejidder, vil han i Henhold til &. 5—5—3 blive
at frifinde for Indſtævntes Tiltale under den heromhandlede Deel
af Sagen, ligeſom der, forſaavidt Sagen oprindelig tillige angik
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en anden Mofe, allerede er tillagt ham Frifindelſe ved den i faa
Henſeende upaaankede Herredstingsdom.
Procesfens Omkoſtninger blive at ophæve for alle Retter.
Thi
Citanten

bor

for

kjendes for Ret:
Indſtævntes

Tiltale

i denne

Sag

fri at være.
Procesſens Omkoſtninger
for alle
Retter ophœæves.
Til Juſtitskasfen betaler Indftævnte 1 Nd.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder bet: ,, Under nærværende Sag
har Indſtævnte, Proprietair Plenge til Palſtrup, i 1ſte Inſtants ſagſogt Citanten, Proprietair Lindberg til Rotterdam, til at betale Erſtatning og Boder
for it Aaret 1863 at have labet ffjære Tørv i 2 Indftævnte, fjom Cier af
Hovedgaarden Palſtrup, formeentlig tilhorende Moſer, Lille Korsmoſe og Kjornsmoſe.
Ved Underretsdommen er Citanten tilpligtet at betale til Indftævnte i

Erſtatning for 80,000 Stkr. Torv,

ſom Citanten havde }aaret i Lille Kors-

moſe, et ved uvillige af Retten paa Citantens Bekoſtning udmeldte Mænds
Skjon faſtſat Belob, dog ikke over 2 Nd. pr. 1,000 Stkr. Torv eller ialt 160 Rd.,
medens Citanten forøvrigt — idet han navnlig antages at have været berettiget
til det i den anden ommeldte Moſe, Kjornsmoſe, ivœærkſatte Torveſkier — er

frifunden for Indſtævntes Tiltale.
Denne Dom har Citanten nu indanket her for Retten, hvor han, efterat
en af ham i Formaliteten nedlagt Paaſtand ved Retteus Kjendelſe var bleven
forfaftet, principaliter har, ligeſcm i 1ſte Inſtants, paaſtaaet ſig aldeles frifunden for Indſtævntes Tiltale, ſubſidiairt at Underrets8dommen ſtadfæſtes, forſaavidt han ved ſamme er frifunden, og at han ligeledes frifindes for Indftævntes Tiltale med Henfyn til Erſtatningen for de i Lille Korsmoſe ſkaarne
Tørv, og albeleg ſubſidiairt at Underretsdommeu ſtadfæſtes, dog ſaaledes, at
Vurderingen eer paa Indſtævutes Bekoſtning. Indftævnte procederer derimod
til Underretsdommens Stadſœæſtelſe.
Det er in confesso, at Citanten har i 1863 ladet ffjære be ommelbdte
80,000 Stkr. Torv i Lille Korsmoje, men Citanten har formeent, at han hertil
har været berettiget, idet han har gjort gjældende, at Mofen, ber oprindelig
har hørt til Palftrup Hovedgaard — af hvilfen Citantens Ciendom Rotterdam
var en Parcelgaard, ſom var bortfſœæſtet, indtil ben under Betegnelſen Parcel
Nr. 6 ved Kjobecontract af 17de Mai 1796 og Skjede af 22de Juni \. A.
ſraſolgtes Hovebgaarden — enten har været indbefattet under dette Salg, eller
at den har henhsrt til 2 andre Parcellers Tilliggende, der under Betegnelfen
Nr. 7 og 8, ſom det maa antages î Henhold til en i Aaret 1795 truffen forelpbig Overeenskowſt, ved Skjode af 24de Juni 1810 fraſolgtes Palſtrup til en
3die Mand og af denne under ſamme Dato bleve tilſkfiodede Eieren af Rotters
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dam.
Det fremgaaer nu af Sagens Oplysninger,
abffilt fra Palſtrups ovrige nuværende Tilliggende
Miils Aﬀſtand fra Palſtrup Hovedgaards Byguinger,
været benyttet af Eierne af Palſtrup, ber har andre
grændſer Moſen til Rotterdams Eiendom eller gaaer
er det oplyſt, at medens Moſens veſtlige og ſydlige

Rotierdam,,

ikke nu ere kjendelige i Marken,

487
at medens Moſen ligger
og navnlig omtrent i 1
ligeſom den ei heller har
nærmere liggende Moſer,
ind i denne, og endvidere
Grændſer, der vende mod

er Moſens nordlige Grænbfe en

opfyldt Groft med nedfalden Jordvold, hvilken Groft gaaer i Linie med Rotterdams Nordgrændſe og maa antages at vœre en Fortſættelſe af en Groft, der
danner RNotterdams Skjel paa denne Side, og Moſens øftlige Grændfe er en
Linie fra bemeldte Groft mod Syd, hrilken Linie ligeledes gaaer i Flugt med
Rotterdams Skjelgrændſe mod Dſt. Forſkiellige af Citanten forte Vidner have
fremdeles udſagt, at de have anſeet den ommeldte Grøft, der danner Moſens
Grændſe mod Nord, og Linien derfra mod Syd ſom Skfjel for ſelve Gaarden
Rotterdams Tilliggende, og under et af Citanten i 1863 optaget Tingsvidne
have flere Vidner, hvis Forklaringer omfatte et Tidsrum af 40—45 Aar, edelig udſagt, at Moſen i dette Tidsrum har af Rotterdams Eier været beuyttet
til Græsning, forſaavidt den ikke ſtod under Vand, eller i Kanten af Moſen,
og at den, efter for 10—12 Aar ſiden at være bleven udgravet, ligeledes af
Citanten ſom Eier af Rotterdam i det ſiden den Tid forlobne Tidsrum er
bleven benyttet til Torveſkiær, hvorhos det iovrigt efter 2 Vidners edelige Udſagn maa antages, at en tidligere Eier af Rotterdam allerede for noget over
20 Aar ſiden har ladet grave en Groft fra Meoſen mod Syd over Rotterdams
Tilliggende for at fore Vandet fra Moſen, medens den dog forſt ved den ommeldte, 10—12 Aar før 1863 af Rotterdams Cier iværkjatte Udgravning fan

antaged at være bleven brugelig til Tørveffjær eller til Grægning uuvtagen i
Moſekanterne.
Endelig have flere af Citanten førte Vidner edelig udſagt, at de
troe eller ffjønne, eller at det er dem ſagt, at Lille Korsmoſe har været en Deel
af de ommeldte Parceller Nr. 7 og 8, der 1 1795 fraſolgtes Palſtrup og ſenere
i 1810 tilffjødedes Eieren af Rotterdam, og endvidere har Citanten til Ststte
for ſin Paaſtand om, at Moſen i ſin Tid er bleven bortſolgt fra Palſtcup og
overdraget til Eieren af Notterdam, paaberaabt fig, at Moſen ex afſat paa
Rotterdams Matriculskort ſom henhorende til ſamme og i Matriculsberegningen
opfort ſom en Deel af deune Gaard.
Ligeſom imidlertid bemeldte Matriculsfort og Matriculsberegning
ikfe 1 og for fig kunne afgive noget Be-z
viis for Citantens Eiendomsret til Moſen, ſaaledes kan det ille ved de
anførte Bibneforllaringer anfecg godtgjort, at Mofjen er bleven overdragen
til Rotterdam ſom en Deel af de ommeldte Parceller, ligeſaalidt ſom Citanten
iporigt har fort noget directe Beviis for, at Moſen, der ikke findes omtalt i
noget af Adkomſtdocumenterne for Rotterdam eller de ommeldte Parceller eller
for Palſtrup Hovedgaard, enten har henhørt til bemeldte Barceler, da de i
1795 ſfolgtes fra Palſtrup, eller til Rotterdams Tilliggende, medens den var
bortfœæſtet fra Palſtrup, eller til det Areal, der, foruden dette Gaardens tidligere
Tilliggende, tillagdes Rotterdam, da ſamme ved Kipobecontract af 17de Mai
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1796 og Skjode af 22de Juni \. A. ſolgtes fra Paliſtrup.
Derimod er der af
Indſtævnte til Beviis for, at Moſen ikke er bleven ſclgt fra Palſtrup, fremlagt
en under 15de Novbr. 1824 af en Landinſpecteur affattet ſaakaldet Hartkornsberegning over Palſtrup Hovedgaard, der i fin Slutningsbemærfning angives
at være en til Overeensftemmelje med den ifølge Rentekammerets Reſolution
af 3die April 1819 flete fenere Beftemmelfe for Palftrup Hovedgaards Freds
ffove udført Berigtigelfe af em unter 2dben Marts 1816 forfattet og til Rentefammteret forhen indfendt Udfininingsberegning over Hovebgaarden, hvorhos bet

tøvrigt bemærleg

blandt Andet,

at med Beregningen

folger Udſtykningskortet

over Gaardens Jorder ſamt Taxattionsforretningen.
J deune Hartkornsberegning, i Henhold til hvilken Rentekammeret ved en under Sagen fremlagt Skrivelſe af 30te April 1825 har approberet Udſtykningen af Palſtrup Hovedgaards
Jorder, og ſom blandt de udſtykkede Parceller ogſaa ſærlig omhandler Rotterdam ſom Parcel Nr. 6 ſamt de ovennævnte Parceller Nr. 7 og 8, findes Lille
Korsmoje iffe nævnt under nogen af digfe 3 Parceller, hvorimod der under
Hovedparcellen Nr. 1 Palſtrup, efterat den ſamlede Stræknuing ved Gaarden
er opført, findes, jom værende under denneg Drift og Brug, blandt Andet anfort Lille Korsmoſe, hvis Areal og doniterede Indhold derhos er udfort i Rubriken, og derefter ſammenlagt med Hovedparcellens ovrige Areal, der ialt er
beregnet til 9,958,660
[] Alen.
Som det i den anførte Slutningsbemærkning
omhandlede Kort har Indſtævute derhos fremlagt et fſaakaldet Udſtykningskort
over Palſtrup Hovedgaards Jorder, der ſces at være fra 1816, medens det, pag
Grund af at Viguetten er defect, ike ſees, om det i bemeldte Aar er
affattet ellev da copieret efter et ældre Kort, og paa dette Kort, der ogſaa
omfatter Rotterdam ſom Parcel Nr. 6 ſaavelſom Parcellerne Nr. 7 og 8, findes
Mofen betegnet med følgende Ord: „Lille Korsmoſe, Hovedparcellen Nr. 1 til
Torveſkjær.“
En af en Laudinſpecteur under Sagen den 29de November 1863
afgiven Erklæriug gaaer derhos ud paa, at det af den ommeldte Hartkornsberegning i bet Hele og navnulig fammes Fordeling af Hartkorn og Jorder,
hvortil Approbationen af 1825 flutter fig, tydelig ſees, at den ommeldte Moſe
ex forbeholdt Palſtrup Hovedgaard eller Hovedparcellen Nr. 1 ſom Eieudom,
ilfe alene hvad Tørveffjær, men ogfaa hvad Græsninggret angaaer, da Arealet
tilligemed Hartfornet paa famme er tildeelt Hovedparcellen, og at det derfor,
naar der paa Kortet bagefter Ordene „Hovedparcellen Nr. 1“ er tilføiet „til
Tørveftjær”, alene fan antages, at denne Tilføining er feet for at forklare,
navnlig Ventelammeret, hvorfor Lodden, der defigurerer Parcellen Nr. 6, er tildeelt Hovedparcellen.
(Sluttes i nœæſte Nr.).

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Øandrupé

BVogtrykteri.

Høotefteretstidende,
udgiven

af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

32.

Den 3lte December.

1868.

Anden ordinaire Sesſion.
Fredagen

den 11te December.

Nr. 43.

Proprietair Lindberg
contra

Proprietair

Plenge

(ſee forrige Nr.).-

Vel ex det nu ſaa, at Rotterdam ſaavelſom Parcellerue Nr. 7 og 8 allerede vare frafolgte Palſtrup i 1795 og 1796, og i Kjøbecontracten af 17de Mai
1796, hvorved Rotterdam bortfolgteg, henviſes med Henſyn til den ſolgte Eiendoms Hartkorn til en over Palſtrup Hovedgaards Eiendomme 1 Aaret 1794
ſeet Opmaaling og Parcellering ſamt til et af Landinſpecteur Weſenberg affattet
Kort, ligeſom der i Skjodet paa Rotterdam af 22de Juni 1796 ſiges, at den
folgte Eiendom er anfort paa Udparcelleriugskortet, og i Skjodet af 24de Juni
1810, hvorved Parcellerne Nr. 7 og 8 i Henhold til den tidligere Overeensfomft af 1795 frafolgtes Palftrup, hedder det om bemeldte Parceller, at de af
Landinſpecteur Weſenberg ere anordningsmæsfig i Aaret 1794 udſatte; fremdeles
har Citanten for Overretten fremlagt en fra Matriculcontoiret erhvervet Copi,
ſom det hedder, „af Matriculkortet, der har Paategning om at være opmaalt
1794 af Weſenberg og copieret i 1825“, paa hvoilken Copi ingen Bemeœærkning
findes ved den omhandlede Moſe om Hovedparcellens Ret til ſamme, og Citanten har nu i Henhold hertil gjort gjældende, at ligejom der hereſter ikke
fan vœære forbeholdt Hovedparcellen nogen ſaadan Ret til Moſen ved Udparcels
leringen i 1794 eller ved det i Henhold til Udparcelleringskortet af bemeldte
Aar ſkete Salg af Rotterdam og af Parcellerne Nr. 7 og 8, ſaaledes kan det,
idet en Udparcellering af Hovedgaardens Eiendomme allerede var feet i 1794,
ifke antages, at den i 1824 affattede Hartkornsberegning og den i Henhold dertil ſtedfundne Rentefkammerapprobation af 30te April 1825 har gaaet ud paa
en egenutlig Udſtykning, hvoorimod det alene herved har været Henſigten 1 det

Offentliges Interesſe at regulere Hartkoruet navnlig med Henſyn til Fredﬀovs6-
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forholdene,

men ikke at tage nogen Beſtemmelſe om Parcellernes Tilliggende

hvortil

har

han

ben>gtet

at

vedkommende

Lodseieres

Samtykke

er blevet

er-

hvervet, ligeſom han har benœgtet, at overhovedet nogen formelig Udſtykningsforretning ligger til Grund for den ommeldte Hartkornsberegning.
Vel er nu
Forholdet mellem den ommeldte Hartkornsberegning af 1824 — der ſom meldt
angiver fig at være en Berigtigelſe af en under 2den Marts 1816 forfattet Udſtykuingsberegning — og hiin tidligere Opmaaling og Udparcellering af 1794
ikke oplyſt; men der mangler eſter Sagens Oplysninger i det Hele Foie til at
antage, at der ved Hartfornsberegningen af 1824 og den derefter meddeelte
Approbation af 30te April 1825 alene har været tilfigtet i det Offentliges Înteresſe at regulere Hartkoruet, hvorimod der maa antages at være feet
en egentlig Udftyining, ved hvilken derhos, idet Nentekammeret har medteelt
Approbation paa ſamme, de med Henſyn til Jordeiendommens Udſtykning forefrevne Former maa forudfættes at være blevne fuldftændig iagttagne, i hvilfen
Henfeende navnlig ogfaa bemærkes, at det, ſom meldt, i Hartkornsberegningen
af 1824 hedder, at med famme følger blandt Andet Udftylningskortet over
Gaardeng Jorder — hvillet Kort maa antages at være det under Sagen frem-

lagte Udſtykningskort af 1816 — ſamt L axationsforretningen.
Efter Sagens
famtlige Omſtændigheder findes det derhos at maatte antages, at den tidligere
i 1794 fﬀete Udparcellering ikke er bleven approberet, men er bleven henliggende
uden ſaadan Approbation, og at Approbation paa Udſtykningen af Palſtrup
Hovedgaards Eiendomme forſt er meddeelt ved den ommeldte Nentekammerffrivelſe af 30te April 1825, hvorhos endvidere Formodningen nœærmeſt maa
være for, at den i 1816 udførte og i 1824 berigtigebde Udftykning er feet i
Fortſættelſe af og i Henhold til Udparcelleringen af 1794, og at ſaaledes navn-

lig ogſaa den Maade, hvorpaa Lille Korsmoſe i Hartkornsberegningen af 1824
er anført jon hsorende til Hovedparcellen Nr. L, har været ſtemmende med
Indholdet af Udparcelleringsforretningen af 1794, imod hvilket Antagende den
af Citanten fremlagte Copi af Weſenbergs Kort ifke i nogen afgjorende Grad
findes at kunne tale, idet en Anforſel paa Kortet om Hovedparcellens Ret til
Moſen ikke kuude være nødvendig, maar det Fornødne i faa Henfeende var bes
mærket i Udparceleringsforretningen, om hvis Indhold ingen Oplysning er
meddeelt, og i ethvert Fald maa det, idet Udftylningen af 1816—1824 er bleven
approberet af Rentekammeret, forudjættes, at der ved den ommeldte i Anledning af Udſtykningen afholdte Taxationsforretning er i det Hele blevet iagttaget
de befalede Former, og at der navnlig i fornodent Fald, og forſaavidt nogen
Forandring ſfulde ſee med Henſyn til de allerede bortſolgte Parcellers Tilliggende, er i ſaa Henſeende erhvervet Tilſtaaelſer fra vedkommende Lodseiere, cfr.

Frdn. 25de Juni 1810 $ 3,

Frdn. 23de April 1781

ningen af 1825 udſtedte Adfomſldocumenter
ogſaa, ſkjondt Lille Korsmoſe, ſom meldt, ikke
at henholde fig til det i Hartkornsberegningen
korn, ved hvis Anſættelſe Moſen, ſom ovenfor,

$ 7.

De ſiden Udſtyk-

for Parternes Eiendomme maa
udtrykkelig nævnes i dem, auſees
af 1824 anfsorte Areal eller Harter henregnet til Hovedparcellen,

idet ſaaledes Hovedgaarden Palſtcups Tilliggende i Skjoder af 21de December

Den
1847 og 21de Juni

1853,

11te

December.
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hvilket ſidſte udſtedtes til Indſtævntes

Formand,

der i Skjodet til Indſtœævnte af 17de Juni 1862 har henviiſt til bemeldte Skjode
af 21de Juni 1853, er angivet til c. 711 Tdr. Land, hoilket ſtemmer med det
ovennævnte i Hartfornsberegningen anførte Areal af 9,958,660 [] Alen, ligeſom
Gaardea Rotterdams Hartkorn efter den gamle Matricul i Citantens Skjode
af 29de April 1855 angives til 4 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb., hoilket er
ſtemmende med Anforſelen i Hartkornsberegningen; og medens det i et tidligere
Stjøbe paa Rotterdam af 24de Juni 1812 til en af Citantens Formænd, Procurator Juul, hedder, at Kjøberen ffal holde ſig Palſtrup Udparcellerings- og
Ubffiftningstort 1 Et og Alt efterrettelig, indeholder Muctionsffjøde af 21de
Jull 1831, hvorved Rotterdam folgtes fra bemeldte Procurator Juul, en Bemærfning om, at ved den af Rentelfammeret under 30te April 1825 approberede
Udparcellering af Hovedgaarden Palſtrup ere Rotterdams Jorder famlede i en
Parcel, der er benævnt Nr. 6 og anſatte til Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr.
2 Alb., hoilken Anſeœættelſe — ſom det hedder — Kjøberen faaledes er pligtig
at rette ſig efter.
Det findes i Henhold til det Anforte ikke af Citanten at
være gobtgjort, at den omhandlede Moſe er bleven bortſolgt fra Hovedgaarden
Palſtrup, hvorimod det efter de foreliggende Oplysninger og idet efter Hartfornsberegningen iffe blot Tørveffjær i Moſen er forbeholdt Hovedparcellen,
men Moſens Areal er ſammenlagt med Hovedparcellens øvrige Tilliggende,
maa antages, at Ciendomsretten til Moſen i det Hele er blevet ved Hovedparcellen, og vel har Citanten endvidere paaberaabt ſig, at han ialtfald maa anſees
at have vundet Hævd paa Moſen, men ligeſom han efter det Ovenanfsorte ikkun
har ffaaret

Tørv

i fanme

i 10—12

Aar,

1idet Moſen

indtil

den Tid

ſtod under

Vand, ſaaledes maa den Græsning, Rotterdams Eiere have benyttet i Moſen
i den tidligere Tid, medens Moſen ſtod under Vand, antages at have ind\ﬀrœnket ſig alene til Mofefanterne, hvorhos bemærkes, at felv om Citanten
kunde anſees ved Aldertidshœvd at have erhvervet Grægningsret i Mojen, vil
der under nærværende Sag, ber alene angaaer Spørggmaalet om Erftatning
for den af Citanten i Mofen ffaarne Tørv, ikke kunne gives nogen Beftemmelfe
i ſaa Henſeende.
Citanten maa herefter anſees at have været uberettiget
til det af ham foretagne Tørveffjær i Moſen, og det maa derfor billiges, at
Citanten ved Underretsdommen er tilpligtet at betale Jndſtævnte Erſtatning for
de 80,000 Stkr. Torv, han eſter det Anforte har erkjendt at have ffaareti

Moſen, efter uvillige Mœænds8 Skjon,

dog at Erſtatningsbelobet ikke overſtiger

2 Rd. pr. 1000 Stkr. Torv, eller ialt 160 Rd., og da der, forſaavidt Citanten
har paaſtaaet Underretsdommens Beſtemmelſe om at bemeldte uvillige Mænd
ville vœære at udmelde af Retten paa Citantens Bekoſtning, foraudret derhen, at
Vurderingen ſkeer paa Indſtævntes Bekoſtning, hvilken Paaſtand han har begrundet paa, at Indſtævnte ikke for Underretten har paaſtaaet Vurderingen bekoſtet af Citanten, ikke findes Foie til at tage denne Paaſtand tilfolge, idet det
maa anſees at have ligget i Inbftævntes Paaſtande og iovrigt maa anſees at
folge af Forholdets Natur, at Udmeldelſen til Vurderingen ffeer paa Citantens
Befoftning, vil bemeldte Dom, ved hvilken Procesſens Omkoſtninger i 1ſte
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Inſtants ere ophœævede, efter Indſtævntes Paaſtand være at ſtadfœſte. Procesſens Omkoſtninger for Overretteu findes eſter Sagens On!1ſtændigheder at burde
ophæves,”

Mandagen

Nx, 220,

den 14de December.

Juſtitsraad Bunten
contra

Jacob

Hanfen

(Defenſor Henrichſen),

ber tiltaleg for ulovligt at have beforbret en Handelgreijende og
hans medhavende Varer fra Frederiksborg, over Helſinge, Frederilsvœrk og Frederiksfund.
Hillerod Kjobſtads Politiretsdom af 2l1de December 1867:
„Tiltalte, forhenværende Extrapoſtvognmand Jacob Hanſen heraf
Staden, bor i Mulct til lige Deling mellem Angiveren og Generalpoſtamtets Fattigkasſe at betale 4 Ro.
Saa bor han og til
Poſtholder, Dyrlœæge Lunddahl ſammeſteds at betale 8 Rd. 8 ßþ.
At efterkommes inden 3de Solemærfer fra denne Doms lovlige
Forkyndelſe under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hofe og Stadsrettens Dom af 29de Mai
1868:

„Tiltalte

Jacob

Hanſen

bor

for

Actors

Tiltale

i denne

Sag fri at være.
Sagens Omkoſtninger, derunder Salair til
Brocurator Bøder og Proveprocurator Casſe for Overretten,
5 Ro. til hver, udredes af det Offentlige,”
Hgieſterets

Dom.

Ved kgl. Ordre af 7de d. M. er Hgieſteret bemyndiget til at
tage nærværende Sag under Paakjendelſe, uanſeet at dens Gjenſtand maatte befindes iffe at udgjore summa appellabilis.
Ifolge den i den indankede Dom nœvnte Bekjendtgjorelſe
fra Poſtcontoiret i Hillerod er den derværende Extrapoſtſtation
iffe bleven ophœvet i Medhold af Loven af 27de November 1863,
hvorimod iffun det hidtilvœrende Vognmandslaug ſammeſteds er
blevet afloſt af et Poſthoideri; og ligeſom den mellen Generalpoſtdirecteuren og Poſtholderen oprettede Contract gaaer ud paa at
overdrage Poſtholderiet hele den ved Stationen forefaldende Extra-

poſtkiorſel med alle de en monopoliſeret Extrapoſtſtation efter Loy-
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givningen tilkommende Rettigheder og paahvilende Forpligtelſer,
ſaaledes har dette ogſaa Hjemmel i Frdn. 27de Januar 1804 $6
1ſte Punktum ſammenholdt med $ 1, hvorefter den enkelte Mand,
der iſtedetfor et af Flere beſtaaende Vognmandslaug paatager ſig
hele Befordringen fra en Station, maa antages at have den til
denne Forpligtigelſe ſvarende Eneberettigelſe til Befordringen.
Forſaavidt Tiltalte dernœſt har villet gjore giœldende, at han
endnu er Medlem af Vognmandslauget i Hillerod, kan hans Formening herom iffe komme i Betragtning, i hvilken Henſeende bemœrkes, at der vel ifolge Generalpoſtdirecteurens Skrivelſe af 4de
December 1858 har vœæret overdraget ham en Vognmandsrull,
men med den Indſkrænkning, at han uden Erſtatning ſkulde underfaſte ſig enhver Forandring og Beſtemmelſe, ſom Befordringsvæſenets Tarv eller mulige Omorganiſation i ſin Tid maatte gjøre
fornøden, og vel har han paaftaaet, at han iffe er bleven underrettet om dette Vilkaar, men han maa i hvert Fald tilffrive fig
felv, at han iffe har ffaffet fig Kundſkab om Betingelſerne for
Rullens Overdragelſe til ham.
Det maa endvidere antages, at
behgrig Opſigelſe til ham i Henhold hertil har fundet Sted. Da
der nu fremdeles efter de fremfomne VOplygninger intet Henſyn
kan tages til Tiltaltes Anbringende om, at han ikkun kan anſees

at have udført en Fragtkjorſel med Varer,
alene paatog ſig en Reiſe under 2 Miil, og
Tilendebringelſe blev leitet til den ovrige af
maa det antages, at han har paadraget ſig

og at han i Hillerød
forſt eſter denne Reiſes
ham beſorgede Kjgorſel,
Anſvar efter Forſkrif-

terne i ovennœvnte Frdn.s $ 6, og Politiretsdommen, ved hvilken
der overeensſtemmende hermed er idomt ham Mulct og Erſtatning,

vil faaledes kunne ftadfæftes.
Tiltalte vil derhos have at udrede
Sagens Omfoftninger, derunder de ved Dverretsdommen faſtſatte
Salarier.
Thi fjendes for Ret:
Politirettens Dom bgr ved Magtat ſtande; ſaa bor

og Tiltalte udrede SagensOmkoſtninger,

derunder

de i Landdover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom
beſtemte Salarier, ſamt i Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Henrichſen for Hgoieſteret
20 Rd. til hver.
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J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende
mod Tiltalte Jacob Hanſen ved Hillerod Kjøbftabs Politiret anlagte Sag
har Boftvæfenet forlangt Tiltalte braget til Anfoar efter Frdn. 27de Januar
1804 $ 6, fordi hau den 15de og 16de April 1867 har befordret en Reiſende
fra Banegaarden ved Hillerod over Helſinge og Frederiksværk til Frederiksſund
og derfra tilbage til Hillerod Banegaard, og er Tiltalte ogſaa ved Politirettens
Dom under Paaberaabelſe af den citerede Lovbeſtemmelſe anſeet med en Mulct
af 4 Rd. til lige Deling mellem Angiveren og Generalpoſtamtets Fattigkasſe,
hvorhos han er tilpligtet at betale i Fragterſtatning til Poſtholder, Dyrlæge
Lundahl 8 Rd. 8 fB.
Da imidlertid Forbudet i Fororduing 27de Januar 1804 $ 6 imod at
udleie Heſte og Bogue til Befordring udenfor Byen er indffrænlet til de Steber, hvor Bognmandslaug ere oprettede, men Bognmandslauget i Hillerød,
ifølge en under Gagen fremlagt Bekjendtgjorelſe fra Poſtcontoiret ſammeſteds,
ev hævet fra 1fte April 1867, vil Tiltalte være at frifinde, hvorhos Sagens
Omkoſtninger, derunder Salair til Actor og Defenfor [for Overretten, 5 Rb.
til hver, findes at burde udredes af det Offentlige.”

Tirsdagen

Nr. 251.

den 15de December.

Advocat Hindenburg
contra

Mads Chriſtenſen

og Huſtru Kirſten Chriſtiansdatter

(Defenſor Bungzen),
der tiltales, Førftnævnte for Cyveri, Hæleri og bebrageligt Fors
hold, og Sidftnævnte for Tyveri, HDæleri og for at have udfendt
fin Datter for at betle.

Dſter Flakkebjerg Herreds Extraretsdom af 20de Auguſt 1868:
„Tiltalte Skrœdder Hans Nielſen af Hyllinge bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at være,
Arreſtanten Mads Chriſtenſen og
Arreſtantinden Kirſten Chriſtiansdatter bor henſœættes til Forbes
dringshuusarbeide, Forſtnœvnte i 18 Maaneder og Sidftnævnte i
1 Aar, og bor Arreſtanten Mads Chriſtenſen igvrigt for Actors
Tiltale fri at vœre.
Derhos bor Arreſtanten og Arreſtantinden,
Een for Begge og Begge for Een, udrede ſamtlige af Actionen
flydende Omkoſtninger og derunder i Salair til Actor, Procurator

Hoſt og Defenſor,

Procurator Larſen 7 Rd. til hver,

dog at

Medtiltalte Skrœdder Hans Nielſen in solidum med dem udreder
1/3 af ſamtlige Omkoſtninger.
At efterkommes under Adſœrd efter
Loven,”

Den

15de

December.
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Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 23de October 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Actor
og Defenſor for Overretten, Procuratorerne Nyegaard og Chriſtenfen, tillægges

i Salair

8 Rd.

hver,

ſom

udredes

af Arreſtanten

Mads Chriſtenſen, Arreſtantinden Kirſten Chriſtiansdatter og Arreſtanten Hans Nielſen paa den i Henſeende til de ovrige Actionsomkoſtninger ved Underretsdommen beſtemte Maade.
At efterfommes under Adfærd efter Loven,”
HÖgieſterets

Dom.

Tiltalte Kirſten Chriſtiansdatter vil for de hende overbeviſte
gorbrydelfer ifølge de i den indankede Dom for hendes Vedkommende anførte Lovbeftemmelfer være at anſee med Straf af Fænge
ſel paa Band og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Igvrigt vil Dommen i Henhold til de i Jjamme anførte Grunde være at ftadfæfte,

forſaavidt den ex paaanket.
Thi kjendes for Ret:
Kirſten

paa

Chriſtiansdatter

Band

og

Brød

bor

i 6 Gange

henſœættes

5 Dage.

i Fængfel

Igvrigt

bor Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom
ved Magt at ſtande, forſaavidt paaanket er.
I
Salarium til Advocat Hindenburg og Juſtitsraad
Bunten for Hgieſteret betale de Tiltalte, Cen for
Begge og Begge for Een, 20 Rd. til hver.

JI den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nærvœærende fra
Øfter Flakkebjerg Herreds Extraret hertil indankede Sag tiltales Arreſtanten
Mad! Chriſtenſen for Tyverìi, Hæleri og bedrageligt Forhold, og Arreftantimen Kirſten Chriſtiansdatter for Tyveri, Heœleri ſamt for at have
udſendt ſin Datter for at betle.
5vad den Forſtnœvute angaaer, da er det ved hang egen med det tøvrigt
Oplyfte femmende Tilftaaelfe godtgjort, at han har ſtjaalet et Strygejern af
Bærdt + MÉ., en Stegepande af Bærdi 3 ME. og en Gryde, der ilfe har
kunnet vwderes, da den er bortkaſtet, hvilke Gjenſtande tilhørte Sfrædder Lars
Jenſen o. henlaa paa Brandtomten af hans afbrændte Huus, endvidere en
Dre af Verdi 12 ME., ſom henlaa paa Fodſtykket af Arloſe Molle og tilhorte
Msoller Oſen, og en Poſe af Vœærdi 1 Mk., ſom henlaa i et Brændehuus.
Ligeledes kr han 4 forffjellige Gange ſtjaalet Rug og Byg fra Gaardmand
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Lars Pederſen, hvor han tærſkede, hoilket Korn han har folgt for 5 à 6 Rd.,
og 2 Gange har han om Natten ſtjaalet Kartofler ſra en Kartoffelkule paa
Marken, hovilke Kartofler han den ſidſte Gang ſolgte for 2 Mk. 8 ß, medens

han den
Skove

forſte Gang

brugte

dem i fit Hjem.

Endelig har han ti forſkjellige

ſtjaalet Koſteriis til omtrent 80 Koſte, ſom han ſolgte for 3 à 4 ß Stkt.

Fremdeles bar han bortbyttet en til 10 Mk. vurderet ny Spade, ſom han
havde laant, mod en gammel Spade og 5 Mk. contant, og endelig har han
hos en Kjobmand i en Andens Navn, men uden dennes Tilladelſe, forlangt
1 à 2 Pd. Kaffe og Sukker, ſom han imidlertid ikke erholdt, da den Anden
kom tilſtede i Boutiken inden det var udleveret, ſamt hos Etatsraad Neergaard
for udfort Skovarbeide forlangt og erholdt udbetalt 2 Rd. under Foregivende
af at Skytten, ſom fkulde anviſe Pengene til Udbetaling, var bortreiſt, og under
Løfte om at fige bet til Skytten, for at Beløbet funde blive fradraget i hans
Urbeidsfortjenefte, hvillet han imidlertid undlod, hvorfor det iffe blev frabraget.
For de ommeldte Forbrydelſer, blandt hvilfe ingen af Cyverierne ere qvalificerede, er Arreſtanten, der er født 1826 og tidligere veb nærværende Rets

Dom af 8de Mai 1863 auſeet med 2 Gange 5 Dages Feængſel paa Band og
Brod for 1ſe Gang begaaet Tyveri, ved den indankede Dom rettelig anſeet
med Straf efter Straffelovens $$ 230, 234, 251, 253 og $ 46 ſammenholdt
med $ 251, og Strafſeu fiudes pasſeude bcſtemt til 18 Maaneders Forbedringshuusarbeide.
Arreſtantinden Kirſten Chriſtiansdatter er ved ſin egen med bet iøvrig:
Oplyſte ſtemmende Tilſtaaelſe overbevitji, at have til forffjelige Cider fljaald
noget Brænde, nogle Sengeftolper, et Var gamle Sko, et gammelt Dynevacr
m. m., tilſammen af Veærdi c. 4 ME
De ommeldte Øjenftande beroede pa
et Loftrum i Hyllinge Fattighuus, hvor Arreſtantinden ogſaa boede, men Jet
Loftrum, hvor de laae, var adſkilt fra det, hvortil Arreſtantinden havde Adga1g,
ved en 31 Alen hoi Brœæddevœæg, der ſtodte op til Skorſtenen, men ikte gik
heelt op til Tagryggen, faa at der foroven paa hver Side af Skorſtenen var
en trekantet Aabning.
Tyverierne udforte Arreſtantinden ved at ſtaae op paa
et Bord eller en Stige og derfra deels rœække ind, paa hvilken Maade hm tog
Skoene, deels, forſaavidt hun ikke felv kunde ræffe ind, lofte ſin niaarige Tatter
ind igjennem Aabningen ned paa noget op til Bræddevœæggen paa det andet
Loft henſtaaende Brœænde, og naar denne havde taget Gjenſtandene, atter zjœælpe
hende tilbage.
Arreſtantinden har endvidere gjort ſig ſkyldig i Hæler, idet
hun har ſolgt den af hendes Mand Arreſtanten Mads Chriſtenſen tjaalne
Stegepande og falbudt den af ham ſtjaalne Poſe, uagtet hun vidſte, .t disſe
Ting vare fſjaalne.
Endelig har hun udſendt fin ovennævnte lille Datter
paa Betleri.
For de ovennœvnte Tyverier er Arreſtantinden, der er fodt 185 og ikke
tidligere tiltalt eller ſtraſſet, ved Underretsdommen rettelig anſeet eſte Straffelovens $ 228 og ê 238 og Lov 3die Marts 1860 $ 3, og Strafen findes
pasſende beſtemt til 1 Aars Forbedringshuusarbeide.

Den
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Ui'derretsdommen, bvis Beſiemmelſer
ſedes

billiges,

Nr. 48.

vil derfor i det Hele

være

Chriſtiansſteds
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om Actioneus

Omkoſtninge!:

lige-

at ftadfæfte.”

Skifteret paa St. Croix ſom

behandlende VP. Higgins's Fallitbo (Advocat Brot)
contra

John

Wilkins

(Ingen),

angaaende Betalingen af et Regningskrav.
Chriſtiansſteds Bhtingsdom

John Wilkins bor at betale til
hundlende P. Higgins's Fallitbo
Sytten veſtindiſke Dalere 33 Cents
September 1866 indtil Betaling
ophæves.

At efterkommes

inden

af dte Marts

1867:

„Indſtœvnte

Chriſtiansſteds Skifteret ſom beden Summa Fire Hundrede og
med Renter à 6 pCt. p. a, ſra 28de
\ſkeer.
Procesfens Omkoſtninger
15 Dage

efter denne Doms

lov-

lige Forfyndelfe under Adfærd efter Loven.”
Den veſtindiſke Landsoverrets Dom af 29de Mai 1867:
„Naar P. Higgins efter lovlig Omgang inden Retten med ſin Ed
bekræfter, at der ikke imellem ham og Citanten John Wilkins har
beſtaaet nogen

Aftale

om,

at Citanten

i Aaret

1865

ſkulde fore-

tage en Reiſe til Forſkafſelſe af Immigranter, bor Bhtingsdommen
ved Magt at ſtande. Troſter han ſig derimod ikk: til ſaadan Ed
at aflægge, da bør Citanten til Indſtævnte Chriſtiansſteds Skiſteret for ovennævnte P. Higging's Fallitbo betale Doll. 87. 33 Cts.,
men forøvrigt for Indftævntes Ziltale i denne Sag fri at være,
og bør Procesſens Omfkoſtninger for Underretten ogſaa i dette
Zilfælde være ophævede,
Procesſens Omkoſtninger for Overretten
ophœves.
At efterkommes inden 4 Uger efter denne Doms lovlige
Forkyndelſe under Adfærd efter Loven.”
Døyiefterets

Dom.

Afgjørelfen af bet under nærværende Sag Høitefteret foreliggende Hovedſporgsmaal, om Indſtævnte, foruden det Beløb af
Doll. 87. 33 Cents, ſom det ved den indankede Dom ubetinget
er paalagt ham at betale Citanterne, desforuden bør anfee8 pligtig
til at betale disſe en Sum af Doll. 330, findes, efter Alt hvad
ber under Sagen er fremfommet angaaende Forholdet imellem
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Den 15de December.

ham og VP. Diggins og de iøvrigt forhaandenværende Omjtændig=
heder, overeensſtemmende med Yovgivningeng Grundfætninger al
burde afhænge uf, om Indſtævnte tor beedige, at det imellem
ham og P. Higgins har været aftalt, at den af ham foretagne

Reiſe for at ſoge Immigranter
Bekoſtniug.
aire Paaſtand

Den

ſkulde finde Sted paa Higgins's

af Citanterne i denne Metning nedlagte jubfidi-

vil ſaaledes

vœære at tage tilfolge.

Derhos

vil Inde

ſtœvnte, efter hvad Citanterne endvidere have paaftaaet, være at
tilpligte til dem at udrede Renter 6 pCt. aarligt fra Forligsklagens Dato, hvig han aflægger Eden, af Doll. $7. 33 Cents, i

modſat Fald af Doll. 417. 33 Cents.

Procesſens Omkoſtninger

for alle Retter blive at ophæve.
hi

fjendes for Ret:

Naar Indftævnte inden 6 Uger efter denne Høiefteretsdoms Forkyndelſe efter lovlig Omgang med Ed
bekrœfter, at det mellem ham og P. Higgins har
været aftalt, at den under Sagen omhandlede af
ham
foretagne Reiſe
for at ſoge Immigranter
\kuldefinde Stedpaa Higgins's Bekoſtning, bor han
til Citanterne betale 87 veſtindiſke Daler 33 Cents

med Nenter deraf 6 pCt. aarlig fra den 28de September

1866

Citanternes
Troſter han

indtil Betaling

ſkeer,

men

igvrigt

for

Tiltale
1 denne Sag fri at være.
ſig derimod ikke til ſaadan Ed at af-

læœgge, bor han til Citanterne betale 417 veſtindiſke
Daler 33 Cents med Renter deraf ſom foranfgort.
Procesſens Omkoſtninger for alle Retter ophæves.
Til Juſtitskasfen betale Citanterne 3 veſtindiſke
Daler.
Y

ben

tudanfede

Doms

Præmigfer

hedder

det:

„Under

en

ved

Chri-

ftiansftedbs Byting anlagt Sag ſogte Chriſtiansſteds Skifteret ſom behandlende Kjobmand P. Higgins's Fallitbo Citanten her for Retten, Hr. John
Wilkins, til Betaling af et bemeldte Fallitbo efter Reguing hos Citanten
formeentlig tillommende Belob af Doll. 482. 33.
Citanten disputerede i det Hele Regningens Rigtighed og fremkom

navnlia imod forfkjellige af dens Poſter, ialt til Beløb af Doll. 396. 35, med

Den

15de

December.

499

ſpecielle Indſigelſer, medens han for Reſten Doll. 85. 98 ikke kunde anerkjende
Rigtigheden uden Beviis.
Ved den den 5te Marts d. A. affagte Dom bleve Citantens Indſigelſer,
forſaavidt angit tvende under 21de Januar 1866 opforte Poſter paa henholdsviis Doll. 15 og Doll. 50, tagne tilfolge, medens der for Reſten Doll. 417. 33
blev givet Dom efter Sfifterettens Baaftant.
Citanten paaſtaaer nu herfor Retten Bytingsdommen enten kjendt ueftervettelig eller forandret derhen, at han frifindes for Indſtævntes Tiltale i det
Hele, eller ſubfidiairt, forſaavidt angaaer mere end Doll. 87. 33, hvorimod
Indſtævnte alene procederer til Underretsdommens Stadfœſtelſe, og bliver der
ſaaledes for Overretten ikke Sporgs8maal om de ovenmeldte tvende Poſter, tilfammen til et Belob -af Doll. 65, ligeſom Citanten har opgivet ſin ſpecielle
Indſigelſe imod en af ham ved Underretten beſtridt Poſt til Belob Doll. 1. 35
— 20de October 1865, en Pennekniv —-, der er indbefattet under den Hovedſum, hvorfor der er givet Indſtæonte Dom, uden at dog Citantens ſpectelle

Indſigelſe berimod ſees udtrykkelig at være forkaſtet.
Sagen for Overretten dreier ſig herefter om:
1) trende paa Regningen under 2l1de Jauuar 1866 opforte Debetspoſter:
„Acceptance“ (Accept) Doll. 250, et contant Laan Doll. 65, Reiſeudgifter til St. Thomas Doll. 15, talt Doll. 330, og
2) Regningens sovrige ikke i dens enkelte Poſter beftridte Beløb, der for Underretten audrog Doll. 85, 98, men efter Paaſtanden og Proceduren
herfor Retten udgjor Doll. 87. 33.
Naar Citanten derhos, med Augivelfe af at det alene var til Liqvidation, ex fremkommen med en Contraregning imod Fallenten til Beløb Doll. 300,
da vil Retten, da han ikke herfor havde contraſtævnet og Fordriungen altſaa
ifle under denne Sag kan komme i Betragtning, ikke videre dermed have at
beffjæftige fig.
Hvad tu angaaer det under Sr. 1 angtvne Beløb, da er det af Citanten benægtet, at Higgins til den angivne Tid har havt faadanne Udgifter for
ham, men han har til ſamme Tid erkjendt, at et faadbant Beløb virkelig er
blevet ham preœæſteret af Higgins og anvendt til Beſtridelſe af Udgifterne ved en
Reiſe, ſom Citanten i Foraaret 1865 foretog fig efter Opfordring af Higgins
for at ffaffe ſig Immigranter for dennes Regning, faaledes at de Doll. 65 for-

ſtraktes contant, Doll. 15 betaltes for Reiſen til og fra St. Thomas og Reſten
Doll. 250 under Reiſen af Citanten blev trukken paa Higgins, der honorerede
Ordrerne.
Citantens Erkjendelſe af, at Bengene ere præfterede, har Indſtœvnte acs
cepteret, idet han paa famme Tid har benægtet, at nogen Reiſe af Citanten
ffulde være foretagen for HSiggins'8s Regning, og har han navnlig anført, at
Higgins ſelv, der er bortreiſt fra Øen, forinden fin Afreije erklærede Citantens
Foregivende herom for uſandt, men han har dog ikke ſœærlig kunnet modſige, at
Beløbet er anvendt til Beftridelfe af Udgifterne ved en ſaadan Reiſe, ſom af
Citanten forklaret, og Citantens til hans Erkjendelſe knyttede Asfertum om,
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hvorledes PRengene ere medgaaede, vil altfan forfaavidt være at lægge til Grund
for Sagens

Vedommelſe,

at Sporasmaalet

kun

bliver,

om

Udgifterne

til Rei-

fent, ber da taltfald ere forftrafte af Higgins, finlde refunderes af Citanten eller
forblive ham nvedkommende.
Citanten gjør da, jont fagt, gjældende, at han foretog Retfen for Hig-

gins Negning og at det var en udtrykkelig Uftale,

at Udgifterne fånlde bæftes

af denne, uden at han foropvrigt bar kunnet fremfore videre til Oplysning om
de Forhandlinger, der have fundet Sted î Anledning af Reiſen, end hvad der
under et under Sagen optaget Tingsvidne er forklaret af et af ham ſort Vidne,
og hvilfet alene gaaer ud paa, at Vidnet, ſom dengang var i Zjenefte hog Gitanteng fenere afdøde Fader, i hvis Huus ogſaa Citanten opholdt fig, hørte, at
Higgins foreſlog Citanten Reiſen, at dennes Fader erklærete ikke at ville have
Noget ined Sagen at gjore, og at Higgins dertil ſvarede: „meget vel“, ſamt
at Citanten gik paa Reiſen.
Men maatte det nu end herved findes beſtyrket,
hvad der, ſom bemærket, alt eſter Proceduren maatte antages, at den tidtmeldte

Reiſe rigtig er foretagen,

ſaa vilde der dog -- ſelo om

der havde foreligget

fuldt Beviis for det Pasſerede — tlfe været givet noget fynderligt Bidrag til
Bedomiunelſe. af, hvem der definitivt ſkulde bære Udgifterue.
At det paa deu
Tid, Higgins forte dem tilbogs, bar vœret hans Tanke, at Citauten ﬀfulde erſtatte

dem,

ligger

vel

allerede

i, at han

har

debiteret

ham

med

dem,

men

her-

ved er jo endnu ingenlunde udelukket, at den oprindelige Aſtale, ſom Citanten
ttaa

være

berettiget

til at

holde

ſig

til,

jo

kan

have

gaaet

ud paa

det Mod-

fatte, og det fan herved ifke ganffe lades afſyne, at Belobene ere forte ned, ikke
efterhaauden ſom de forſtraktes, men aldeles uden nogen Bemærkniug om eu
ſtedfunden Anerkjendelſe, Opgjorelſe eller deslige under Eet forſt eu rum
Tid efter.
Citantens Exception findes herefter ikke ubetinget at kunne forkaſtes, men
Sagens Udfald t bette Punct vil, ſom af Citanten ogſaa ſubſidiairt begjært,
fomme til at beroe paa, idet Indftævnte itfe ſelo kau have nogen perjonlig
Kundſfab om det paagjœældeude Factum, om den af Judſtævute rcpræſenterede
Higgins edelig tor frafægge ſig den af Citanten pzaſtaaede Aftale, og vil uavnlig, hvorvel det af Yttringer fra begge Parter under Sagen kunde ſynes at
fremgaae, at Higgins havde opativet ſit Domicil her, da der ikke af Indftævnte
er fremſat nogen fra hans Bortreiſe hentet Indvending imod, at Sagen gjores
afhœngig af hans Ed, Eden ikke kunne blive at auſee ſom uerholdelig.
Med Heufyn til Regningens øvrige Beløb Dol. 87. 33, da er dette
fammenfat af en ftørre Mængde mindre Bofter, tildeels for Varer, ſom Citanten
til forſfjellige Tider ffal have mobtaget fra Higgins's Boutik. Citanten har ikke

funnet modſige dem

enkeltoiis — taltfald ſom

ovenfor anført med

Undtagelſe

af en eukelt for Underretten, men t1kke her for Retten beſtridt Poſt — men bar
indffrœnket ſig til en Bemeœærkning om, at han ikke med Beſtemthed kan erindre
hver enkelt af dem, da der efter Beſkaffenheden af Higgins's Bogføring ingen.
Formodning kunde vœære for, at de vare rigtige.
Bemerkningen om den flette

Beffaffenheb af Bogføringen er iffe bleven imødegaaet af Indftævnte, men efter
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den Almindelighed, hvori Citantens Indfigelje er holdt, bliver det iffe fornødent
at underføge, om ber, hvig Indfigelferne vare præctije, vilde funne tillægges
Higgins's Bøger nogen fandban Betydning, jom eller8g tilfommer lovlig og vel
førte Gandelsbøger, og Citanten vil i hvert Fald være at kjende pligtig til at
betale denne Deel af Regningen.
Procesſens Omkoſtninger herſor Retten, ſom begge Barter have paaſtaaet fig tillagte, ville ligeſom Omkoſtningerne for Underretten efter Omſtœændigbederne blive at ophæve.”

Onódagen

Pr. 225.
entlediget

den i6de December.

Juſtitsraad Bunten

Diftrictslæge,

contra
Reſervehirurg

Moller

(Def.

Klubien),

der tiltales for Pligtforſommelſe ſom Læge ved Halſted Amts
Shygehuus.
Nakſkov Kjobſtads Extraretsdom af 16de Marts 1868: „Tiltalte, entlediget Diſtrictslæge, Reſervechirurg Moller, bor til Statstasſen erlægge en Mulct af 20 Nd. eller, ſaafremt han ikke fuldt
betaler famme,

henfættes

i fimpelt

Fængfel

i 8 Dage.

Saa

bor

han ogfaa udrede de af Sagen lovligt flydende Omfoftninger.
At efterkommes efter Iuſtitiens nœærmere Foranſtaltning under Adlærd efter Loven.”.

Landsover- ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

af 1ſte Sep-

tember 1868: „Tiltalte, entlediget Diftrictslæge, Reſervechirurg
Moegller i Nakſtov, bor for Actors Tiltale i denne Sag fri at
være.
JI Henſeende til Actionens ODmkoſtninger bor Underretsdommen ved Magt at ſtande. I Salair til Actor ved Overretten,
Procuratox Rothe, betaler Tiltalte 10 Rd. At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
og med Bemærfning, at be for Høiefteret fremfomne nye Oylysninger maa blive uden Indflydelſe paa Sagens Udfald, fjendes
for Ret:

Landsover- ſamt Hofſ- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad
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Den 16de December.

Bunten

og

Advocat

Klubien

for

Hgoieſteret

be-

taler Tiltalte 20 Rd. til hver.
I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „JI nærværende, imod
Tiltalte, entlediget Diſtrictslæge, Reſeroehirurg Msller i Nakſfov, for Pligtforſommelſe ſom Læge ved Halſted Amts Sygehuus anlagte og fra fornævnte

Kiobſtads Extraret efter hans Begjæring hertil indankede Sag, er Tiltalte, for
med Henſyn til Patienter, der ere blevne indlagte efter Foranſtaltning af Byens
andre Læger og blevne behandlede af disſe, navnlig Pigen Birthe Nielſen af
Stoby, at have tilſideſat adfkillige Forſkrifter i det for bemeldte Sygehuus
gjældende Reglement af 25de Auguſt 1854, ved Underrettens Dom i Henhold
til Straffelovens $ 143 anſeet med en Bode til Statskasſen af 20 Rd. eller,
ſaafremt han ilfe fuldt betaler ſamme, med ſimpelt Fængſel i 8 Dage, hvorhos
han er tilpligtet at udrede de af Sagen lovlig flydende Omkoſtninger.
Det er nu vel ogſaa ved Tiltaltes med de øvrige 1 Sagen fremkomne
Oplysninger ſtemmende Tilſtaaelſe oplyft, at det ovennævnte Reglements For\ﬀrifter om, at en Underſogelſe af Sygehuſets Læge og en derpaa grundet Afgjørelje, om en Patient fan indlægges eller ei, ffal finde Sted for Indlæggelſen,
hvad enten denne ffeer for privat eller offentlig Regning, at Sygehufets Læge
faa ofte [om fornødent og idetmindſte een Gang daglig ffal beføge de indlagte
Patienter ſamt for Enhvers Vedkommende fore en Sygejournal, og at han
derhos ffal føre en Protocol over ſamtlige i Sygehuſet indlagte Patienter, hvori
indføres hver Patients Indlæggeljesdatum, Navn, Alder, Stilling, Hjemſtavn,
Sygdom, Ubffrivningsdatum, og om han er helbredet, uhelbredet eller dod, —
ilfe ere blevne iagttagne af Tiltalte, idet i hang Embedstid, der falder ſaavel
för ſom efter Emanationen af Reglementet af 1854, det har været ſœdvanligt,
at naar en Patient indlagdes efter Foranſtaltning af en anden Læge og vedblev at være under dennes Behandling, fik Tiltalte herom alene en mundtlig

Underretning af Sygehuſets Oeconom, uden at Patientens Navn eller Sygdom
blev opgivet, og uden at Tiltalte dereſter anſaae en ſaadan Patient for ſig
vedkommende, hvad navnlig er Tilfœldet med den forommeldte Birthe Nielſen,
der fra en Landjurisdiction blev indlagt for Syphilis efter Foranſtaltning af
Stadslœge Winslov, der herom gjorde Indberetning til Stiftamtet, ſom ved
Skrivelſe til Winslov bifaldt, at Indlæggelſen ſete paa offentlig Regning.
Foruden

at imidlertid

Winsløv

har

erkjendt,

at

han

ifke

var

berettiget

til at

ſtole paa, at Tiltalte vilde tilſee Patienten, naar han ikke ſelo gjorde det, hvad
han efter egen Indrommelſe i nogen Tid forſomte, maa det bemærkes, at den
Forſommelſe, der maa tilregnes Tiltalte, fordi han undlod at fætte fig i noget-

fombelft perfonligt Forhold til Øctienter,

der vare indlagte af andre Læger og

tilſaaes af disſe, efter ſamtlige oplyſte Omſtœudigheder ikke fijønnes at have
været af en ſaadan Befkaffenhed, at Straffelovens $ 143 derpaa cr anvendelig,
idet Tiltalte maa antages, og det ilke uden al Befgielſe, at være gaaet ud fra
Forudſœætningen om, at hans Forhold i den ovenommeldte Henſeende var
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hans Foreſatte bekjendt, uden at disſe havde fundet tilſtrækkelig Anledning til
at misbillige det, og hvad navnlig Birthe Nielſen angaaer, bemærkes, at Amtets

Approbation paa hendes JIndlæggelſe kun meddeeltes Winslov, men ikke Sygehuſets Beſtyrelſe.
Tiltalte vil derfor blive at frifinde for Actors Tiltale, hvorimod Under-

rettens Dom,

hvis Beſtemmelſe

angaaende Actionens Omfkoſininger bifaldes,

i denne Henſeende vil være at ſtadſœſte, hvorhos Tiltalte, der ſelv har antaget
en Defenſor for Overretten, vil have at udrede i Salair til Actor herved
Retten 10 Rd.“

Fredagen den i8e December.

Nr. 42.

Landvæſenscommisſair, Proprietair Terndrup
(Advocat Klubien)
contra

Møller J. Faufing (Advocat Henrichſen),
angaaende Indſtævntes Borttagelſe af en af Citanten i Taaning
Aa udfor hans Eiendom anbragt Fiſkeruſe m. v.
Hjelmslev Gjern Herredstingsdom af 14de Januar 1864:
„Wndſtœvnte, Eieren af Fuldbro Molle Fauſing, bor under en
daglig Mulct af 1 Rd. til Skanderborg Amts Fattigkasfe for
hver Dag, han fibbev Dommen overhørig, tilbagelevere Citanten,
Landvæfenscommisfair, Proprietair Terndrup til Juftenborg, ben
Ruje, Indftævnte Natten mellem den Yde og 10de Juni fidftleden
har borttaget i Caaning Aa udfor Juftenborg Grund, og dertil
erſtatte Citanten for Afſavnet af Fiſkeruſen et ſaa jtort Beløb, ſom
uvillige inden Retten udmeldte Mœnd maatte anſœtte Skaden for
Afſavnet til, dog at den ikke overſtiger 5 Nd. daglig. Procesſens
Omtfoftninger ophæves.
At efterkommes inden 15 Dage efter
Oommen& lovlige Forfyndelfe under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 19de November 1866:

„Ci-

tanten, Moúeeier I. Fauſing, bor for Indftævnte, Landvæfen$commisſair, Proprietair Terndrups Tiltale i denne Sag fri at
være, Procegfens Omkoſtninger for begge Retter ophæves.”
Hgieſterets

Dom.

Idet Hgieſteret i det Væſentlige billiger de Grunde, der i den
indankede Dom ere anførte for det ved ſamme antagne Reſultat,
hvilket derhos yderligere beſtyrkes ved enkelte af de for Hgieſteret
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fremfomne nye Oplysninger, vil Dommen være at ſtadfœſte.
Procesſens Omfkoſtninger for Hgieſteret blive efter Omjtænbig«
hederne at ophœæve.
Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger for Hgieſteret ophæves.
Til Juſtitskasſen betaler Citanten 5 RD.
JI

den

indankede

Doms

Prœæmisſer

bedder

det:

„Under

denne

Sag

bar Indftævnte, Landvæfenscommigfair, Proprietair Terndrup til Juſtenborg
i 1ſte Inſtants ſagſogt Citanten J. Fauſing, Eier af Fuldbro Mølle, i Anledning af at denne Natten imellem 9de og !0de Juni 1863 har borttaget en
Indſtævnte tilhorende og ud for hans Grund i den ſaakaldte Taaning Aa eller
Vandlobet fra Skanderborg Ss til Mos So anbragt Fiſkeruſe, idet han har
" paaftaaet Citanten tilpligtet at tilbazelevere ſig Ruſen i uſfadt Stand ſamt
at betale ſig Erſtatning for dennes Afſavn med 5 Rd. daglig eller efter uvillige
Meœænds Skjon, hvorimod Citanten har paaſiaaet fig frifunden for Indftævntes
Tiltale, idet han har formeent, at Ret til Fifkeri i hele Taaning Aa ligefra
Standerborg Sø udelnffende tillommer ham ſom Eier af Fuldbro Molle, og at
Indſtœævnte er uberettiget til ud ſor ſin Grund at anbringe Fiſkeruſer, hvorved
ogſaa efter hans Anbringende Vandets frie Løb i Aaen til Stade for Møllens
Drift hemmes.
Ved Underret8dommen er Citanten tilpligtet under en dagliq Mulct af
1 Rd. til Amtsfattiglasfen at tilbagelevere Indftævnte den ommeldte Fifferufe
ſamt erſtatte Indſtævnte for Affavnet efter uvilige Mænds Sfjøn, dog iffe over
5 Rd. daglig, og denne Dom har Citanten nu indanket ſor Overretten, hvor
han har gjentaget fin for Underretten nedlagte Frifindelſespaaſtand. SIndftævnte
procederer derimod til Underretsdommens Stadfæſtelſe.

(Sluttes i nœſte Nr.).
Denne Tidende indeholder alle af Hgieſteret afſagte Domme med vedfoiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisfer , forſaavidt det anſees nødvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalœnge Rettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 å 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., 0g for
Udenbyes, der sonſe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de fgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſfe Voghandel (F. Hegel».
Fieldjoe & Gandrups Bogtryfkteri.

\

Hoieſlerelsfidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
WE 33.

Den 15de Januar.

1869.

Anden ordinaire Sesſion.
Fredagen
Nr.

42.

den 18e December.

Landvæfengcommisfair,

Proprietair

Terndrup

contra
Møller I. Fanfing (fee forrige Nr.).
Efter Sagens Oplysninger cg hvad ber maa anfees in confesso mellem
Parterne, have ſaavel Fuldbro Mølle, der i en Afftand fra Mos Sø af omtrent
500 Alen ligger ved det omhandlede Aalob, Hvis hele Længde er omtrent en
halv

Miil,

ſom

Juftenborgs

Jorder

tidligere

henhørt

til

det

forhenværende

ffanderborgffe RNytterdiftricts God&, der i Aaret 1767 afhændedes til ſri Eiendom, og Citanten hav nu navnlig villet gjøre gjældende, at udeluffende Ret
til Fifferiet 1 Aaftræfningen allerede før denne Afhændelfe har været henlagt
til Møllen, hvor det brivegs ved Hjælp af 2 Aalekiſter, den ene ved ſelve
Mølleværfet og den anten ved Omlobsvandet, der tilſammen maa antages at
udgiore ei Aalegaard, og bar tilfommet Fæfterne af Møllen, famt at denne Ret
ligeledes ved Gobfets Salg er forbeholdt Møllen, og foruden at han anjeer
denne Rettighed hjemlet ved Adkomſtdocumenterne paa Eiendommen, har han
tillige paaberaabt

fig, at Cierne

af Møllen

med Udeluftelfe

af alle Andre,

mavns

lig ogſaa de til Aalobet ſtodende Grundes Eiere, beſtandig have drevet dette
Fiſkeri, og at der ſaaledes maa vœre vundet Hævd for ham derpaa, ligeſom
endelig at Fuldbro Mølles udeluffende Net til Fifferi i Aalobet ogſaa paa forffjelig Maade flal være bleven anerkjendt deelg fra Statens Side, deelg af
Eierne af de til Aalobet ſtodende Grunde.
Skanderborg Rytterdiſtricts Fæſteprotocoller have nu vel ikke kunnet
bringes tilveie under Sagen, men derimod er fra Citanteng Side fremlagt en
i Aaret 1772 udfærdiget Ertract af den til den dagjældende Matriculs Indforelſe i fin Tid afholdte Landmaalerforretning, ifølge hvilfen Brug.ren af
Fuldbro Molle uuder den ommeldte Forretning (altjan for næften 200 Aar

506

Den

18de

December.

fiden) har paaberaabt ſig at have Privilegier og Frihedsbreve paa Fiſkeri fra
Aamundingen Dſt for Mollen indtil Aamundingen Veſt for Mollen i Mos Ss,
og for at dette hans Aubringende er befundet rigtigt taler, at Fuldbro Molle
ifolge Rytterdiſtrictets Jordebog af 1732 er anført med en Afgift af 2“ onder
Aal af en Aalegaard, hvorhog endnu maa bemærfes, at meden8 ifølge den
nævnte Jordebog og en ældre Jordebog af 1718 Sgoerne 1 Rytterdiſtrictet have
været bortforpagtede, findes Vandlobet ſra Skanderborg So til Mos Ss ikke
anført jom bortforpagtet, ligefom et heller noget Aalob ommeldes 1 Conditiomerne for de fenere afholdte Muctioner, hvorved Fiſkeriet i ſamtlige Kongens
Søer og Fiffevande i Diſtrictet 1 Aarene fra 1740 til 1768 hvert 3die Aar
blev bortforpagtet. Ved det kongelige Skjode, jom, efterat Nytterdiftrictets Gods
i Aaret 1767 var bortſolgt ved Auction, under 19de December 1768 blev uds
ſtedt til Auctionskjoberen af Fuldbro Mgolle Peder Iporgenſen, findes der nu vel
ingen ubtrykfelig Beftemmelfe om Omfanget af det til Møllen hørende Fifteri,
idet ber fom Møllens Tilliggende, foruden Ager og Eng m. v., kun 1 Almindelighed nævnes „Fiſkevand og Fægang, Torvegroft og Lyngſlet, Vaadt og
„Tort inden Markeſkjel og udenfor, aldeles Jutet undtaget 1 nogen Maade,
mom nu dertil ligger, af Alderstid ligget haver og bør dertil at ligge meb
„Rette“; men ligeſom ved Udtrykket udenfor Markeſkjel tilkjendegives, at ikke
alle Rettigh2der, der horte til Mollen, vare 1ndſkrœukede til Eientommens ved

Sfjellet faſtſatte Begrœndsning,

ſaaledes maa det og eſter de brugte Udtryk i

Almindelighed forudfætteg, at de NRettigheder af forſkjellige Slags, ſom tidligere
havde hort til Mollen, fremdeles ﬀulde henhore under ſamme.
Hermed ſtemmer ogſaa det Sfjøde af 18de Juni 1802, tinglæft den 23de December f. X.,
hvorved Peder Jorgenſen Moller afhændede Ciendommen, og hvor blandt de
Møllen tilbørende Herligheder nævnes Fifteri i Mølleaaen fra Sfanderdorg Sø
til Mos Sø. Vel blev i det Skjode, hvorved Ciendommen faae Dage efter
overdroges til Citantens Fader, Fiſkeri kun i Almindelighed nævnt, men ved
det Skjode af 11te Juni 1838, hvorved Citantens Moder overdrog Eiendommen
til Citanten, er udtryklkeligen ſom en ſamme tilhorende Rettighed nævnt Fifſke-

ﬀeriet i Aaen fra Skanderborg Sø til Mos So.
Citanten Jar nu vel erfjendt, at han iffe umiddelbar har drevet Fifferi
i den Deel af Aalobet, ſom ikke begrændſes af hans Eiendom, men han har derimod
paaberaabt fig, at der fra gammel Zid har været drevet Fifferi i Fuldbro
Mølle i de der anbragte Aalelifter, at dette Fiſkeri kun er blevet til og har ſin
Betydning berveb, at Andre bave været uberettigede til ved Rufer og andre
Ynbretninger at hindre Fiffenes Gang til Møllen gjennem Aaløbet, og at dette
ſelo eller Andres Udelukkelſe ſra ſaadant Fiſkeri deri ſaaledes maa betragtes
ſom en egentlig Beſtanddeel af det ved Fuldbro Molle udovede Fiſkeri, der
ogſaa beſtandig har været drevet paa den ommeldte Maade med Udelukkelſe af
alle Andre. At Fiſkeriet fra gammel Tid har vœret drevet ved Fuldbro Molle
ved Hjœælp af Aalegaarde eller Aalekiſter, maa nu ogíaa anſees at fremgaae af
Sagens Oplysninger, ligeſom Indſtævnte ei heller har beſtridt Saadant, og
bet maa ligeledes forudſættes, at dette Fiſkeries Betydning for Eieren af Fuld-
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bro Mølle i em væfentlig Grad afhænger af, at Fiſkenes Gang gjennem Aalobet til Mollen ikke hindres ved Nuſers og andre Judretningers Anbringelſe,
og ligeſom det af de ovenfor anforte Oplysninger og navnlig af de af Mollens
Eiere i Aarene 1802 og 1838 udſtedte Skjoder fremgaaer, at Eierne eller Brugerne af Fuldbro Mølle allerede fangt tilbage i Tiden have anſeet ſig eneberettigede til Fifferiet è Aalobet, ſaaledes taler og de tilveiebragte Oplysninger
for, at en ſlig Net har vœæret anerkjendt af de omboende Beboere.
Det er
ſaaledes oplyſt, at Citantens Fader i Aaret 1815, under Paaberaabelſe af fin
Eneberettigelſe til Fiſkeri i Aalobet, har udſtedt en almindelig Advarſel 1mod
Indgreb heri, fom han har ladet bekjendtgjore for Vedkommende ved Sognefogden, uden at nogen Indſigelſe mod bemeldte hans Rettighed ſees ved denne
Leilighed at vœre fremkommen, og ligeledes har Citanten ſelo i Aaret 1815
aſſluttet et Forlig med en Mand, der havde ſat en Ruſe 1 Aalpobet, hvorefter
denne, ſaafremt Ruſen fenere fulde opdages i Aaløbet mellem Skanderborg Sø
og Mos Sø, ffulde være ifalden en Bode til Sögnets Fattigkasſe af 25 Rd.,
der fﬀfulde fuune inddrives ved Udpantning.
Det er endvidere af et Vidne, der, da Vidnesbyrdet afgaves, var 69 Aar
gammel og ſom for har eiet en Gaard, der ſiodte til Taaning Aa, edelig forklaret, at Vidnet ikke drev Fiſkeri i Aaen og dertil troede fig uberettiget, da
Fiſkeriet, efter hvad der var fortalt, tilhorte Fuldbro Molle, og et andet Vidne,
der var 81 Aar gammelt, har ligeledes edelig forklaret, at Fuldbro Molle, ſaa-

længe Vidnet kunde erindre,

havde giort Paaſtand paa Eneret til Fiſkerieti

Taaning Aa, lizeſom endelig et tredie Vidne, der i 3 Aar, nemlig fra 1823
til 1826, havde eiet Juſtenborg, edelig har udſagt, at han ikke har drevet Fi}ﬀerì, og at det blev ſagt, at Fiſkeriet ud for Juftenborg Grund tilkom Eieren
af Fuldbro Molle.
Nu er det vel faa, at ifølge em af Indjtævnte fremlagt
Panteatteſt det œldſte tinglæſte Skjode paa IJuſtenborg, der er dateret den 20de
Juni 1805, iblandt de til Ciendommen hørende Rettigheder udtrykkelig nævner
Fiſkeri, men ligeſom der 1ikfe haves nogen yderligere Oplysning om dette Fifferieg Omfang — î hoilken Henſeende bemœærkes, at der til Juſtenborg horer
Jorder, ſom grœændſe til Mos So — har Indſtœævnte ikke imod Citantens Bes
nægtelje godtgjort, at Juſtenborgs Eiere, tidligere end ved ben under nærvæs
rende Gag omhandlede Letlighed, have drevet Fiſkeri 1 Aalobet ud for deres
Grund, hvorimod det efter ſamtlige Oplysninger maa antages, at der i en

lang Aarrækfe ikke fra Juſtenborg

Eieres Side

er i Taaning

Aa

foretaget

noget Fiſkeri med Nuſer eller paa anden Maade, ſom kunde være til Aſbræk
for Fiſkeriet ved Fuldbro Molle, medens det af det omforklarede Vidnesbyrd
ſees, at en tidligere Eier af Juſtenborg har ſtaaet i den Formening, at et ſaadant Fiſkeri kunde formenes ham af Fuldbro Molles Eier.
Endnu maa bes
mœærfkes,

at

der

î Aaret

1839

er

med

Approbation

af det daværende

Nente-

kammer tilſtaaet Citantens Moder ſom daværeude Eier af Fuldbro Molle
200 Nd. af Veikasſen, mod at hun frafaldt videre Erſtatniug for Tab, navnlig i Fiſkeri, 1 Anledning af en over Snævringen i Skanderborg Ss opfort

Dæmning.
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Efter hvad ſaaledes er oplyſt, findes der at maatte anſees at være til
veiebragt et efter Omſtændighederne tilſtrækkeligt Beviis for, at den af Cilanten
paaſtaaede udelukkende Ret til Fiſkeriet i Taaning Aa fra Alderstid har hort
til Fuldbro Molle, og Citanteu maatte derfor være beſgiet til at bortfjerne de
Hindringer for denne hans Fiſkeret, ſom af Andre vare anbragte i Aalobet, og
ſaaledes ogſaa til at optoge den af Indſtœævnte udſatte Ruſe, 1 hvilken Henfeende iøvrigt bemærkes, at Citanten under Proceturen har erklæret fig villig
til at levere bemeldte Rue tilbage, hvorfor det iffe findes nødvendigt at paalægge ham ſaadant under Dagmulct.
Citanten vil følgelig være at frifinde for
Indſtœævntes Tiltate.
Preocesſens Omkoſtninger for begge Retter ville efter Sagens Omſtændigheder være at ophœæve.
Til efter Indſtævntes Paaſtand at mortificere en
af Citanten for Overretten brugt Udladelſe, ſom Indftævnte har anfeet fornærmelig for ſig, findes der ikke tilſtrækkelig Fote.“

Mandagen

Nr. 39.

den 21de December.

Proprietair Y. Lasfen (Ingen)
contra

Kjobmand P. Isfem (Advocat Henrichſen).
Hgieſterets
Citanten,

mægtig
bør

ſom

hverken

lader møde

betale

80

Lod

Dom.

ſelv

moder

til beftemt
Sølv

til

Tid
Bor

eller

ved

Fulds-

for Høiejteret,
Frelſers

Kirke,

førend det tillades ham med benne Sag at gaaei
Rette; og ſaafremt han ikke inden 3 Uger melder
fig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei tilladeg videre berpaa at tale.
Saa bgr han og da
betale til Juftitsfasjen for unødig Trætte 200 RD.
og endvidere til famme Kasſe 5 Nd.
I Koſt og
tæring betaler han til Indftævnte, ſom har ladet
møbe,

100
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Den

Nr. 168.

21de

December.
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Advocat Klubien
contra

Jernſtober Meldahl, Fijerhandler Amſel Meyer, Commerceraad Heymann, Slagtermeſter Vallo, Particulier Holſt,
Lyſeſtober Alexander , Gasmefter Timm,
Etatsraadinde
Vogt,

Klædehandler

Anderſen

Meyer

og

Brendeviinsbrænder

(Defenſor Hindenburg),

der tiltales for iffe at have efterkommet et dem af Politidirecteuren
i Kiobenhavn under 17de Juni f. A. under Paaberaabelſe af
Loven af 14de December 1857 & 12 givet Baalæg om at lade
oprenſe den ſaakaldte Roſenaa.
Criminal- og Politirettens Dom af 6te Juni 1868: „De
Tiltalte Jernſtober Meldahl, Fjerhandler Amſel Meyer, Commerceraad

Heymann,

Slagtermeſter Vallo,

Particulier Holſt, Lyſe-

ſtober Alexander, Gasuieſter Timm, Etatsraadinde Vogt, Klœdehandler Anderſen og Breœændeviinsbrœnder Meyer, bor for det
Offentliges Tiltale i denne Sag fri at være.
Sagens Omfkoſtninger udredes af det Offentlige.”
Hgoieſterets
J Henhold
kiendes for Ret:

til

de

i den

Dom,

indankede

Dom

anførte

Grunde

Criminal- og Politirettens Dom bor ved Magt at
ſtande. Advocaterne Klubien og Hindenburg tillæggesi Salarium

der ubredes

for

Høiefteret

hver

20

Rd.

af det Offentlige.

I den indankede Doms Bræmisfer hedder bet: , Under nærværende
imod de Tiltalte Jernpftøber Meldahl, Fierhandler Amſel Meyer, Commerceraad Heymann, Slagtermefter Ballø, Particulier Holſt, Lyſeſtober
Alexander, Gasmeſier Timm, Etatsraatinde Vogt, Klœædehandler Anderſen og Brœændeviinsbrœnder Meyer, ſom Eiere af de paa Stadens Grund til
den ſaakaldte „Roſenaa“ ſtodende Eiendomme, henholdsviis Veſterbrogade Nr.
28, 30, 32, 34,742, 44, 46, 48, 50 og 51 for Overtrœædelſe af Lov 14de December 1857 & 12 anlagte Sag, have de Tiltalte vedgaaet at have undladt at
efterkTomme et dem af Kjobenhavns Politidirecteur under 17de Juni f. À. under
Paaberzabelſe af anforte Lovbeſteinmelſe givet Paalæg om at lade bemeldte Aa
oprenfe, Enhver for fit Vedkommende, hvorefter dette Arbeide er blevet udført
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ved det Offentliges Foranſtaltning for de Paagjældendes Regning; men da det
ikke ſfjonnes rettere end at de Tiltalte maa gives Medbold i, at en ſaadan
Forpligtelſe ikke kan paahvile dem ifolge deune Lovbeſtemmelſe og navnlig ikke,
ſaaledes ſom Kjobenhavns Magiſtrat har formeent, ifolge den i $eus 1ſte Men-

brum givne Regel om Reenholdelſen af brolagte Grofter i Forſtæderne, idet det
efter $ens hele Jndhold og 1 Seœærdeleshed Modſœtningen mellem dens 1e og
2det Punctum maa antages, at der ved Beſtemmelſen alene er ſigtet til Gadegrøfter

i Forftæderne,

hvortil

Noſenaaen,

ſelv

om

den

kunde

kaldes

en brolagt

Groft, iffe kan henregnes, ville de Tiltalte være at frifinde for det Offentliges

Tiliale, ſaaledes at Sagens Omfoftuinger udredes af det Offentlige.”

Tirsdagen

Nv. 250.

Advecat Hindenburg
contra

Mans
der tiltales for
en Anden.
Criminal„Tiltalte Mäns
fri at vœære, dog
derunder

den 22de December.

(Defenſor Levinſen),
at affyre en ſkarpladt Piſtol paa

og Politirettens Dom af 24de October 1868:
Svensfſon bor for Actors Tiltale i denne Sag
at han udreder denne Actions Omfoftninger, og

Salair

Hvalføe, med
efter Loven.”

Svens\on

at have forfogt

til Actor

5

No.

og Defenſor,

til hver.

At

Procuratorerne

efterfommes

Leth

og

under. Adfærd

Hgieſterets Dom.
J Henhold
og idet Hgieſteret
Oplysninger maa
antagne Nefultat,

til de i den indankede Dom anførte Grunde,
ogſaa i Betragtning af de Retten forelagte nye
finde det betænfeligt at fravige det i Dommen
fjendes for Ret:

Criminal:

og

at

I

ſtande,

burg

og

Politirettens
Salarium

Levinſen

for

Dom

bør

til Advocaterne

Hgieſteret

betaler

ves

Magt

HindenTiltalte

10 RD. til hver.
J den indankede Doms Prœæmisſer hebdber bet: , Tiltalte Måns
Svensgfon, ber har opgivet at være 23 Aar gammel, hvilket er ffjønnet at
ſtemme med hans; Udſeende, og ſom ikke ev funden tidligere ftraffet heri Landet,
figteg under nærværende Sag for at have forſogt at affyre en ſkarpladt Piſtol
paa en Auden.
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Det er ved Tiltaltes egen med det iovrigt Oplyſte ſtemmende Tilſtaaelſe
tilſtrækfeligt godtgjort, at han afvigte 24de Auguſt har paa en Trappegang i
Eiendommen Nr. 6 i Prindſesſegade rettet en med Hagl ladet Piſtol mod
Smedeſvend Villiam Johanſens Pande, og medens Piſtolen var i denne Stilling aftrukfet Hanen, hvorved den paa Piſtolen værende Knaldhœtte exploderede,

uden at dog Skuddet gik af.
Om bette hang Forhold har Tiltalte forklaret, at han den foregaaende
Aſten var bleven pryglet af fornœvnte Johanſen, og at han derfor, da Johan-

fen bemeldte Dags Morgen mødte ham paa den ovenomtalte Trappegang,

og

yttrede til ham, om han havde Krive meb, blev bange for, at Johanfen paany
vilde overfalde ham, og under Paavirlningen af denne Frygt fremtog, for at
ffræmme Johanfen, den ovenomhandlede Piſtol, fom han havde eiet i længere
Tid og bengang tilfældigt var i Beſiddelſe af, og efterat have fpændt Hanen
paa halv tryflebe af, mebdeng han derimod vedblivende har nægtet at have havt
til Henſigt at yde Johanfen, og derhos paaftaaet, at han, fijøndt han vibfte,
at Hanen funde trylfegs af, naar den flod paa balv, bog iffe har antaget, at

Skuddet kunde gaae af i dette Tilfælde,

fordi det albrig var lykfedes ham at

faae Piftolen affyret, naar Hanen flod paa halv, og derfor ei heller tæntte fig,
at Skuddet kunde gaae af, da han, ſigtende paa Johanſen, trak Hanen af.

Denne Tiltaltes Forklaring er vel væſentlig i Strid med Smedeſvend
Johanſens under Sagen Afgivne, og lider tildeels i og for fig af nogen Uſandſynlighed, men efter Omſtændighederne findes den dog ikke at kunne fortaſtes;
og da Tiltalte, naar bemeldte hans Forklaring lægges til Grund for Sagens
Ufsjørelfe, iffe findeg at være ffyldig t noget Forhold, hvorfor Strafanſvar kan
pacføres ham, vil han blive at frifinde for Actors Tiltale, dog ſaaledes, at
han udreder denne Actions Omkoſtninger.“

Nr. 258.

Advocat Levinſfen
contra

Nasmus R asmusfen (Defenſor Hanſen),
der tiltals for Tyveri og Falſk.

Nybo-g
„Arreſtante:

Kjobſtads
Rasmus

Extraretsdom
Rasmusſen

af

7de

October

af Vefterhæfinge

bor

1868:
at hen-

fættes til T1gthuusarbeide i 2 Aar.
Saa udreder han derhos
alle de af has Arreſt under Sagen ſamt af Actionen og hans
Transport til Straffeſtedet lovligt flydende Omkoſtninger, deriblandt i Salai. til Actor, Cancelliraad, Procurator Igrgenſen
5 Rd.

og til Dfenſor,

Procurator P. Hein

4 Rd.

At efter-

fommes under Adxrd efter Loven.”

Landsover- ſat Hof- og Stadsrettens Dom af 17de No-
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Den

22de

December.

vember 1868: „Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande.

J Sa-

lair til Actor og Defenſor for Overretten, Juſtitsraad Peterſen
og Procurator H. H: Nygaard, bor Arreſtaneen Rasmus Rasmusſen udrede 5 Rd. til hver,
At efterkommes under Adfærd
efter Loven.”

Hgieſterets Dom.
J Henheld til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved bemærfeg, at Tiltalte mu dømmes for dte Gang begaaet
Tyveri, vil ben være at ftabfæfte, bog at Sraffetiden findes at
burde beftemmes til 3 Aar.
Thi fjendes for Ret:
Landgover= ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bør
ved Magtat ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes

til 3 Aar.

I Salarium

og Hanſen
til hver.

for Hgieſteret

til Advocaterne
betaler

Levinſen

Tiltalte

10 Rd.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtanten Ra sm us
Rasmusſen, der under nœærvœrende fra Nvborg Kjobſtads Extraret indanfede
Sag tiltales for Tyveri eg Betkeri, er ved egen Tilſtaaelſe og det iovrigt Oplyſte overbeviiſt cm at have gjort fig ffuldig heri, idet han deels den !8de
Auguſt d. A. har tilvendt fig en Arbeidsmand Niels Pederſen SGammer tlbører. de, til 4 Rd. vurderet Frafkfe, ſom Eieren havde ophængt paa Gavler af et

Huus, medens han ſelv arbeidede i Nærhedev, og hvilken Arreſtanten pntſatte
ſor 1 Rd., ſamt den 26de #. M. har tilvendt ſig et Tracteur Olſen tihorende

til 9 Rd. vurderet, 36 Alen langt Stykke Lærred, der var henlagt til 8leg paa
en Mark, deels i Lobet af ſamme Maaned har betlet paa forſkjelliæ Steder.
Da Arreſtanten, der er fodt i 1813, tidligere har været ftraffet, nænlig ifølge
Svendborg Kjøbftadg Criraretsébom af 2den October 1845 efter Frdn. 11te
April 1840 $ 15 med 4 Aars Forbedringshnusarbeide, ifolge nœæo@ærende Rets
Dom af 6te April 1852 efter ſamme Frdn.s $ 80 jfr. ? 16 md lige Arbeide
i 3 Aar, og ifolge Odenſe K1obſtads Extrarets8om af Ste Septerber 1856 efter

ſamme Frdn.s $ 16 med Tugthuusarbeide i 8 Aar, famt iføke Salling Herz
reds Politiretsdom

af 12te Marts

d. A. efter Lov 3die Mars

1860

$ 3 med

Feængſel paa Vand og Brød i 5 Dage, maa det billiges, atÿan ved den indankede

Dom

er anſeet

efter almindelig

borgerlig

Straffeov $ 232 ſamt Lov

Zdie Marts 1860 $ 3 med en Straf, der pasſende findesfaſtſat til Tngthuusarbeide i 2 Aar.

Da

bemeldte Doms Beſtemmelſer

om Xtionens Omkoſtuinger

ligeledes billigeg, vil den i det Hele være at ftabfæfte.”

Den

23de

Onsdagen

Nr. 263.

December.
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den 23de December.

Byfoged Sylow

(Advocat Bro)

contra

Handelshuſet Dölling
angaaende

en Betaling

& Burmeiſter
af 439

Rd.

51

(Advocat Henrichſen),

fB.

Korsør Bytingsdom af 17be Juni 1867: ,,Indftævnte, Borgermeſter Sylow,

frifindes for Sagſogernes,

ling & Burmeiſters,

ninger ophæves.

‘Tiltale

i denne

Sag.

Handelshuſet DölProcesſens

Omfkoſt-

At efterfomme8 under Adfærd eftev Loven.”

Landsover- ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

af 28de Oc-

tober 1867: ,,Indftævnte, Politimefteren i Korsør, Borgermefter
og Byfoged Sylow, bor til Citanterne, Handelshufet Dölling &
Burmeiſter i Rendsborg, betale de omhandlede 439 Rd. 51 ß med
Renter deraf 5 pCt. aarlig fra den 10de September f. A. indtil
Betaling ſkeer. Sagens Omfoftninger i begge Inſtantſer ophæves.
Det Idomte at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige
Forktyndelſe under Adfœrd efter Loven.“
Hgoieſterets
Jdet

Høiejteret

tiltræder

ben

Dom.
indankede

Doms

Fremſtilling

af Sagens factiſke Omſtændigheder, bemœrkes, at naar Havnecommisſionen ſkulde kunne ſoge nogen Deel af de Udgifter, den
har anvendt paa at bortrydde det under Sagen omhandlede, ligefor Indſeilingen til Korsox Havn ſunkne Vrag, dœækket ved Hjœlp
af det omtviſtede Nettoprovenu af det ved de Indſtævntes Foranftaltning

reddede Skibsinventarium,

maatte

med det for Høiefteret documenterete

den

overeensſtemmende

Reglement for Havnevæjenet

i Korsør af 185e April 1846 & 13, jfr. Reglement af 1fte Juli
1848 S$ 10, i hvert Fald inden bemeldte Inventarium allerede var
bjerget

Have

forelagt

de

Indſtævnte

en

pasſende

Friſt

til

at

bortrytde Vraget. Da nu Commisſionen ikke har iagttaget denne
Fremgangsmaade, der ikke blev gjort overflodig derved, at de Indſtœvnte i Medheld af Frdn. 28de December 1836 & 4 havde
overladt til Citanten ſom Stedets Dvrighed at beſtyre Bjergningen
for dem,

maa

det

billiges,

at Citanten

red Overretsdommen

er

tilpligtet at udbetale de Indſtœvnte det omtviſtede Belob, ſom maa
anfees at være oppebaaret af ham paa Sfibsførerens Vegne, og
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Den

denne

Dom,

hvis

gvrige

23de

December.

Beſtemmelſer

ligeledes

billiges,

bliver

derfor at ſtadfœſte. Procesſens Omkoſtninger for Høiefteret ville
efter Sagens Omſtœændigheder vœre at ophæve.
Thi kjendes for Rei:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsvrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Hgieſteret ophœves.
Til Juſtitskasſen betaler Citanten 5 Rd.
J

den

indankede

Doms

Prœæmisſer

hedder

12te og 13de December 1865 blev den Citanterne,

det:

„Natten imellem den

Handelshuſet Dölling &

Burmeiſter i Rendsborg, tilhorende Skonnert „Diana“, medens den laa for
Unter paa Korsør RNhed, paaſeilet af Dampfkibet „Veſta“ og ſank. Citanterne
lode bjerge af Skonnertens Ladning og Invevtarium, ‘og — efter Fradrag af
ſœærlige Bjergningsomkoſtninger og den Inventariet paahvilende Audeel af de
almindelige Bjernings8omkoſtninger — udgjor Netteprovenuet af det bjergede
Ynventarium efter fremlagt Dispache et Belob af 439 Rd. 51 ß, hoilket er
indbetalt til Indftævnte, der i Egenſkab af Politimeſter adminiſtrerer Stran-

dingsfager.

Vraget af den ſunkne Skonnert blev derimod abandonneret af Ci-

tanterne, og da dets Optagelſe viſte fig at være en Nodvendighed for Indſeilingen til Korsør Havn, har bemeldte Kjobſtads Havecommisſion i denne Ans
lebning havt en Ubgift af 1800 Rd., til hvis Deœkning den formener, at det

ovennævnte Beløb bør anvendeg, hvorfor Indftævnte har nægtet dets Udbetaling
til Citanterne.
I ben berefter mod Indftævnte ved Korsør Vyting anlagte
Sag — hvori Citanterne have ſamtykket i, at han gjor Havuecommisſionens
Indſigelſer mod den paaſtaaede Udbetaling gjœældende — er den 17de Juni d. A.
af Sættedommaren, Procurator Jacobſen, afſagt den Dom, at Indſtævnte frifindes for Citanternes Tiltale, ſamt at Procesſens Omkoſtninger ophœæves.
Denne Dom have Citanterne ved Stævning af 27de Juli næftefter indbragt her for Retten, hvor de i Overeensſtemmelſe med deres Procedure for
Underretten

have

paaftaaet Dommen

forandret

ſaaledes,

at Indſtævnte

tilpligtes

at betale dem de ovennævnte 439 Rd. 51 ß med Renter deraf 5 pCt. aarlig
fra Forligsklageus Dato den 10de September f. A. ſamt Sagens Omkoſtninger
ſkades!l oſt.
Da Indftævnte, ffjøndt han findes [lovlig ſtœvnet, hverken er mødt
eller har ladet møde veb Overretten, vil Cagen her i Metfør af 2. 1—4—30

jfr. Frbn. af 3die Juni 1796

& 2 vLære at paadomme

efter de af Citanterne

fremlagte Documenter, navnlig Underretsacten.
Af deune fremgaaer, at bet under Sagen er in confesso, at „Dianas“
Forliis ikke var bevirket ved vogen dens Forer eller Rhederi tilregnelig Omſtændighed; men JIndſtœvntes Paaſtand om en Ret for Havnecommisſionen til

Den

23de

December.
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at holde fig til det omſpurgte Provenu af Bjergningen er' væfentlig bygget paa
ben Betragtning, at et Skibs Eier ved dets Forliis paa en Rhed eller andet
ſaadant Sted, hvorfra det Offentlige af Henſyn til Seiladſen finder det nodvendigt at fjerne Braget, formeentlig ffulde tabe Raadigheden over det Forulyfkede, og at dette maatte hœæſte for Omkoſtningerne ved Borttagelſen, hvilken
Eierne enten ſelv maatte lade foretage eller finde fig i, at det Offentlige foranftaltede, imod at holde fig til det Forulykkede, hvorfor Eieren, naar han felv
paabegyndte Bjeraningen, enten maatte føre denne fulbdftænbdigt til Ende eller
afgive det af ham Bjergebe til bet Sffentlige, forfaavidt bet behøvedes til Dæl-

ning af Udgifterne ved den for Seilatſens Skyld videre fornodne Optagelſe.
Heri fan der imidlertid iffe gives Indflævnte Medhold.

Selv

om nem-

lig det Offentlige under visſe Omftænbigheder maatte være berettiget til at give
Eieren af et ftrandet Stib Valget mellem at optage Braget m. v. inden en vis
Friſt eller at overlade det Offentlige at foranftalte Optagelfen mod at holde
fig til, hvad ber maatte blive optaget, findes der derimod ikke i Lovgivningen
eler bens Grundfætninger Hjemmel til at antage, at Cieren i et Tilfælde fom
bet foreliggende, hvor Efibet er funfet udenfor Havnen paa aabent Vand, fulde
eo ipso ved Stibets Forliis tabe Raadigheden derovet eller Retten til at bjerge
det, thi det kan iffe eo ipso ved denne Begivenhed ſiges at vœre kommet i de
Offentliges Beſiddelſe. Det af Citanterne Bijergede kan altſaa ikke i og for fig
antages at hæfte for Omkoſtningerne ved Optagelſen af det Dorige, og da det
mu endvidere er givet, at det Offentlige ikke, forinden Citauterne begyndte

Bjergningen

eller under

dennes Udſfsorelſe, have tilkjendegivet dem Nodvendig-

hedèn af, at alt det Sunkne blev optaget, eller overhovedet har gjort dem nogen
Meddelelſe i denne Netning, mangler der Foie ttl at autage, at Citanterne ved
at paabegynde Bjergningen ffulde have paabraget fig nogen Forpligtelfe til at
fuldfore den’, og at der af den Grund ffulde tilfomme Havnecommisſionen
nogen Net til at holde fig til det Bjergede.

Som

Følge af bet Anførte vil Citanternes Baaftand være at tage til

Folge, dog ſaaledes,

Nr. 32.

at Procesſens Omkoſtninger for begge Retter ophæves.”

Gaardmand Chriſtian Dlefen (Ingen)
contra

Gaarbmand

Rasmus

Jørgenfens Enke,
datter (Ingen).

Maren

Rasmus-

Hgoieſterets Dom.
Citanten,

ſom

hverken

ſelv

moder

eller

ved

Fuld-

mægtig lader mode til beſtemt Tid for Hgieſteret,
bør betale 80 Lod Sgsolv til Vor Frelſers Kirke,
forend det tillades ham med denne Sag at gaaei
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Den

Rette;

23de

og ſaafremt

fig med

December.

han

Qvittering,

ikke

inden

at bemeldte

3 Uger

melder

80 Lod Sølv

betalte, bør han have tabt Sagen
lades videre derpaa at tale.

og ham

ere

et til-

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Mandagen

Nr. 265.

David

den 11te Januar

Ward

Chapman

1869.

(Advocat Bro)

contra

Indenrigsminiſteren (den conſtituerede Kammeradvocat, Juſtitsraad Bunten),
angaaende Tilbagebetaling af et af Citanten ſtillet Depoſitum,
ſtort Lſtil. 20,000.

Landsover-

ſamt Hof-

og Stadsrettens

Dom

af 6te Juli

1868: „Indſtœvnte, Indenrigsminiſteren, bor for Tiltale af Citanten, David Ward Chapman i London, i denne Sag fri at
være. Procesſens Omkoſtninger ophæves.”
Hgieſterets

Ligeſom

Dom.

det i den indankede Dom

nævnte,

af Gedalia &

Comp. under 23de September 1865 udſtedte Indeſtagelſesbeviis
ſtiller den Betingelſe for den deri lovede Deponering af 20,000
Lſtl.,

at

Beløbet,

hvis

nogle

Underhandlinger

ilfe

ledede til et

heldigt Refultat, fiulde tilbagebetales bemeldte Firma, faaledes
maa og den derefter af Indenrigsminiſteriet udvirkede kgl. Reſolution af 25de \. M. ved at beſtemme, at Belpobet maa tilbagebetales „Vedkommende“,

baade

eſter Forholdets Natur

og de brugte

Ubtryf anfeeg at love Zilbagebetaling til den, der maatte indbetale Beløbet, og Indftævnte har ogfaa i en under Sagen fremlagt
Skrivelſe af 8de Juni 1867 udtryffelig erkjendt, at Depoſitumet
felvfølgelig eventuelt ffulde tilbagebetales til den, fom havde ftillet
det, altſaa Gedalia eller Chapman, eller hvem Krohnke muligen
ellers kunde formaae til at ſtille det.
Naar det nu i Reſolutionen
hedder, at Belobet maa tilbagebetales „Vedkommende“, ſaafremt

Den 11te Januar.
„ſamme“

inden

1ſte

November

erklærer
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ſig ude

af Stand

til at

bringe Foretagendet til Udforelſe, maa dette efter Ordbetydningen
og hele Sammenhængen naturligſt forſtaaes ſaaledes, at den, ſom
ſulde have Belobet tilbage, altſaa Deponenten, ogfaa ffulde være
berettiget til at afgive den Erflœring, af hvilken Tilbagebetalingen
gjordes afhængig, og at Saadant var Meningen, beſtyrkes ved at
det var Deponenten, ſom ſfulde benhtte den ved Reſolutionen tilſtaaede Friſt til at fore forſkjellige Underhandlinger, og at det
alene var ham, der havde Interesſe i at kunne faae Belobet tilbagebetalt,

medens

Ingenieur Krohnke,

der efter Indſtæœvntes Paa-

ſtand ſkulde være den til at aſgive Erflæœringen Berettigede, netop
havde Interesſe i, at den ikke blev afgivet.
"
Hvad der efter det Anfgorte er faſtſat ved

den

kgl. Reſolution

af 25de September 1865, kan ikke vœre forandret af Indenrigsminifteriet ved den
Sfrivelfe af 30te f. M., hvorved Reſolutionen
communiceredes Ingenieur Krohnke; endnu mindre kan Gedalia,
ved i ſin Skrivelſe af 4de October næftefter at henvife til denne
Communicationsffrivelfe, anfeeg at have frafuldet den Ret, ſom
efter den deri cptagne kgl. Reſolution tillom Deponenten af Beløbet til at afgive den for dets Tilbagebetaling fornødne Erklæring.
Der henviſes heller ikke til bemeldte Communications\krivelſe i Miniſteriets Tilſtaaelſe af 4de October, men derimcd til ſelve
Reſolutionen af 25de September, og naar det da i denne

Tilſtaaelſe

udtales, at det af Gedalia & Comp. ſom Agent for Citanten ftillede Depoſitum „ifolge allerh. Reſolution af 25de f. M. bliver
at

tilbagelevere

indtil

1ſte

November,

ſaafremt

Ved.ommende

inden den Tid exklærer ſig ude af Stand til at bringe Foretagendet til Udforelſe“, fan efter det Foranforte herved ikke anſees
tilfjendegivet Andet,

end at den ,,Bebfommende”,

ver ffulde funne

afgive Erklæringen, maatte være den ſamme ſem den, til hvem
Beløbet ſkulde tilbageleveres, altſaa Citanten ſem den, der nu
havde deponecret det.
Jovrigt bemærkes, at det maa tilregnes
Miniſteriet, der har udvirket Reſoluticuen af 25de September og
udſtedt Tilſtaaelſesbeviſet af 4de October

1865,

at

disſe ikke ere

afſattede tydeligere, hrilket i Tvivlstilfœlde maa komme Citanten
tilgode, navnlig da der hverken ved Indeſtaaelſesbeviſet af 23de

September eller paa anden Maade

fra hans Side kan anſees at
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være

Den

11te Januar.

givet Minifteriet Anledning til at troe, at han vilde indlade

fig paa

at ſtille det foreløbige Depoſitum

faaledes,

at

bet ffulde

beroe paa en Anden, om han kunde faae bet tilbage.
At Miniſteriet iffe har villet give den, der ſtillede det forelpbige Depoſitum,
og navnlig Citanten, Ret til at fordre det tilbage, fordi det derved ſkulde handle mod det Ingenieur Krohnke givne Tilſagn om
en Concesſion, kan ſaameget mindre antages, ſom dette Tilſagn
vilde vœre bortfaldet den 25de September, fordi den fordrede Caution af ham endnu iffe var ftillet, hvis iffe Forlængelje af den
bertil givne Friſt ſamme Dag var bleven tilſtaaet; det var derhos
under Forhandlingerne mellem Miniſteriet og Krohnke fra forſt
af forudfat, at Andre end han fulde være de pecuniaire Bærere
af Foretagendet, og inden Tilftaaelfen af 4de October udſtedted,
havde Krohnke ſelv ved Skrivelſe af ſamme Dato meddeelt Miniſteriet, at det var Citanten, der ſtillede det forlangte Depoſitum.
Det maa ſaaledes antages, at det omhandlede Tilſtaaelſesbeviis af 4de October 1865 har berettiget Citanten til at afgive
den Erklæring, ved hvilfen han førend den givne Frijts Udløb
fordrede det af ham ſtillede Depoſitum tilbage, og da ber intet

Henſyn

vil kunne tages til,

hvad der fra Indſtæœvntes Side er

anbragt om, at Citanten derved ſﬀulde have handlet i Strid med
en af ham med Krohnke truffen Overeenskomſt,
vil Indftævnte være at tilpligte at tilbagelevere Citanten de bdeponerede
L\tl. 20,000, hvorhos Indjtævnte endvidere efter hans Paaſtand
for Høiefteret findes at maatte dømmes til at ſvare Renter af
Belobet med 5 pCt. aarlig fra den 9de Auguſt 1866 indtil Betaling ſkeer.
Procesſens Omkoſtninger for begge Retter blive
efter Omſtœændighederne at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Indſtœvnte

Sagen

bor

tilbagelevere

omhandlede

Depoſitum

Citanten

Lſ\tl.

det

20,000

under

med

Renter deraf 5 pCt. aarlig fra 9de Auguſt 1866
indtil Betaling ſkeer.
Procesſens Omkoſtninger
for begge Netter ophæves.

Den

11te Januar.
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I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Ved Klage til Forligscommisſionen af 14de December 1865 indkaldte Advocat Bro>k om Mandatarius for Citanten, David Ward Chapman i London, ſaavel Indſtœvnte,
JIndenrigsminiſteren, ſom Civilingenieur Krohnke, idet han tilfjendegav,
at han, hvis Forlig ei opnaaedes, vilde erhverve Dom til Tilbageerholdelſe af
et af hans Mandant den (de October f. A. til Sikkerhed for en Krsohnke tilſagt Concesſion til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kiobenhavn til Sylt-

holmen fſtillet forelobigt Depoſitum ſtort Ll. 20,000, og efter Stævning af 18de
Januar 1866 paaſtaaer Citanten Indſtævnte, Indenrigsminiſteren, tilpligtet at
tilbagebetale det ovennævnte Depoſitum med Rente deraf 5 pCt. p. a. fra Forligsflagens Dato indtil Betaling ffeer, ſamt at betale Sagens Omfkoſtninger
ffabesløft, hvorhos han for Navus Nœævnelſes Skyld og for at høre den nævnte
Paaſtand nedlagt over Indenrigsminiſteren har indſtævnet fornævnte Krsobnke.

Kammeradvocaten, der efter Ordre har givet Mode for Indenrigsmini=
ſteren, har paaſtaaet denne frifundet og tilkljendt Procesſens Omkoſtninger, derunder Kammeradvocatens Salair, ſkadesloſt; han har derhos ſubſidiairt fremfat
Indſigelſer mod Rentepaaſtanden, navnlig mod, at Nenten ſœættes hoiere end
den, Privatbanken ſvarer af det deponerede Belob, der er klevet indſat i be<
meldte Bank, eller beregnes fra en tidligere Tid end den 9de Auguſt 1866, til
hvilfen Dag Chapman har faaet Renten udbetalt fra Privatbanken.

Civilingenieur Krohnke procederer principaliter til Sagens

Afviisning,

ſubſidiairt til Frifiudelſe for Indſtævnte; derhos har han paaftaaet fig tillagt
}fadesloſe Omfoftninger.
Citanten har modſat ſig Indſtævntes ſubſidiaire Paaſtande, uden fore
ſaavidt Advocat Brod indrømmer, at den Rente, der er udbetalt hans Mandant
og hvis Beløb er ham ubekjendt, maa afgaae.
Mod Krohnkes Procedure har
han exciperet paa Grund af at Krohnke nu, efterat den ved Loven 9de Februar
1866 faſtſatte Friſt for hang Concesfion ev udløben, uden at han har opfyldt
Betingelferne for Concesfionens Mebdelelfe, ev uden retlig Interesfe i Sagens
Udfald.
Da Krøbnfes Optræden i Sagen imidlertid er foranlediget ved Citantens egen Stævning, maa Citanten finde fig i, at Henſyn tages til hvad af
Krøbnfe er anbragt. Hvad nu dennes Afviisningspaaftand angaaer, ber ftøtteg
paa, at det af Henviigningspaategningen, hvori tet hedder, at Høiefteretåadvocat
Brod møbte perfonlig, ffal funne feeg, at der iffe under Forligsmæglingen
har været produceret nogen Fuldmagt fra Chapman til Bro>, da kan den ikke
tages til Folge; ligeſom dei nemlig ille asſereres, at Advocat Brok har manglet behørig Fuldmagt, faaledes fan iffe af en Henviisningspaategning ſom den
foreliggende fluttes Noget om, at Fuldmagten ikke har været tilftede under
Mæglingen, hvillet Forligscommigfionen forøvrigt maa forudſættes at have

paaſeet.

|

Sagens Nealitet bliver ſaaledes at paakjende, og med Henſyn til denne
bemeærkes, at Citantens over Indftævnte nedlagte Baaftand ſiottes paa, at efter
de forudgaaede Forhandlinger om Deponering af 20,000 Lſl. har Indenrigsminifteren været uberettiget til, fom fleet, at beſvare Citantens Skrivelſe af
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October 1865, ber er afleveret i Indenrigsminifteriet den Z1te October
i aft Fald inden Tilbagetagningéretten med I1fte Movember ophørte, og
forlangteg Tilbagebetaling af fornævnte deponerede Belob, med en Vægved at opfylde denne Begjæring, hvilfen VBægring indeholdes i Minifteriets

Skriveljfe af lfte November 1865 .til Citanteng Agenter,

Firmaet Gedalia &

Comp., hvori det hedder, at ba bemeldte Depoſitum ifolge Gedalias Skrivelſe
af 4de f. M. var ſlillet af Chapman for Opfyldelſen af de Krøbnte paabvilende
Forpligtelſer, og da Belobets Tilbagebetaling i det under 4de f. M. af Miniſteriet udſtedte Modtagelſesbeviis er 1 Henhold til allerhoieſte Reſolution af
25de September

fidftl. betinget

af, at Vedlommende,

hvorved

ifslge Miniſteriets

af Gedalia paaberazbte Sfrivelſe til Krohuke af 30te September ſidſtleden ſamt
ifolge Forholdets Natur alene kan forſtaaes Krohnke ſom den, der har faaet
Tilſagn om den omhandlede Concesſion, inden Dags Dato erklœrer ſig ude af
Stand til at bringe det omhandlede Foretagende til Udforelſe, ſamt da der ikke
foreligger nogen ſaadan Erflæring fra Krohnke ligeſaalidt ſom nogen Oplysuing
om, at han har bemyndiget Citanten til paa ſine Vegne at afgive en ſaadan
Erklæring, ſaa anſeer Miniſteriet paa Sagens nuværende Standpunkt ſig ikle
bemyudiget til at tilbagebetale det ommeldte Depoſitum.
Det bliver herefter nødvendigt at ajennemgaae, hvad der tidligere var
pagferet med Heuſyn til Deponering af Silferheb for den Krohnke tilfagte
Concesfion til Jernbaneanlæg fra Kjøbenhavn til Syltholm, og bemærkes i fan
Henſeende forſt, at der ved kgl. Reſolution af 11te Auguſt 1865, communiceret
Krohnke den 14de |. M. var givet ham Tilſagn om ſaadan Concesſion paa
Betingelſe blandt Andet af, at han inden 6 Uger efter Tilſagnets Meddelelſe
i Indenrigsminiſteriet maatte have deponeret en Caution af 20,000 Lſtl., at
inden

6 Maaneder

efterat den

fornodne

Loo

om

eventuel

Meddelelſe

af

Con-

cesſionen var udkommen, Selſkabet maatte være oprettet og for Jndenrigsminiſteriet have godtgjort, at det havde den til Foretagendet fornodne Capital,
hvoraf en Tiendedeel ﬀulde vœære indbetalt i Selſkabets Kasſe, ſamt at, naar
disſe Betingelſer ikke opfyldtes, ffulde Tiljagnet om Concesfion være forbrudt
og den deponerede Capital hjemfalde til Statsfasfen.

(Sluttes i næfte Nr.).
Denne Tidende indeholder alle af Høiefteret affagte Damme med veofoiede Conclufioner af de underordnede Fetterg Domme og de indunfebe Dommes
Bræmisjer, forfaavidt dct anfeeg nødvendigt at meddele bigje, og vil ved hver
Aarg Udgang blive ledfaget af det fornødne Regiſter. — Saalœænge Nettens
Sesfioner holdes, udgaaer ugentlig 1 å 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., og for
Udenbyes, der ponſke Bladet med Poſten, 6 Nd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindeude for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldjoe & Gandrups

Bogtrylkeri-

Hoieſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

WM

Den 22de Januar.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Mandagen

den 11te Januar

Nr. 265,

David

Ward

1869.

Chapman

contra

Inbdenrigsminifteren

(fee forrige Nr.).

Krøbnie, ber forinden havde indledet Forhandlinger med Citanten, hvent
han havde tilfagt, at han ffulde blive hang enefte Agent, og forhandlede med
Mr. Stanley, der af Citanten var fendt hertil, tilffrev under 23de September
1865 Indenrigsminifteriet, at da bet iffe havde været muligt at tilendebringe
be mange forffjellige Forarbeider, der vare fornødne, forinden han med Beftemtbed funde erklære fig over Mobtagelfen af Concesfionen, androg han om,
at Friſten for hang Erklæring maatte forlænges ham til den 1fte November
|. A., og tilbød herved foreløbig at deponere den fordrede Cantionsſum Lſtl.
20,000 i Begyndelfen af den kommende Uge paa Betingelſe, at dette Belob
tilbagebetaltes ham, ſaafremi han inden den 1ſte November erklœrede ikke at
kunne modtage Concesſionen, hvorimod Beløbet i mobfat Fald fulde blive i
Miniſteriets Vœærge ſom Sikkerhed for Concesſionens Udfsrelſe.
Samme Dag udflebte Gebalia & Comp. et Beviis ſaalydende:
„Vi indeſtaae herved det hoie Jndenrig8miniſterium, at det for Hr. Jugenieur Krohnkes Concesſion fordrede Cautionsbelgb ffal blive deponeret feneft
Tirsdag, bog under den Forudfætning, at Cautionen fan henftaae ſom Depoſitum indtil 1fte Movember bd. A., cfterfom forſfjellige Underhandlinger endnu
ikke ere fuldſtændigt ordnede.
Skulde disſe mod Forventning ikke lede til et
heldigt Reſultat, forvente vi, at Indenrigsminifteriet tilbagebetaler os det omhandlede Beløb.”
Sidſtnœævnte Beviis ſaavelſom Krohnkes Skrivelſe overleveredes den das
værende Indenrigsminifter under en Audients, hvorved Krpohnke var ledſaget af
Vexellerer Gedalia og af fornævnte Stanley, og hvad der ſaaledes pasſerede,
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foranledigede Miniſteren til at erhverve en kgl. Reſolution, der er dateret den
25de September, og hvorved bifaldes Miniſteriets Indſtilling, der lod ſaaledes:
„At Deres Mojeſtæt allernaadigſt vil bemyndige Indenrigsminiſteriet
til at indromme en ſaadan Modification i de ved allerh. Reſolution af 11te
f. M. faſtſatte Betingelſer for Meddelelſen af et Tilſagn til Ingenieur Krohnke
paa Concesſion paa Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kjobenhavn til Syltholmen, at Tilfagnet iffe fal være forbrudt, uagtet den foreffrevne Sifferhed
af 20,000 £fil. forſt ſtilles efter Udlobet af 6 Uger fra Tilſagnets Meddelelfe,
sg at det nygmeldte Beløb maa tilbagebetales Vedkommende, jaafremt famme
inden 1ſte November d. A. erklærer fig ude af Stand til at bringe Foretagendet
til Udførelfe,”
Denne Reſolution, ſom ikke af Miniſteriet meddeeltes Citanten eller Nogen
paa hans Vegne, communiceredes ved Sfkrivelſe af 30te . M. Krobnke, ſom
deri benœævnedes „Hr. Ingenieuren”.
Slutningen af denne Strivelfe lyder:
„I Henhold til denne allerh. Bemynbigelfe erklærer Minifteriet fig herved villigt til endnu i Løbet af næfte Uge at modtage de ommeldte Lſtl. 20,000
fom foreløbigt Depofitum, jaaledes at bet tilbagebetales, faafremt De inden
1ſte November d. A. erklæœrer Dem ude af Stand til at bringe det ommeldte
Foretagende til Udfsorelſe, men i mobfat Fald forbliver i Miniſteriets Værge
ſom Silkkerhed for Opfyldelſen af de for Concesſionens Meddelelſe faſtſatte
Betingelſer.“
Forinden denne Communication ffete, havde Gedalia under 28de September ſendt Jndenrigsminiſteren et ham fra Citanten tilhændekommet Telegram
af 27de \. M. til Oplysning om, at Vexlen vilde blive accepteret ſamme eller

følgende Dag, og erklærede derefter at ville indfinde fig hos Miniſteren for at
ſtille Depoſitum.
Den 4de October blev Depoſitum

ſtillet i Jndenrigsminiſteriet,

efterat

Krohnke ſamme Dag havde tilſkrevet det:
„JI Henhold til Miniſteriets Skrivelſe af 30te f. M. har jeg den Ære
at meddele Hoiſamme, at jeg har .truffet en Overeenskomſt med Hr. D. W.
Chapman, 69 Lombard Street London, ifolge hvilken denne igjennem Banquierhuſet G. A. Gedalia & Comp. herſteds ſtiller det forlangte Depoſitum af Lftl.
20,000“, og Gedalia ligeledes ſamme Dag havde tilffrevet Minifterist:
»Jeg har herved den Ære ſom Agent for D. Ward Chapman i London
at deponere et Belob af Lil. 20,000, hoilket er ſtillet ſom en Betingelſe for
Meddelelſe af Concesſion til Ingenieur Krohnke under de Betingelſer, ſom det
hoie Miniſterium har bifaldet i Skrivelſe til Ingenieur Krohnke af 30te September d. A., ſaaledes at Pengene refunderes Hr. D. Ward Chapman.“
Indenrigs8miniſteriets Tilſtaaelſe for Modtagelſen af ſamme Dato er
ſaalydende:
nJubdenrigsminifteriet tilftaaer herved at have af Gr. G. A. Gedalia &
Comp. ſom Agent for D. Ward Chapman i London modtaget et Belob af
20,000 Lil, hvilket er ſtillet ſom Depoſitum i Henhold til de ved Miniſteriets

Skrivelſe af 14de Auguſt d. X. faftfatte Betingelſer for Meddelelſen af Con-
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cesſion til Ingenieur Krohnke paa Anlæg af en Sernbane fra Kjøbenhavn til
Syltholmen, dog ſaaledes, at dette Depofitnm ifølge allerhøiefte Reſolution af
25de f. M. bliver at tilbagelevere indtil 1ſte November d. A., ſaafremt Vedkommende inden den Tid erklærer ſig ude af Stand til at bringe Foretagendet
til Udforelſe, hvorimod bemeldte Depoſitum af Lſtl. 20,000 i andet Faid forbliver i Niniſteriets Vœrge ſom Sikkerhed for Opfyldelſen af de fornævnte

Betingelfer.”
Videre Forhandling mellem Citanten og Indenrigsminiſteren har ikke
fundet Sted, inden Citanteng Begjæring i Skrivelſen af 24de October, der ſom
nævnt af Miniſteriet blev afſlaaet, fremlom.
Det er ſaaledes eſter de anførte
Forhandlinger og Documenter, at Retsforholdet mellem bemeldte Parter maa
bedommes.
Sees nu hen til, at det er Krohnke, der i Auguſt Maaned havde erholdt
Tilſagnet om Concesfion mod blandt Andet at ſtille Depoſitum, at det ligeledes
er ham, der den 23de September anſogte om Forlœængelſe af Friſten til at
affe den Caution, ſom det var hans Sag at tilveiebringe, og til at Citantens
Navn ligeſaalidt findes i Krohnkes ſidſtnœvnte Begjæring, hvori Krohnke anholdt om Tilbagebetaling af Depoſitum for det Tilfælde, at han (Krohnke)
forinden 1ſte November erklærede ikle at kunne modtage Concesſionen, ſom i
Gedalias Indeſtaaelſesbeviis af ﬅ. D., hvori Depoſitum begjæres eventuelt at
maatte blive tilbagebétalt Gedalia & Comp., er der ingen Grund til at antage,
at der i den kgl. Reſolution af 25de \. M. kan ved „ſamme“ eller „Vedkommende“, der }ﬀkulde inden 1ſte November erkflære ſig ude af Stand til at bringe

Foretagendet til Udforelſe, vœre meent Citanten, om hvem dengang eninu Intet
officielt forelaa, eller nogen Anden end Krohnke, der var den, der havde anſogt
om Tilladelfe til at bringe Foretagendet til Udførelfe, eller hvem han bemynbigede til paa fine Begne at afgive Erflæringen.
Indenrigsminifteriet, der felv
havde erhvervet Reſolutionen, og jom benægter, at der under de mundtlige
Forhandlinger er feet Forlangende eller givet Tilſagn om, at Citanten ſﬀulde

vœære den,

der blev berettiget til at afgive Erklœæringen om Foretagendets Ud-

forbarhed, har ogſaa forſtaaet den paa denne Maade, hvad dets Skrivelſe af
30te September til Krohuke viſer, idet det i Slutningen af ſamme udtrykkelig
ſiges, at det er Krohnke („De“), der ﬀulde afgive Erklæringen om, at han var
ude af Stand til at bringe Foretagendet til Udforelſe, og bet uagtet det
dengang var meddeelt Miniſteriet, at det var for Citanten, at Gedalia
& Comp.
havde tilbudt at deponere. Det ſees ogſaa at have været Sidftnævnte, Citans
tens Agenter, bekjendt, hvorledes Minifteriet forſtod Reſolutionen, inden de den
4de October paa Citantens Vegne deponerede det indbetalte Depoſitum „under
de Betingelſer, ſom det hoie Miniſterium har bifaldet i Skrivelſe til In-

genieur Krohnke af 30te September d. A.“ og forſaavidt de dog ved ſamme
Leilighed have begjært Pengene eventnelt refunderede Citanten, ligger deri felvs
følgelig ingen Begjæring om en Modification af den Beſtemmelſe i bemeldte
Skrivelſe, hvorefter det var Krohnke, der ſkulde afgive Erklœringen om Fores
tagendets Udforbarhed.
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Vel bar Citanten, ftøttende fig til, at Krohnke i Begyndelſen af denné
Skrivelſe benœvnes „Hr. Ingenieuren“, villet forſtaae den Deel deraf, Hvori
Reſolutionens Ordlyd meddeles, ſaaledes, at „Vedkommende“ og „ſamme“i
Setningen „tilbagebetales Vedkommende, ſaafremt ſamme . . . erklærex“ maa
være em Anden end den Minifteriet velbefjendte Krohnke, ſom der ingen Grund
var til at betegne paa faa utydelig en Maade, og da iffe kunde vœre Anden
end den, jom deponerede Beløbet, — herefter vilde da Slutningen af Sfrivels

ſen:

„ſaafremt De inden 1ſte November erklærer” fun funne være correct for

det Tilfælde, ſom, efter hvad der var Miniſteriet bekjendt allerede den 28de
September, ikle forelaa, at det blev Krohnke, der ſelv ſtillede Depoſitum; men
denne Fortolkning findes ſom ſtridende mod Skrivelſens klare Judhold ikke at
kunne admitteres,
Men, ſelv dette forndſat, formener Citanten, at den kgl. Reſolution maa
være afgjørende i hang Faveur, og at Minifteriet har været uberettiget til at
fortolke den fom fleet 1 Sfriveljen af 30te September. Dette ftøtter han paa,
hvad der under Sagen maa anfee8 at være in confesso om Indholdet af den
Foreſtilling fra Miniſteriet, der motiverer den af Hans Majeſtæt approberede
Indſtilling til Reſolutionen, og anfører han, at Miniſteriet, der af mundtlige
Forhandlinger vidſte, at det var Citanten, der var repræſenterel af Gedalia &
Comp., i Foreftilingen har fremhævet, at Friften var nødvendig for det Firma,
ſom ſtillede Depoſitum, og at den ikke kunde være kortere, naar det ﬀulde være
muligt for Deponenten at faae auſtillet Underſogelſer og ſkaffe ſig Deeltagere i
Planens Udfsorelſe; heraf flutter han, at „Vedkommende“, hvem Beløbet fiulde
tilbagebetales, nodvendig maa forſtaaes om den, der deponerede det, og at det
var ſamme Vedkommende, hvem Retten til at afgive Erklæring om Fore-

tagendets Udforbarhed nodvendigviis maatte tillægges.
Hvad der under Sagen
er imidlertid kun, at hverken

Chapmans

Navn

deri nœævnes,

maa anſees givet om
Krohnkes Andragende

Foreſtillingens Indhold,
af 23de September eller

og at Anledningen

til Foreſtillingen er nys-

nævnte Andragende fra Krohnke og det fra Gedalia & Comp. indkomne Indeſtaaelſesbeviis, hvis Judhold ovenfor er refereret.
Disſe Documenters Fremfomſt har motiveret Miniſteren til at indſtille, at den Krohnke ved Reſolution
lite Auguſt tilſagte Concesſion ikke ffulde være forbrudt, uagtet Depofitum
førft \tilledes ſenere end ved denne Reſolution beſtemt, og det kan ikke antages,
at Reſolutionen gaaer ud paa at afgjore Noget om, hvem der ſkulde anſees

ſom Vedkommende til at modtage Belobet tilbage eller til at erflære fig over
Foretagendets Udforbarhed.
Afgjorelſen beraf maa efter Reſolutionen anſees
overladt Judenrigsminifteren, og denne Bemyndigelſe har han benyttet ved i
Communicationsfkrivelſen af 30te September at udtale, at det var Krohnkes Erklæring det kom an paa, og denne Communicationsffrivelfe have Citanteng
Agenter, Gedalia & Comp., ſom forannœævnt, henholdt ſig til, da Depoſitum

ſtilledes.
Det bemarkes i Forbindelſe hermed, at Forholdet mellem Krohnke og
hans tidligere Agent, Citanten, ved de mellem dem indtil den 23de September
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førte Forhandlinger var blevet modificeret derhen, at Krohuke ved et af ham
ſaavelſom af Citantens VBefulbmægtigebde Stanley bemeldte Dag uunderffrevet
Memorandum til en QOvereenskomft havde indrømmet, at Citanten, for det
Tilfælde, at denne ſtillede det fordrede Depoſitum, ﬀulde, naav ConceSfionen
opnaaedes, blive anfort i Concesſionen ſom Eier i Forbindelſe med Krohnke,
men at Sidſtnœvonte ikke derved ophørte at være den af Regjeringen anerkjendte
Hovedmand for Foretagendet.
Forholdets Natur medfsorte derfor, at Miniſteriet, jaalænge Krsohnke ikke havde meddeelt det Noget om, at det ikke var ham,
men Citanten, hvem bet tilfom at afgive Erflæring om Foretagendets Ubdførbarhed, medens han tvertimod i ſin Skrivelſe af 23de September havde forbeholdt ſig Ret til at afgive benne Erklæring, maatte anfee ham fom ben rette
Vedkommende i denne Henſeende, og ved Reſolutionen, hvori Citantens Navn
ikfe var nævnet, havde det ingen Grund til at antage, at der var ſtiftet nogen
Ret for denne til at træde iſtedetfor Krohnke ſom berettiget til at afgive Erflæringen.
Eſter det ſaaledes Anfsorte, og da Krøbnte ikke inden 1ſte November har
erklæret fig ude af Stand til at mobtage Concesfionen — han har tvertimod
i SErivelfe af 30te October meldt Miniſteriet, at det ſtillede Depoſitum nu
kunde betragtes ſom Caution for Foretagendets Udforelſe, og i Skrivelſe af
1fte November 1865 mobdjat fig Tilbagebetalingen og erklæret Citantens Begjæring derom for uberettiget — maa det indftævnte Minifterium gives Mebhold i, at dets Vægring ved at efterkomme Citantens Begjæring om Tilbagebetalingen har været beføiet, og det vil derfor være at frifinde for Citantens
Tiltale, hvorved endnu bemærleg, at hvad denne har anfort om, at han ved
Meddelelſer fra Gedalia & Comp., Stanley og navnlig ved en ham fra
Krohuke tilſtillet Overſœttelſe af Skrivelſen af 30te September var bibragt den
Overbeviisning, at det var ham, der var berettiget til ved ſin Erklœring om,

at han ilffe ſaae fig iſtand til at udfore Foretagendet, at bevirke Tilbagebetaling
af den forelobigt ſtillede Cautionsſum,
uvedkommende.“
Det

bliver

efter det ſaaledes

er Forholdet mellem ham

Anforte

ufornodeut

og Miniſteriet

at underføge,

om

den

mellem Citauten og Krohnke forte Procedure, hvorunder Krøbnfe har fluttet fia
til Miniferiets Baaftand om Frifindelſe, yderligere kunde begrunde denne.
Procesſens Omkoſtninger ville efter Omftænbighederne være at ophæve, og vil ber følgelig iffe kunue tilkjendes den conſtituerede Kammeradvocat
noget Salair.
Under Sagen foreligger ingen Overtræbdelfe af Stempelpabirg
- Lov-

givningen,”
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Den

Tirsdagen

Nr. 223.

12te Januar.

den 12te Januar.

Advocat Klubien

|

contra

1) Sans Nielſen, 2) Hans Chriſtian Nielſen, 3) Peder Martin Albrechtſen, 4) Henning Hanſen Chriſtenſen, 5) Lars Peder Nasmusfen, 6) Mads Frederi Hanſen, 7) Hans Moller Hanſen, 8) Laurids
Andreas Anderſen eller Hanſen, 9) Henrik Gideon
Hanſen Moller, 10) Hans Jenſen og 11) Carl Kreutz
Jenfen (Defenſor Levinſen),
der tiltales, Nr. 1—9 for Tyveri eller Meddeelagtighed heri og
Nr. 10 og 11 for Heæleri og Overtrædelſe af Nœæringsloven af
29de December 1857 8 51.
Holſteenshuus Birks Extraretsdom af 19de Februar 1868:
„De Tiltalte Nr. 1 Hans Nielſen, Nr. 2 Hans Chriſtian Nielſen, Nr. 3 Peder Martin Albrechtſen, Nr. 4 Henning Hanſen
Chriſtenſen, Nr. 5 Lars Peder Rasmusfen, Nr. 6 Mads Frederif Hanſen, Nr. 7 Hans Møller Hanſen, Nr. 8 Laurids Andreas
Anderſen eller Hanjen og Nr. 9 Henrik Gideon Moller, bor
ſtraffes Nr. 2 med 20, 1 og 3 hver med 15 og Nr. 4 og 6 hver
med 10 Slag Riis og Nr. 8 med 4 og Nr. 5, 7 og 9 hver med
2 Dages fimpelt Fængfel.
De Tiltalte Detailliſt Hans Jenſen
og Søn Carl Kreuk Jenfen bør henfættes i Fængfel paa Band

og Brød

hver i 3 Gange

5 Dage

og ligeledes hver betale

en

Mulct af 15 Rd. til Amtsfattigkasſen.
Forſaavidt nogen af de
Tiltalte har vœæret arreſteret, betale de enhver for ſit Vedkommc:nde
de af Arreften flydende Omkoſtninger, og forgovrigt udrede ſamtlige Tiltalte de af Actionen og Sagen flydende Omfoftninger, ders
under i Salair til Actor, Procurator Groth Peterſen og Defenfor, Procurator Hoffmeyer hver 10 Rd. og VDiæter efter Overovrighedens nœrmere Beſtemmelſe, dog ſaaledes at deraf udreder
Nr. 1 3/36, Nr. 2 5/36, Nr. 3, 4 og 6 hver 2/36, Nr. 5, 7, 8 og

9 hver 1/36 og Detailliſt Hans Jenſen og Son Carl Kreuz Jenfen in solidum hver 1/,.
De idomte Mulcter udredes inden 15
Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen forgvrigt
at efterkommes under Adfœrd efter Loven,“

Den

12te Januar.
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Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 30te Juni
1868: „Tiltalte Nr. 5 Lars Peder Rasmusſen bor for Actors
Tiltale i denne Sag fri at være; iøvrigt bor Birketingsdommen
ved Magt at ſtande, dog at Straffen for be Tiltalte Nr. 10 Detailliſt Hans Jenſen og Nr. 11 dennes Son Handelsbetjent Carl
Kreuy Jenſen beſtemmes henholdsviis til 8 Dages fimpelt Fængfel
og 5 Dages Feœængſel paa Vand og Brod, medens de igvrigt frifindes for Actors Tütale.
Procuratorerne Seidelin og Leviſon
for Overretten tillægges i Salarium hver 10 Rd., der udredes af
de Tiltalte Nr. 1) Hans Nielſen, Nr. 2) Hans Chriſtian Nielſen,
3) Peter Martin Albrechtſen, 4) Henning Hanſen Chriſtenſen,
5) Lars Peder Rasmusſen, 6) Mads Frederik Hanſen, 7) Hans
Møller Hanfen, 8) Lauring Andreas Anderſen eller Hanſen, og
9) Henrif Gideon Hanfen Møller og de ovennævnte 2de Tiltalte
Nr. 10 og 11 efter det i den indankede Dom faftfatte Forhold.
At efterfommeg under Abfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

For det af Tiltalte Lars Peder Rasmusſen begaaede Tyveri
af et til 24 ß vurderet Plovjern findes han at maatte anſees
efter Straffelovens $ 233 med en Straf af fimpelt Fængfel i 2
Dage.
Det af Tiltalte Hans Jenſen udviſte Forhold med at fælge
forſkjellige af hans Sson, tildeels
i hans Nærveærelſe, kjobte ſtjaalne
Kofter bliver efter de foreliggende Oplysninger at henføre under
Straffelovens & 238, og hang Straf for famme at beftemme til
Feængſel paa Vand og Brod i 5 Dage.
Iovrigt billiger Høiefteret i Henhold til de i Dommen forfaavidt anførte Grunde det deri antagne Reſultat, dog at Straffen
findes at kunne faſtſœttes for Laurids Andreas Anderſen til fimpelt Fœængſel i 2 Dage og for Mads Frederik Hanſen til lige
gængfel i 4 Dage.
Thi fjendes for Ret:
Lars Peder Rasmusſen og Laurids Andreas Anderfen bør henfættes i ſimpelt Fænfel hver i 2
Dage, Mads Frederik Hanſen i lige Fængfel i 4
Dage og Hans Jenſen i Fængfel paa Vand
og
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12te

Januar.

Brod i 5 Dage.
Igvrigt bor Landsoverſamt
Hof- og Stadsrettens Dom ved Magt at ſtande.
Advocaterne Klubien og Levinſen tillægges i Salarium for Hgieſteret hver 20 Rd., der udredes af
de Tiltalte paa den med Henſyn til de øvrige Salarier faſtſatte Maade.
JI den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „. . . Det maa ved
egen Tilftaaelfe
og Sagens ovrige Omſtændigheder anſees godtgjort, at de 9
forſtnævnte Tiltalte, der alle ere i en Alder af mellem 10 og 15 Aar, have
deels ſom Hovedmænd, deels ſom Meddeelagtige forovet en ſtor Deel Eiendomsindgreb, der i Uvderretsdommeu nærmere ere detaillerede og have udgjort
32. Disſe Tyverierg Gjenſtande have hovedſageligen beſtaaet i gammelt Jern,
Klude, Tobak etc., Alt af ubetydelig Værdi, hvilk2 de for ſtorſte Delen have

afhændet til de Tiltalte Nr. 10 og 11.

Af te tiltalte Drenge ere de 3 Førft-

nævnte ffyldige jaavel fom Hovebdbmænd ſom for Meddelagtighed, medens be
øvrige 6 fun ere ffyldige fom Meddeelagtige i nogle af de begaaede Tyverier.
For disſe delicta ville de nævnte Tiltalte, bog med Undtagelfe af Til:
talte Nr. 5 Lars Peder Rasmusſen, der kun er meddeelagtig i eet Tyveri, der
henhorer under Straffelovens $ 235, for hvilket han derfor i Henhold til bemeldte Lovs $ 36 ikke vil kunne ftraffeg, vœære at anſee efter Straffelovens $$
233 og 21 cfr. $ 36, og da de af Underdommeren valgte Straffe deels af Riis
deels af ſimpelt Fængſel eſter Omſtœndighederne billiges, vil Underretsdommen
forfaavidt være at ftabfæfte.
Hvad angaaer de Tiltalte Pr. 10 og 11, af hville, form. bemærket, de
tiltalte Drenge have afhændet de flefte af de ſtjaalne Gjenſtande, da har Nr. 11
Handelsbetjent Carl Kreuß Jenſen vedgaaet, at han har kiobt Gjenſtandene,
uagtet han vel kunde indſee, at Drengene ikke paa œrlig Maade vare komne i
Beſiddelſe af de flefte af de Gjenſtande, de falbod, men om Nr. 10 Detailliſt
Hans Ienſen er det kun oplyſt, at han, efterat Gjenſtandene vare erhvervede,
har folgt dem, uagtet han nok formodede, at de vare ſtjaalne.
Straffen for
disſe Tiltalte, der ikke tidligere have været tiltalte eller ſtrafſede, findes efter
Omſtændighederne at kunne beſtemmes for Tiltalte Nr..10 Hans Jenſen i Henhold til Straffelovens $ 242 til 8 Dages fimpelt Fængjel og for Tiltalte
Nr. 11 Carl Kreuß Jenſen efter Straffelovens $ 238 til Fæœngſel paa Vand
og Brod i & Dage, iftedetfor at Straffen ved Underretsbommen er fov hver
faftjat til 3 Gange 5 Dages Fængfel paa Band og Brød.
Derimod findes
disſe 2 Tiltalte ille, ſom ved Underretsdommen ſtatueret, at kunne anſees med
Mulct for Overtrædelſe af Nœringslovens ê 51, da Tiltalte Hans Jenſen har
Borgerſkab ſom Detailliſt og Carl Kreu Jenſen var Commis hos ham, og da
Detaillifter ifølge Næringslovens $$ 33 og 35 have Ret til uden færlig Ves
villing at handle med de i 2 51 nævnte Sager.
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12te Januar.
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Med den heraf folgende Modification vil den indankede Dom, hvis Bez
ſtemmelſer i Henſeende til Actionens Omkoſtninger bifaldes, være at ſtadſæſte.“

Underretsdommens Præmisſer lyde ſaaledes:
I. Hans Nielſen, fodt den 10de April 1854, er overbeviiſt om at
have ſtjaalet: 1) eu Jernring med vedhœngende 2 Kroge, hvoraf Ringen, der
er kommen tilſtede, ex vurderet til 2 Mk., ſamt en Jernlænke med vedhœngende

Nøgle, hvilfet Alt, der er folgt til Tiltalte Nr. 10 og 11 for 8 ß, beroede i
et aabentftaaende Skuur paa Vœærtshuusholder Henning Hanſens Plads i Faas
borg, hvortil Enhver havde Adgang; 2) en ſaakaldet Caption og en Skruepsogle
af Veœærdì 24 ß, ſom i ſamme Skuur blev aftaget af en der henſtaaende Plov.
Solgt til Feldbereder Rasmusſen for 3 ß; 3) fra ſamme Sknuur endvidere 2
Nsgler (Navler), formeentlig henhorende til Ploven og ſolgt til Tiltalte Nr. 10
og 11 for 1 ß; 4) endeel Jern, henhsorende til en Plov, der heulaa ved Porten
udenfor Gaarbdbmand Nasmus Jørgenfeng Gaard i Diernisje.
Solgt til forsanforte Tiltalte Nr. 10 og 11 for 2 Mk. 4 ß og Verdien anſat til ſamme
Beløb; 5) et Stykke Jern (af Værdi 24 fj) til en Plov, formeentlig et Langjern, fra Poul Hanſens Gaard, Hanſeodde i Diernisfe; 6) et værbdiløft Stykke
Reb fra et Led it Svanninge; 7) 2de Harvebgiler fra Gaardmændene Poul
Mikkelſen og I. Jenſens Jorder i Kaleko af Vœærdi henholdsviis 28ß og 3 ME,
hvoraf den ene var ved en Harve og den anden henlaa paa Jorden.
Begge
bleve ſolgte for 1 Mk. til Tiltalte Nr. 10 og 11; 8) et Par gamle Buxer af
Verdi 8 f, der henlaa i et aabent Sfuur tilhørende Sørgen Væver 1 Katterp.
Denne Tiltalte har endvidere erkjendt ſig medſkyldig i Tyverierne nedenfor
under Nr. 20, 21 og 28.
IT. Hanus Chriſtian Nielſen, fodt 1ſte September 1855, er overbeviiſt at have ftjaalet: 9) en Jernlangvogn af Bærdi 1 ME, ſom han fandt
liggende udenfor VBærtshuusholder Henning Hanfens Port. Solgt til Tiltalte
Nr. 10 og 11 for 4. ß; 10) endeel Hønfeæg af Værdi 20 | pr. Snees fra
aabentftaaende Borte og lignende forffjelige Steder 1 Diernisfe, uden at Tallet
har ladet ſig udfinde; 11) en Jernhammer af Værdi 1 ME, der var faftffritet
til en Plov, der henſtod i et aabent Skuur ved Hans Bildts Enkes Gaard 1
Diernisſe. Solgt til Hans Dibryggers Son for 2 ß; 12) et Par gamle Buxer
af Bærdt 24 ß, der henlaa ved Siden af et Skuur--ved Jacob Ras6musſens
Gaard i Millinge; 13) 2de til 4 Mk. vurderede Plovſkjærer, drr henlaa i
Gaardmand Niels Ssrenſens?:Gaard i Katters.
Solgt for 7 $ til Tiltalte
Nr. 10 og 11; 14) et til 12 ß vurderet Stykle Reb, der hængte paa Gartner
Gjerſtrups Huus i Diernisſe; 15) et til 3 Mk. vurderet Stykke Forreb til en
Hoſtvogn, der henlaa i en Vogn ved Sporen Rasmusſens Gaard i Millinge;
16) 2 gamle Jernvælfer, tilhorende Klodſemager P. Iepſen og henliggende i
dennes Huggehuug i Faaborg, hvortil Tiltalte havde Adgang; 17) en Bøile til
en Harve, der ſtod mod den Vei, ber fra Hufene udenfor Faaborg fører til
Mpollen. Sammes Eier er ikke udfunden; 18) en Harvetaud og 2 Heſteſko af
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Verdi 28 $ 1 den ſaakaldte Tvillinaegaard i Katters.
Disſe Gjenſtande henlaa i Gaarben imellem andet Jern.
De under Nr. 16, 17 og 18 anførte

ØGjenftande bleve folgte til Tiltalte Nr. 10 og 11;

19) en Piſtol vurderet til

5 Mi. 4 B, tilhørende nu afdøde Andreas Cbriftenjen i Katterø. Tiltalte havde
en Dag faact Leiligheb til at fee den og at den havde fin Plads 1 et aabent‘ſtaaende Baghuus, og da han ſenere ſamme Dag pasſerede Huſet, benyttede han
Leiligheden til at tage den; 20) en til 4 ß vurderet Tondeſæk i Gaardmand
Rasmus Iohanſens Port i Diernisſe.
Seœækken blev beuyitet til at fore Jernet
fra Tvveriet Nr. 4 og ſelgt tilligemed ſamme; 21) en lille hvid Poſe og et
Styfkfke Linned af Værdi 1 Mk., der hængte paa et Gjœærde ved Hans Hanſens
Gaard, Lynmofegaard i Diernisfe; 22) 2 Nøgler hvid Sytraad af Værdi 24 f,
der laa 1 en Sykurv, ſom benſtod i Dagligftuen i Huusmand Jeng (Jørgen)
Mortenſens Huus paa Bjerne Mark; 23) 1 Haandklœæde af Værdi 8 ß, der
henlaa pan Bleg ved Miels Jenfens Gaard i Millinge; 24) et Stykke Linned
og et Stykke uldent To1 af Værdìi 24 ß, der hœngte paa Havegjœærdet ved
Gaarbmand Søren Rasmusſens Gaard i Millinge; 25) 2 til 12 ß pr. Styfkke
vurderede Plovhammere fra 2de Plove, der heuſtode ved Gaardmand Hans
Hanſens (Niels Ienſens) Gaard i Millinge.
Den ene Hammer ſolagt til Tiltalte Nr. 10 og 11 for 1 ß; 26) 1 Naver, 1 Hvppejern og 1 JIernveækker af

Verdi 3 Mk. 8 ß fra hans Faders Loft.

Solgt til Tiltalte Nr. 10 og 11;

27) 2 til 4 ß vurderede Haandfulde Tobak i Hendrik Nasmusſens Gaard i
Aaſtrup.
Denne Tiltalte ex derhos meddeelagtig i Tyverierne under Nr. 4,
5 og 6.
ITL, Peder Martin Albrechtſen, fodt 9de April 1856, ex overbeviiſt
om at have ſtjaalet: 28) en til 2 ß vurderet Byldt Klude ved det ſaakaldte
Svartlehuus, tilhorende Lars Rasmusſen; 29) nogle til 4 Mk. vurderede
Hvedearx, der ftod ved et Hegn ved en af Holſteenshuus Marker og tilhorende
Gartner Jobanfen i Faaborg; 30) nogle til 4 ß vurderede Klude, der laa paa
et Havehegn ved Marie Hansdatters Huus i Diernisſe; 31) 2 Lpd. Been vurderede til 2 Mk., der ffjulte af noget Brænde henlaa ved Dagleier P. Kaſters
Huus i Faaborg; 32) noget til 4 ß vurderet Tobak af en Kardus, der ſtod paa
Bordet i Stuen i Gaardmand Lars Jens Johanſens Gaard i Aaſtrup.
Denne Tiltalte ev endvidere mebffyldig i Tyverierne anforte under Nr. 7, 8,
10, 22 og 27.
IV. Henning: Hanfen Chriſtenſen, fodt 6te Februar 1855. er
overbeviiſt

om

at have

deeltaget

i Tyverierne

under

Nr,

1, 2, 3 og 9, hvortil

ſaaledes henviſes.
V.

Lars

Peder

Rasmusſen,

født 12te

September

1855,

er overs

beviiſt om at have deeltaget i Tyveriet Nr. 4, hvorimod han imod hans Benægtelfe ikke er overfort at have deeltaget i Tyveriet Nr. 5, hoilket af Tiltalte
Pr. 1 og 2 er angivet.
VI. Mads Frederik Hanſen, fodt 13de Marts 1857, er overbeviiſt
om at have deeltaget i Tyverierne under Nr. 11, 12, 17, 23 og 24, hvortil
faaledes henvifes.

Den

12te Januar.
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VII
Hans Msller Hanſen, fodt 26de April 1855, er overbeviiſt
om Meddeelagtighed i Tyverierne under Nr. 18, 19 og 30, med Henſyn til
hvilket ſidſte Tyveri det bog maa bemærkes, at han, \ﬀjondt han forlangte det,
dog ikke fik nogen Anpart af det Stjaalne.
VIII. Laurids Andreas Anderſen eller Hanſen, fodt 10de Marts
1855, er overbeviiſt om at have deeltaget i Tvverierne under Nr. 29, 30 og
32, hvortil ſaaledes henviſes.
IX.

Henrik

Gideon

Moller,

fodt 7de

Marts

1857,

er overbeviiſt

om Meddeelagtighed i Tyverierne under Nr. 16 og 25, hvortil ſaaledes henviſes.
ae

Nr. 246.

Advocat Hanſen
contra

Peder Hanſen (Defenſor Klubien),
der tiltales for ulovligt Udfalg og Udffjænfning af Brændeviin.
Løve Herreds Politiretsdom af Z0te Juli 1868: ,, Tiltalte
Detailhandler Peder Hanſen af Gjorlov bor til Holbek Amts

Fattigkasſe bode 40 Rd.,

der udredes inden 3 Solemerker efter

denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adſœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 13de October 1868: „Politiretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Saa
betaler Tiltalte,

Detailhandler

Peder

Hanſen

af Gjørløv,

de af

Sagen lovlig flydende Omfoftninger og i Salair til Actor for
Vverretten, Procurator Maag, 5 Rd.
Den idomte Mulct at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele taget at efterkommes under Adfœærd efter
Loven,

Hgieſterets
Tiltalte

har

erkjendt

Dom.

Rigtigheden

af

et Vidnes

Forklaring

om, at Vidnet, naar det ikke kunde vente til en paafolgende Dag,
uden foregaaende BVeſtilling ſtrax har modtaget Brændeviin af
Tiltalte og deponeret Betalingen derfor. Da dette maa betragtes
fom Salg af Brændeviin, har Tiltalte — der derimod efter de
Høiefteret forelagte Oplysninger ikke iøvrigt fan anſees at have
paadraget ſig Straffeanſvar — gjort ſig ſkyldig i ulovligt Brœndeviinsudſalg.
Som en Følge heraf og i Betragtning af det
i den indanfebe Dom nævnte, under 26de September 1867
approberede Forlig, maa det billiges, at Tiltalte veb bemeldte
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Dom er bømt efter Næringsloven af 29de December 1857 8 77
for den nœvnte Forſeelſe 2den Gang begaaet, og da den valgte
Mulct findes pasſende, vil Dommen, hvis øvrige Beſtemmelſer
bifaldes, være at ftadfæfte.
Thi kjendes for Ret:
Landsover-

ſamt

Hof-

ved Magt at ſtande...
Hanſen og Klubien
20 Rd. til hver.

og Stadsrettens

Dom

bgr

JI Salarium til Advocaterne
for Høiefteret

betaler Tiltalte

J den indanfede Domg Bræmtåfer hedder det: ,, Under nærværende, fra
Løve Herreds Bolitiret hertil indanfebe Sag figtes Tiltalte, Detailhandler
P eder Hanfen af Gjørløv, for ulovligt Udfalg og Udſkjænkning af Brændeviin.
Foreløbigt bemærkes, at det efter famtlige foreliggende Oplysninger ikke
findes,

at Underdommeren

viiſt noget Forhold,

under

Sagens

Behandling

for Underretten

har

ud-

der med Foie kan betegnes ſom Partiſkhed imod Tiltalte,

og ligeſom det derfor maa billiges, at Underdommeren ved Kjendelſe af 14de
Dat db. A. har nægtet at efterkomme Tiltaltes Opfordring til ham om at vige
fit Sæde, jaaledes vil ben af Tiltalte engagerede Sagafører her for Retten
nedlagte Paaſtand om Annullation af Underrettens Dom og af Alt hvad der er
pasſeret efter Kjendelſens Aſſigelſe ei heller kunne tages til Folge.
Hvad angaaer Sigtelſen for ulovligt Brœndeviinsudſalg, gaaer Tiltaltes
Forklaring ud paa, at han, dtr tillige er Fragtmand og bringer Barer til og fra
Slagelſe og Kjobenhavu, har efter Forudbeſtilling ſaavel af ſine Hendelskunder
ſom af Andre beſorget Brœændeviin indkjobt til dem 1 Kjobſtaden paa de Dunke,
Flafker eller andre Kar, ſom de i dette Diemed havde medgivet ham og ſenere
afhentet

hos

ham,

uden

at

han

for

den ſaaledes

kjobte Brændeviin

har

taget

hoiere Betaling end den, han ſelv har givet, hvorimod han kun for Transporten
har beregnet ſig en Fragt, der har været forffjellig efter Vægten af de Redftaber,

hvorpaa

Brændevinen

er bleven

hentet,

og

efter den Uleiligheb,

han

har

havt med Transporten.
Det er imidlertid ved Vidneforklaringen oplyſt og af Tiltalte ſelv erkiendt, at flere af dem, der have henvendt ſig til ham med Beſtillinger, ſtrax
have erholdt Brændeviin udleveret imod derfor at erlægge Betaling, og bet
ſkionnes ikke rettere, end at dette Forhold maa anſees ſom ulovligt Brænde-s
viinsudſalg, uden at det kan gjore nogen Forandring, at Transactionen er givet
Formen af et Laan, der ſkulde tilbageleveres in natura af det Brœændeviin, ſom
Tiltalte fenere for de Vedkommendes Regning vilde have at hjembringe fra
Kisobſtaden, ſamt at den Avance, Tiltalte har beregnet fig, er faldt Fragt.
Ligeledes maa det auſees for ulovligt Brændeviinsudſalg, at Tiltalte,
ſaaledes ſom hans Sagfører her for Retten har anbragt, og hvad der tildeels
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ogſaa ſtemmer med den af et Vidne afgivne Forklaring, har ladet Beſtillerne
faae Varerne ſuccesſive i ſmaa Partier imod at betale hvad de hver Gang have
erholdt.
Maar det forøvrigt af et Vidne, der tidligere har tjent Tiltalte, er forklaret, at dette har udſolgt Brændeviin fra hans Boutik, er det med Føte i
Underretsdommen antaget, at Tiltalte ikke herfor fan paadrages Anſvar, efter-

ſom Salget ifolge Vidnets egen Erkjendelſe er }eet uden Tiltaltes Vidende og
imod hans udtrykkelige Forbud.
Forſaavidt Tiltalte endelig er ſigtet for ulovlig Brændeviinsudſkjænkning, er det ligeledes i Underretsdommen rettelig antaget, at Tiltalte ikke er
overbeviiſt om at have gjort fig ffyldig i denne Forſeelſe.

Tiltalte har vedgaaet ifolge Forlig af 22de Marts

1865 tidligere

at

have erlagt en Mulct af 5 Rd. for ulovligt Næringsbrug i Medfor af Nœringslovens $ 75, og har ifolge et af Amtet approberet Forlig af 26de September
1867, der i Gjentagelfestilfœlde ﬀulde have en Doms Virkning, erlagt deels en
Mulct af 10 Rd. for gjentaget ulovligt Næringsbrug i Medfor af ſamme
Lovbeſtemmelſe, beels en Mulct af 15 Rd. for ulovligt Udſalg og Udſkjænkning
af Brændeviin i Medfor af Næringslovens $$ 77 og 78. Han findes nn ved
Underretsdommen rettelig anſeet efter Næringslovens $ 77 for 2den Gaug begaaet ulovligt Brændeviinsudſalg med en Mulct til Holbæk Amts Fattigkasſe,
der ſionnes pasſende beſtemt til 40 Rd.“

Onsdagen

Nr. 221.

den 13de Januar.

Advocat Hanſen
contra

Elias Cohen,

ogſaa faldet Elias Philip Cohen
(Defenſor Hindenburg),

der tiltales for Deelagtighed i Verelfalſk eller Bedrageri.
Criminal: og BPolitirettens Dom af £2be Auguſt 1868:
„Tiltalte Elias Cohen, ogſaa faldet Cliag Philip Cohen, bør
ftraffes med Fængjel paa Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage
ſamt udrede denne Actions Omkoſtninger og derunder Salair til
Actor og Defenſor, Procuratorerne Lindhard og Gottſchal>, med
10 Rd. til hoer. At efterfommeg under Adfærd efter Loven,”
Høiefterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom

anførte Grunde og

med Bemœærkning, at det efter Dommens Afſigelſe optagne Forhør
maa blive uden Indflydelſe paa Sagens Udfald, kiendes for Ret;
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Den 13de Januar.
Criminal-

og

Politirettens

Dom

bør

ved

Magt

at ftande.
I Salarium til Advocaterne Hanſen
og Hindenburg
for Høiefteret betaler Tiltalte
20 RD. til hver.
I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: ,,d nærværende mob
Tiltalte Elias Cohen, ogſaa kaldet Elias Philip Cohen, for Deelagtighed
i Vexelfalſk eller Bedrageri anlagte Sag, ere de nærmere Omſtændigheder eſter
ben af Tiltalte afgivne og af det iøvrigt Oplyfte beftyrfede Tilftanelfe i bet
BVæfentlige følgende:
por

Bengelaan,

jom

Tiltalte

havde

ydet en

da ber i Staden

bofat Ver-

fon, der maa antages udvandret til Amerika inden denne Sags Paabegyndelſe,
havde Tiltalte modtaget 2 indenbyes 3 Maaneders Vexler, begge udſtedte af
bemeldte Perſon til Grosſerer og Forſtander for den katholſke Menighed
J. Menne

og endosſerede

med

deunes

Navn,

lydende,

den

ene,

dateret

23de

December f. A., paa 100, og den anden, dateret 15de Januar d. A., paa
200 Rd. R. M., hovilke Verler ſenere viſte ſig at vœre falſe, navnlig forſaavidt
de vare endosfſerede med Navnet Menne.
Disſe Vexler ſogte Tiltalte, forinden
han

var

fommen

til Kundſkab

om,

at de vare

falſke,

at faae

disconterede,

og

da han i Kijobenhavns private Laanebank var bleven meddeelt, at der maatte
være 2 Enbdodfenter paa Vexlerne, for at deres Discontering kunde opnaaes,
fik han Skrædermeſter Audreas Peter Fiſcher, der 1 anden Anledning havde
indfundet fig ho8 ham, og fom iffe anede, at bet var Vexler, der forelagdes
bam, og nærmeft antog, at han underffrev til Vitterlighed, til at førive fit Navn
bag paa Vexlerne, idet han, der betvivlede, at Fiſcher vilde paategne dem fit
Navn, naar han fik at vide, hvilket Slags Documenter det var og hvad Anſvar
han paadrog ſig ved at paaſkrive dem, ilfe alene lod uomtalt for Fiſcher, at
det var Vexler, ſom han forelagde denne til Paafſkrift, men endog foregav, at
det var ligegyldige Papirer.
Tiltalte forſogte derpaa at faae Vexlerne disconterede ſaavel î ovenomtalte Laanebankt ſom i Nationalbanken, men uden at
det lykkedes.
Da Tiltalte derefter fik at vide, at Udſtederen af be omhandlede Verler
}ulde

være

reiſt til Amerika,

henvendte

han

ſig afvigte 3die Februar

til Gros-

ſerer Joſeph Menne , og blev af denne underrettet om, at Vexlerne vare falſeligen endosſerede i hans Navn, hvilken Forklaring Grosſerer Menne er vedbleven for Retten og har bekræſtet med ſin Ed; men ikke deſtomindre overdrog
han til den da i hang Tjenefte værende Hanbelsbetjent Bilbelm Conſiantin
Nielfen Friis, uden at underrette denne om Vexlernes ſande Beſkaffenhed, at
forhandle dem henholdsviis for 30 og 90 Nd., ſaaledes at Friis fik Ret til at
beholde de ſtorre Belob, han maatte kunne opnaae, og modtog disſe Summer
af Friis, efterat denne havde faaet Vexlerne afhændede for 150 og 80 Rd. til
Bogbinder Theodor Meyer, der ſelvfolgeligen ei heller forinden blev meddeelt,

at Vexlexne vare falſke.

Den
Deu
har

Tiltalte

13de Januar,
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ovenommeldte betræffende Vexlernes Forhandling afgivne Tilſtaaelſe
under

et optaget

Reasſumtionsforhor

forandret

derhen,

at han

ikke

har ladet de falffe Verler forhandle, men folgt bem til ovennævnte Friis, for
hvem han antager, at det iffe bar været uvitterligt, at Verlerne vare falffe,
hvorvel han ikke af Tiltalte blev underrettet berom; men til denne Foranbring,
ber iffe ev beftyrfet ved nogen Omftænbdighed, ber fan tillægges Betydning, fan
ifølge D. 2, 1—15—1 intet Henſyn tages.

Tiltalte maa altfaa anjees overbeviift at have gjort fig fyldig i bedras
geligt Forhold, faavel ved at forhandle de Vexler, jom han vidfte vare falffe,
jom ved at ffaffe fig den ovennævnte Skrædermeſter Fiſhers Eudosſement paa
Vexlerue ſaaledes ſom ovenfor ommeldt; men den af ham endvidere med Henſyn til fidbftnævnte Factum afgivne Forklaring, at han troede, at der ifte vilde
afſtedkommes nogen Skade enten for Fiſcher eller for den Bank, af hvem Bers
lerne maatte blive disconterede, findes dog ikfe at kunne forkaſtes, idet han til
faadan Tro maatte kunne have nogen Grund ved, ſom forklaret, at anſee Grosſerer Menne iſtand til at indfrie Vexlerne.
Som

Følge

ſunden tidligere
blive at henfore
lovens $ 251 og
til Fængſel paa

heraf vil Tiltalte,

Torsdagen

Nr. 268.

der

er fodt

den

7de Januar

1817

og ikke

ſtraffet, ſamt ikke funden ſkyldig i noget Forhold, der kunde
under Deelagtigbhed i Vexelfalſk, blive at domme efter Straffe$ 257, vg Straffen efter Omftænbdighederne være at beftemme
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.”

den 14de Jauuar.

Advocat Hanſen
contra

Jens Anderſen

(Defenſor Hindenburg),

ber tiltaleg for Tyveri eller ulovlig Omgang med Hittegods.
Salling Herreders Extraretsdom af 3lte Auguft 1868:
„Arreſtanten Jens Anderſen bor henſættes i Fæœngſel paa Band
og Brod i 2 Dage, ſamt udrede de af denne Action flydende
Omfoftninger, hvorunder Salairer til Actor, Procurator Pasbjerg
5 Rd. og til Defenſor, Procurator Munksgaard 4 Rd. At eſterfommes under Adfœærd efter Loven.“
Viborg

Land®$overrets

Dom

af 19de

October

1868:

„Til-

talte Jens Anderſen bor henſœættes i Tœngſel paa Vand og Brod
i 4 Gange 5 Dage.
J Henſeende til Actionens Omfoftninger,
hvorunder Actor og Defenſor for Overretten, Juſtitsraad Ne>elmann og Procurator Faber, tillæœgges i Salair hver 5 Rd., bor
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Den 14de Fanttat.

Underretsdommen ved
Adfœrd efter Loven.“

Magt

at ſtande.

Hgieſterets

I Henhold

til de i den

At efterkomtmes

under

Dom.

indankede

Dom

anforte

Grunde

fjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom bor ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Hanſen og Hindenburg for Høiefteret betaler Tiltalte 10 %b. til hver,
J

Sag

den

tiltales

indankede

Jens

Doms

Anderſen

Hittegods.
Indſidder Jens Norgaard

flaret,

at da han

den

Prœmisſer

for

hedder

Tyveri

af Buſtrup

det:

eller

„Under

ulovlig

Hedegaards

nærværende

Omgang

Mark

med

har edelig for-

17de Juni d. A. om Eftermiddagen i Forening med

Tiltalte — hvem han i 2—3 Maaneder havde havt hos ſig ſom Mergelgraver
ved Arbeidet, ſom han havde foreſtaaet — og Gaardmand L. Bruunsgaard af
Lihme, hos hvem de }kulde have Arbeide, var kjort fra Sidſtnœvontes Gaard til
hans Mergelgrav, ved hvilkeu Leilighed Jens Norgaard og L. Bruunsgaard
ſad ved Siden af hinanden, medens Tiltalte ſad bag ved dem, ſavnede han,
da de vare komne til Mergelgraven, ſin Tegnebog, der bavde ligget i den hoire
Yderlomme i hans Frakke, og hvori der efter hans Udſagn var 10 eller 15
Rigsdaler i Sedler og nogle Solvpenge, og da han troede, at han havde tabt
Tegnebogen, gif han ſtrax tilbage til L. Bruunsgaards Gaard for at finde den,
hvilket imidlertid ilfe lykkedes. Han gik dereſter tilbage til Mergelgraven, hvor
han af nogle Arbeidere erfarede, at de havde fundet Tegnebogen i noget Afromnings8jord ovenfor Mergelgraven.
(Sluttes i nœæſte Nr.).

Nettelfe.
S. 486 Lin. 8 f. o.: 1 Rd., læs 5 Rd.
S. 511 Lin. 10 f. n. Falk, læs Betleri.
Denne Tidende indeholder alle af Hoteſteret afſagte Domme med vedfoiede Concluſioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Præmisſer , jorfaavibt det anfeeg nødvendigt at meddele disfe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledjaget af det fornødne Regiſter. — Saalænge Rettens
Sesfioner holdeg, udgaaer ugentlig 1 å 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages 1 alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtryfkkeri.

Hoieſferelsfidende,
2

udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
We 39.

Den 29de Januar.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 268.

den 14de Januar.

Advocat Hanſen
contra

Jens Anderſen (ſee forrige Nr.).
Bemeldte

Arbeidere have i ſaa Henſeende nœrmere forklaret, at Tiltalte,

da han var kommen kjorende til Mergelgraven,

kom ned i denne og talte lidt

med bem, hvorefter han, idet han foregav et naturligt Ærinde, gif op af Mergelgraven og opholdt fig ovenfor fjamme i nogen Tid, uden at de lagde Mærle
til, hvad han foretog fig, og at hau derefter igjen kom ned til dem, men kort
efter gik bort, idet han ſagde, at han vilde gaae hen til Hokeren i Lihme for
at kfiobe en Flaſke Rom, ſom han vilde tractere dem med.
To af bemeldte
Arbeidere have endvidere forklaret, at da Jens Bruunsgaard ſenere meddeelte
dem, at Jens Nørgaard iffe havde fundet fin Tegnebog, fattede de Mistauke
til Tiltalte og gif op af VMergelgraven for at lede efter Tegnebogen, og da de
ovenfor Mergelgraven ved Siden af noget opkaſtet Jord ſaae en Steen, ſom
de antoge for et Mærke, underſogte de Stedet nærmere og fandt da Tegnebogen,
hvori der da kun var en Femrigsdalerſeddel og ingen Sølvpenge, liggende tildœkket af Jord og ſaaledes fkjult, at man ikke kunde fee den, forinden Jorden

var taget bort.

|

Jens Ngorgaard har derhos edelig forklaret, at han mødte Tiltalte, da
denne kom tilbage ſra Hokeren i Lihme, og at Tiltalte ved denne Leilighed i
Overveœærelſe af 2 af de ommeldte Arbeidere paa Foreholdelſe af, at han havde
tagei Tegnebogen, vel forſt nægtede dette, men ſeuere tilſtod det, idet han derhos vedgik at have taget en Seddel ud af den, uden at han imidlertid vilde
funne erindre, om det var en Fem- eller en Tirigsdalerſeddel, ligeſom Tiltalte
ogſaa ſagde, at hau nu vilde gaae hen og finde Tegnebogen, hvorhos Tiltalte

ved ſamme Leilighed tog ſin Tegnebog frem og viſte Jens Norgaard dens Jnd-
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Den

14de

Januar.

hold, der beſtod af 8 eller 9 Mk, idet han bemærkede, at han ikke vidſte, hvor
Reſten var bleven af. Ligeledes have de 2 ny8ommeldte Arbeidere forklaret, at
de vare tilſtede, da Jens Norgaard — ſom meldt — traf ſammen med Tiltalte, og at de vare Vidner til, at Tiltalte — hvad denne ogfaa under Sagen
har vedgaaet — førft nægtede at have taget Zegnebogen og berpaa tilftod, at
han havde taget en Femrigsdalerjeddel af den, famt at Tiltalte ved ſamme
Leilighed i det Diemed at lede efter Tegnebogen gik hen til det Sted, hvor
den var funden, og at han, da det ene af Vidnerne ſagde til ham, at han ikke
behovede at lede efter Teguebogen, da de havde fundet den, ſvarede, at det var
godt.
Det er derhos oplyft, at der den næfte Dags Morgen blev i eu Steendynge paa Veien mellem Mergelgraven og den ovenommeldte Hokers Bolig
funden 6 Nd. 3 Mk. 1 Sslopenge, der laa ſtablede ovenpaa hinanden, men.
iporigt iffe vare ſfjulte anderledes end at man kunde fee dem uden at behøve
at tage nogen Steen bort.
J det forſte under Sagen optagne Forhor har Tiltalte paa det Beſtemteſte forſikkret ikke at vide af, at han havde taget nogen Tegnebog fra Jens
Nørgaard, hvorefter han dog ftrar vedgib, at han ved den ommeldte Leilighed
havde i fin Lomme fundet en Tegnebog, hvori der — ſaavidt han veed — var
2 Yemrigsdalerfjedler, hvoraf han fil den ene byttet hos Høleren i Lihme, hos
hvem han — faavidt erindres — fjobte en Flaſke Nom, uden at han nærmere
erindrede, hvor han gjorde af denue Flaſke eller Tegnebogen.
Han vedgik derhos i ſamme Forhsor, at han nok antog, at Tegnebogen og Pengene i jamme
tilhorte Jens Norgaard, men i Forbindelſe bermed anbragte han, at han havde
Lon

tilgode

hos

den ommeldte

Jeus

Norgaard,

og

Femrigsdalerſeddel,

at

hau

derfor

det han meeute,

ikke brød

fig om

at bruge

at den kunde ligvideres i

Lønnen, hvorhos han iøvrigt forflarede, at han ved den ommeldte Leilighed var
faa

berufet,

at han

itfe vidfte,

hvad

han

gjorde,

elev havde

noget

Begreb

om

de Handlinger, han foretog fig, ligeſom han færlig nægtede at funue erindre,
at han ſom ommeldt havde villet lede efter Tegnebogen, ellev at vide, at han
havde lagt 6 Ro. 3 MÉ. i en Steendynge, i hvillen fidfte Henſeende han dog
ſenere har erklæret, at han anfeer det for rimeligt, at han bar tabt Pengene
jammefteds.
Cfterat Tiltalte i det næfte Forhør havde gjentaget, at han ilte
kunde erindre, hecrledes han var kommen i Befidbelje af Tegnebogen, erklærede
han

i det dereftev

følgende

Forhør,

at

han

antog,

at

Jens

Nørgaard

havde

givet ham Tegnebogen, idet han ffyldte Tiltalte omtrent ligejan mange Penge,
ſom der var i Tegnebogen, og i et fenere Forhør forflarede han, at han førft
nu med Beſtemthed erindrede, at Jens Nørgaard, ber efter Tiltaltes Udfagn
ogſaa

den

ommeldte

Dag

var

berufet,

felv

havde

leveret

bam

Tegnebogen,

og

denne Yorllaring hav Tiltalte fenere faftholdt, idet han nærmere har tilføiet,
ar han jelv opfordrede Jens Nørgaard til at levere ham Tegnebogen og afgjøre
fin Gjæld til ham, hvilfen Gjæld maa antages at have udgjort 6 RD., ſamt
at Tegnevogen blev leveret ham i Bruunsgaardg Gaard.

Jens Nørgaard har imidlertid edeligen benægtet at have leveret Tiltalte
Tegnebogen

ſamt ligeledes under Ed udſagt, at deune er fraklommen ham mod

Den

14de Januar.
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hans Villie og Vidende, og da der ikke under Sagen er fremkommet Noget
til Beſtyrkelſe af Tiltaltes Anbringende om at have modtaget Tegnebogen af
Jens Nørgaard eller om at have havt til Henſigt at ligvidere de brugte Penge
i ſit Tilgodehavende hos Jens Nørgaard, medens derimod Tiltaltes Fremgangsmaade ved paa den anforte Maade at jule Tegnebogen og derefter at
fragaae at have været i Befiddelfe af ben, i høj Grad taler imod Rigtigheden
af dette Anbringende, ſamt da bet et heller efter Sagens Oplysninger î faa
Henfeende fan antages, at Tiltalte eller Jens Norgaard ved den ou'meldte
Leilighed ſkulde have været berufede i nogen færdeles Grad, eller at de ifle
ſenere ffulde have været iftand til nøiagtig at erindre, hvad ber ved bemeldte
Leilighed pagferede, maa bet efter famtlige Sagens Oplygninger og navnlig
Beffaffenheden af 2 iltaltes Forklaringer 1 det Hele anſees tilſtrækkeligt godtgiort, at Tiltalte hemmelig har tilegnet ſig den ommeldte Tegnebog med de
deri værende Penge, og Tiltalte, der er fodt i 1841 og tidligere har været
anſeet ifølge Hillerslev-=Hundborg Herreberg Ertraretgdbom af 15de November
1866 for Tyveri af en Pung med Penge efter Straffeloveng 2 228 med Fœængſel pan Band og Brød i 5 Dage, vil derfor nu være at anfee for 2den Gang
beganet Tyveri efter famme Lovs $ 230 1fte Led med en Straf, der findes
pagfende at funne beftemmes til Fængſel paa Vand og Brød i 4 Gange
5 Dage.
Om Erſtatuing til Sens Nørgaard bliver der efter Sagens Oplysninger Jntet at baaljende.”

Nr. 254.

Advocat Klubien
contra

Thomas

Nielſen med Tilnavn Egedal

(Defenſor Hindenburg),
ber tiltales for Tyhveri,
Hellum- Hindſted Herreders Extraretsdom af 10de September
1868: „Tiltalte Thomas Nielſen bor behandles efter den ham
vedkommende allerhoieſte Reſolution af 6te October 1848 og Uudrede alle af hans Arreſt og Actionen lovligt flydende Omfottninger,

derunder Salair

til Actor,

Procurator

Braſk

4 Nd.

og til

Defenſor, Procurator Tüchſen 3 Rd. At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 26de October 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair til Actor og
Defenſor for Overretten, Procuratorerne Morville og Faber, betaler Arreſtanten 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfærd
efter Loven,”
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Den

I Henhold

14de Januar.

Hgieſterets Dom.
til de i den indankede Dom

anforte

Grunde

for Ret:

Landsoverrettens

Dom

bor

I Salarium til Advocaterne

ved

Magt

Klubien

at

ſtande.

og Hinden-

burg for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Om Arreſtanten Th omas Nielſen med Tilnavn Egedal, der under nærværende Sag tiltales for
Tyveri, maa det ved hans egen Tilſtaaelſe og Sagens øvrige Omftændigheder
anfees tilfrælfelig godtgjort, at han den 30te Mai d. A. om Aftenen har i et
Marketenteri i Bækkedal ubemærket ſat ſig i Beſiddelſe af en Blouſe og en
Bryſtpude, tilſammen af Verdi ca. 10 Mk., ſom en Jernbanearbeider havde
lagt fra ſig paa et Bord.
De ftjaalne Koſter, ſom Arreſtanten havde ført til
ſit Hjem og taget i Brug, ere under Sagen bragte tilſtede og tilbageleverede

Eieren, der har frafaldet Krav paa videre Erſtatuing.
Arreſtanten,

der er fodt i Aaret 1828,

er ved Hgieſteretsdom

af 28de

Juli 1846 for crimen bestialitatis domt til at ſtraffes med Baal og Brand,
hvilken Straf ved kgl. Reſkript af 24de Auguſt ﬅ. A. blev forandret til Forbedring8huusarbeide paa Kongens Maade.
Cfterat han derpaa ifølge fgl. Refolution af 6te October 1848 var bleven løsladt blandt Andet paa BVilfaar, at
han, faafremt han paany maatte gjøre fig fyldig i nogen Forbrydelſe, der ikke
medførte ftørre Straf, uden videre Dom vilde blive indfat paa Livstid i Forbedrings8huſet, eller i den Straffeanſtalt, ſom da maatte være traabt iftedet, er
han ſenere under en Sag, ſom det ved kgl. Neſolution blev tilladt at paadomme uden at Henſyn toges til den ommeldte Clauſul i Reſolutionen af 6te
October 1848, ved Randers Kjobſtads Extraretsdom af 22de Juli 1859 for
Tyveri anſeet med Straf af Fængfel paa Band og Brød i 3 Gange 5 Dage
eſter Frdn. 11te April 1840 $ 1, og derefter er han ved Hoieſteretsdom af
19de Juni 1862 for qvalificeret Tyveri dømt til at behandles i Overeensſtemmelfe med den nævnte fongelige Reſolution af 6te October 1848, hvilken Straf
dog ved kongelig Reſolution af 12te Juli \. A. blev forandret til Forbedringshunusarbeide i 3 Aar.
Arreſtanten er ſaaledes nu, 1det han efter det Ovenanfsorte har gjort ſig

fyldig i 3die Gang begaaet Tyveri, ved Underretsdommen rettelig paany domt
til at behandles overeensſtemmende med den oftmeldte kongelige Reſolution af
6te October 1848 — hvorved bemærkes, at de ved bemeldte Reſolution faſtſatte
Betingelſer for, at Arreſtanten kunde forblive i Beſiddelſe af den ham ffjæntede
Grihed, iffe kunne anſees frafaldne ved den ovennævnte Reſolution af 12te Juli

1862 — og den indanfede Dom, hvis Beſtemmelſer i Henſeende til Actionens
Omtkoſtninger ligeledes billiges, vil faaledeg være at ftadfæfte.”
ax

Den

Nr. 249.

14de Januar.
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Advocat Klubien
contra

Soren

Pederſen

Krogholm

(Defenſor Liebe),

der tiltales for Documentforfalſkning.
Borglum Herreds Extraretsdom af Z31te Juli 1868: „Tiltalte Soren Pederſen Krogholm bør henfættes i Fænglel paa
Band og Brod i 2 Gange 5 Dage, hvorhog han bør betale

Jerslev Sogneraad

en Erſtatning
af 2 Rd. ſamt erlægge de af

denne Action flydende Omkoſtninger, hvoriblandt i Salair til Procuratorerne Winther og Lund 4 Rd. til hver. Den idomte Erſtatning
at erlæggeg inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe
og Dommen igvrigt at efterlommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 28de September 1868: „Un-

derretsdommen bor ved Magt at ſtande.
Defenſor for Overretten,
taler Tiltalte 5 Rd. til
inden 8 Uger efter denne
efterfommeg under Adfærd

Hgieſterets

I Henhold

I Salair til Actor og

Procuratorerne Faſting og Mgoller, behver.
Den idomte Erſtatning udredes
Doms lovlige Forkyndelſe og iøvrigt at
efter Loven.”
Dom.

til de i den indankede Dom

kjendes for Ret:
Landsoverrettens

J Salarium
for Hgieſteret

Dom

bør

ved

til Advocaterne
betaler Tiltalte

anforte

Magt

Klubien

at

Grunde
ſtande,

og

Liebe

10 Rd. til hver,

I den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under deune Sag
tales Soren Pederſen af Krogholm for Documentforfalſkning.

til-

Ifolge Sagens Oplysninger modtog Tiltalte, der med ſin Familie havde
Ophold
Sogn,

i Vefter-Brønderslev
deu

17de

Februar

d. A.

Sogn,

men

er forjørgelfesberettiget

af Sogneraadsmedlem

i Jerslev

1 Jerslev

Sogn

Peder

Chriſtenſen en af denne famme Dag udfærdiget Sfrivelje til Sogneraadsmedlem
i Befter Brønderslev Sogn Peder Jenſen Krogeu, hvori Chriſtenſen — hvem
Tiltalte havde meddeelt, at Peder Jenſen Krogen var villig til mod Betaling at overlade Tiltalte lidt Korn — underretter Peder Ienſen Krogen om, at Sogneraadeti
Jerslev Sogn paa Forlangende havde tilſtaaet Tiltalte 1 Skp. Rug og 1 Sfp. Byg,
ſom det hedder „paa deres Vegne“, hvilken Skrivelſe Chriſtenſen efter ſin Forflaring uden Forſegling, ſamt eſterat have oplæſt den for Tiltalte, overleverede
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denne ſom Legitimation for det Qvantum Sæd, Jerslev Sogneraad var villig
at yde Tiltalte i Underſtottelſe.
Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe og Sagens
øvrige Oplysninger maa det nu anſees tilſtrækkeligt godtgjort, at Tiltalte, ſaaſnart han derefter var kommen til ſit Hjem, udraderede Eettallene foran Ordene
Skjeppe Rug og Skjeppe Byg og iſtedet derfor rev Total, ligeſom han, ffjøndt
han ifle vil kunne huffe det, dog heller iffe har villet benægte, at han bar føiet
Boaftavet

,,x” til Ordene

,,SEjeppe”,

faa

at Brevet

derved

fem

til at lyde paa

2 Sfkiepper Rug og 2 Skjepper Byg, hvilke Kornqvantiteter han derefter den
folgende Dag mod Brevets Aflevering erholdt udleveret af P. Jenſen Krogen.
Kornet er efter Tiltaltes Forklaring for længe fiden fortæret, og Sogneraadet
for Jerslev Sogn har i Erftatning for den Skjeppe Rug og Skjeppe Byg, ſom
Tiltalte paa ben foranførte Maade har tilvendt fig udover den Underftøttelfe,
der var tilſtaaet ham, paaſtaaet ſig tilkjendt 2 Rd.

For fit ovenommeldte Forhold er Tiltalte, der er født i Maret 1820 og
ifke tidligere har været tiltalt eller ſtraffet, ved Underretsdommen retteligen anſeet efter Straffelovens 32 274 cfr. 3 268, og den ved Dommen

af Fængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage

faftfatte Straf

findes efter famtlige Sa-

gens Omftænbdigheder og navnlig i Betragtning af Tiltalte& trængende Forfatning ſamt Forfalſkningens Kjendelighed at være pagfende; da det nu derhos vil
kunne have ſit Forblivende ved bemeldte Doms Beſtemmelſer i Henſeende til
den Jerslev Sogneraad tiltjendte Erſtatning ſamt Actionens Omkoſtninger,
vil den ſaale des vœære at ſtadfœæſte.“

Nr. 252.

Advocat Brod
contra

Soren

Thomſen

og Huſtru Inger Olfen

(Defenſor Liebe),
der tiltales,

Forſtnœvnte

for Bedrageri

eller i alt Fald Meddeel-

agtighed i denne Forbrydelſe og Sidſtnœvnte for falſk Forklaring
for Retten.
Horns Herreds Extraretsdem af 16de April 1868: „De
Tiltalte, 1) Iorgen Jenſens Ente Marie Kirſtine Pedersdatter,
2) Gaardmand Soren Thomſen, 3) Snedker Peder Hanſen og
4) Inger Olſen,

Soren

Theomſens

Huftru,

bør henfættes

Nr.

1

og Nr. 3 i Feængſel paa ſœdvanlig Fangekoſt, Nr. 1 i 80 Dage
og Nr. 3 i 14 Dage, Nr. 2 i Fængfel paa Vand og Brod i 4

Gange

5 Dage

og Nr. 4 i fimpelt Fængfel

i 2 Maaneder.

Derhos ville de Tiltalte Marie Kirſtine Pedersdatter og Sgren
Thomſen, Een for Begge og Begge for Cen, have at udrede alle
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af Actionen lovlig flydende Omkoſtninger, derunder i Salair til
Actor, Procurator Langkilde 20 Rd. og til hver af Defenſorerne,
Procurator

Wodſchou

og Juſtitsraad

Glud,

10 Rd.,

dog ſaale des

at Peder Hanſen og Inger Olſen ſolidariſk med dem hver udreder
1/3.
I Erftatning til afbøde Gaardmand Jørgen Jenſens Bo
betaler Marie Rirftine Bedersdatter 2 opfigelige Obligationer fra
Crebditfasfen for Huuseiere i Kjøbenhavn, hver [ydende paa 100 Rd.
eller ſammes Verdi efter Cours med Renter fra 11te Juni 1865
famt 111 Rd. 4 Mk. contant, ſamt hun og Soren Thomſen, Een
for Begge og Begge for Een, 17 Stkr. opſigelige og 2 Stkr.
uopſigelige af de nævnte Obligationer hver paa 100 Nd. eller
fammes Værdi med Renter fra 11te Juni 1865, dog med Fradrag
i den i Marie Kirſtine Pedersdatter paalagte Erſtatning af et ſaa
ſtort Belob ſom 1 af den nœvnte Slags Obligation og 5 Stkr.
fgl. Obligationer hver paa 100 Rd. ved Realiſation maatte blive
udbragte til.
Den idomte Erſtatning at udredes inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen forøvrigt at
efterkommes under Adſœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 21de Auguſt

1868: „Herredstingsdommen bor ved Magt at ſtande.

Procuras

torerne Chriſtenſen, Alberti og Delbanco for Overretten tillægges
i Salair, den Forſte 8 og de Andre hver 5 Rd., der udredes af
de Tiltalte Gaardmand Igrgen Jenſens Enke Marie Kirſtine Pedersdatter af Skullelev, Gaardmand Sporen Thomſen ſammeſteds,
Snedker Peder Hanſen af Yderby og Inger Olſen, fornævnte
Søren

Thomfens

Huftru,

efter det for Salairerne

ved Underretten

beſtemte Forhold.
Den idomte Erſtatning at udredes inden 8
Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det
Hele at efterkommes under Adſœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom for Søren Thomfeng og Huftru Inger Olfeng Vedlommende anførte Grunde
fjendes for Net:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr,
forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande.
I
Salarium til Advocaterne Broc og Liebe for Høie-
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fteret betale de Tiltalte,

Cen

for Begge og Begge

for Cen, 20 Ro. til hver.

% ben indanfebe Doms Bræmigfer hebder bet: ,, Under nærværende
Sag er det tilſtrækfeligt oplyſt, at Tiltalte Marie Kirftine Pedersdatter, Gaarbmand Jørgen Jenfens Enke af Skullelev, i den Henfigt at undbrage fin afdøde
Mands Arvinger en Deel af deres Ret, har ved Regiſtreringen og Vurderingen
i Boet efter ham angivet, at der kun fandtes Obligationer til paalydende Belob 1600 Rd., medens der endvidere forefandtes Obligationer til Belob lydende
paa 2100 Rd., ligeſom hun har fordulgt udeſtaaende Fordringer til Belob
111 Rd. 4 Mk. Hun har ſenere af egen Drift gjort Anmeldelſe om det Skete

øg til Dælning

af Tabet indbetalt Obligationer til Beløb 600 Rd. til Boet.

Denne Tiltalte er født den 12te Auguſt 1801.
Tiltalte Gaarbmand Søren
Thomſen af Skullelev, der er fodt ben 30te April 1832 og en Son af fornœvnte Tiltalte i et tidligere Ægteſkab, har deeltaget med ſin Moder i den
falſke Angivelſe af det 1 Boet forefundne Obligationsbelob, ligeſom han har

flaffet ben ftørfte Deel af de underflaaede Obligationer ſolgte tildeels til ſin egen
Fordeel.... Tiltalte Inger Olfen, fodt den 18de Marts 1836 og fornævnte
Sporen Thomſevs Huſtru, har, i den Henſigt at redde ſin Mand, for Retten
afgivet den urigtige Forklaring, at hun var uvidende om, at der var fordulgt
Obligationer, der tilhorte Boet.
Ingen af de Tiltalte findes forhen ſtraffede.
De to Førftnævnte ville for bdisfe Forhold være at anfee efter Straffelovens
88 252 og 306, Tiltalte Marie Pedersdatter tillige efter & 23... Tiltalte Ins
ger Olſen efter $ 146. Da Straffen ved Horng Herredstingsdbom af 16be
April d. A. findes pasſende beſtemt .… . for Nr, 2 til Fængſel paa Vand og Brod
i 4 Gange 5 Dage og for Nr. 4 til ſimpelt Fænagſel i 2 Maaneder, ſamt da
Dommens Beſtemmelſer om Erſtatningen og Actionens Omkoſtninger ligeledes

billiges, vil Dommen i det Hele være at ſtadfœſte.“

‘Fredagen den 15de Januar.

Nr. 247.

Advocat Levinſen
contra

ber tiltales
Neſtved
talte Niels
Derhos bor
koſtninger,

Niels Nielſen (Defenſor Bro),
for Tyveri og Hæleri.
Kjobſtads Extraretsdom af 27de Auguſt 1868: „TilNielſen bor henſcœttes til Tugthuusarbeide i 2 Aar.
han udrede alle med Sagen lovligen forbundne Omog derunder i Salair til Actor, Procurator Larſen
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6 Rd. og til Defenſor, Procurator Thomſen 5 Rd.
At efterlommes under Adfœrd efter Loven.“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 23de October 1868: „Underretsdommen bør ved Magt at ſtande.
I
Salair til Procuratorerne Bocher og JIuſtitsraad Peterſen for
Overretten betaler Arreſtanten Niels Nielſen 5 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”
Hgieſterets

J

Henhold

til de i den

Dom.

indankede Dom

anfgrte Grunde

fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Levinſen og Brod for Hgieſteret betaler
Tiltalte 10 Rd. til hver.

IJ den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Da Arreſtanten Niels
Nielſen, der under nœærværende ved Neſtved Kjobſtads Extraret i 1ſte Inſtants
paakjendte Sag tiltales for Tyveri og Heœæleri, er funden i uhjemlet Beſiddelſe
blandt Mere af en Klædes Frakke, vurderet til 2 Rd. 3 Mk., en Oliefrakke,
vurderet til 3 Mk., og en laaden Hue, vurderet til 4 Mk., ſamt et til 2 Rd.
3 Mk. vurderet Shavl, hvilke Gjenſtande Hoker Carl Frederik Jorgenſen i
Glumſs, der har godtgjort ſin Eiendomsret til dem, har beediget at være ham
frakomne imod hans Vidende og Villie, vil L. 6—17—10 og 11 ſamt Frdn.
8de September 1841 $ 6 være at anvende, og da der efter Omſtændighederne

ikke findes tilſtrækkelig Foie til, ſom i Underretsdommen er feet,

at ſtatuere,

at Arreſtanten ſelv har ſtjaalet Koſterne, ligeſom han heller ikke iøvrigt findes
overbeviift at have gjort fig fyldig i Tyveri, og der ikke med Henſyn til forfljellige andre Øjenftande, af hvilfe han er funden i ubjemlet Befiddelfe, ffjønnes
at være tilveiebragt et til at fælde ham tilftræfleligt Eiendomsbeviis, vil han,
ber er 57 Aar gammel og ſeneſt ved denne Rets Dom af 6te Juli 1866 er
anſeet ſom for 4de Gang begaaet Hæleri med 1 Aars Forbedringshuusarbeide
efter Straffelovens & 238 og $ 241 cfr. $ 306, nu 1 Mlebfør af bemeldte Lovs
$ 241 være at anſee efter dens $ 238 ſom for Ste Gang begaaet Hæleri med
en Straf, der, ſom ved Underretten beſtemt, findes at kunne faftfættes til Tugthuusarbeide i 2 Aar.“
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Advocat Levinſen
contra

Niels Peter Pederſen

(Defenſor Bro),

der tiltales for Bedrageri i Spil.
Horſens Kijobſtads Extraretsdom
„Arreſtanten

Niels

Peder

Peterſen

October

1868:

bor for Actors Tiltale

af

10de

i denne

Sag fri at vœære; dog bor Arreſtanten udrede alle af denne Sag
lovligt flydende Omkoſtninger og derunder i Salair til Actor,
Procurator Hvid 6 Rd. og til Defenſor, Procurator Poulſen

4 Ro. R. M.

At efterfommes under Adfærd efter Loven.”

Viborg Landsoverrets Dom af 23de Noember 1868: „Arreſtanten Niels Peter Pederſen bør henfættes i Fængiel paa Band
og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Saa betaler han og i Erſtatning
til Bodker Frants Peter Jenſen 12 Rd. og til Handelsmand Johan Sgrenſen 24 Rd. I Henſeende til Actionens Omkoſtninger,
hvorunder Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne
Iſaacſen og Faſting, tillægges i Salair hver 5 Rd., bor Underretsdommen ved Magt at ſtande.
De idomte Erſtatningsbelob
udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen iøvrigt at efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

J Henhold

til de i den

fjendes for Ret:
Lands8overrettens

Dom

Dom.

indankede
bor ved

Dom

anførie

Magt

at

Grunde
ſtande.

J Salarium til Advocaterne Levinſen og Brod
for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Rd. til hver.

SF

den

indankede

Doms

Præmtigfer

hedder

det:

„Under

nœærvœærende

Sag tiltales Arreſtanten, Jernbanearbeider Niels Peter Pederſen for Bedrageri i Spil.
Det er under Sagen oplyſt, at Arreſtanten, ſom er fodt den 21de Januar 1840 og en Gang tidligere har været tiltalt for et lignende bedrageriſk
Forhold, men da blev frifunden for Actors Tiltale, dog med Paalæg af Actionens Omfoftninger, om Eſtermiddagen den Z3die September d. A. hos en
Giæſtgiver i Horſens har ſpillet Trekort med en anden Jernbanearbeider og
Bodker Frants Peter Jenſen, men da Sidſtnœvnte, der efter ſin Forklaring
fnart mærkede, at hans Medſpillere holdt ſammen imod ham, efter et Par
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Timers Forløb havde tabt ca. 20 %Md., hørte han op med Spillet, Arreftanten
og den anden Medſpillende begav ſig da bort, men om Aftenen Kl. 8—-9 kom
Arreſtanten tilbage og opfordrede Bodker Jenſen til atter at ſpille med ham
alene,

hvorpaa

de

omſider

kom

i Spil

igjen,

efterat

Arreftanten

af fin Lomme

havde fremtaget et ganffe nyt Spil Kort, fom han felv havde medbragt, medens
de derimod efter J. P. Jenſens Forklaring om Cftermiddagen havde fpillet
med Kort, ſom te fif hog Gærten.
Under det om Aftenen ftedbfundne Spil,
fom varede en Timestid, vil Jenſen efter ſit Opgivende have tabt mindſt
12 Rd., og han holdt op, fordi han ſaae, at Arreſtanten var ham overlegen i
Spillet. Kl. 3—4 ſamme Nat begyndte derefter Handelsmand Johan Ssrenfen af Remmerslund Mark at ſpille med Arreſtanten, men da han ifølge fin
Forklaring i den forſte 2 Time havde tabt henved 20 Rd., udtalte han til Arreſtanten ſin Forundring derover, og efter denne Bemærkning tabte han vel ikke
Spillet faa hyppigt ſom tidligere, men dog ofte nok til at han blev den Ta
bende, og vil han ſaaledes i det Hele have tabt 24 Rd.
Da det var blevet
Dag og Spillet var ophørt, tog Iohan Sørenfen Kortene og gif med dem hen
ved Vinduet for at underſoge dem, og hau opdagede ba, at de faa godt ſom

alle vare mœrkede paa Bagſiden derved,

at ber var udraderet Briffer i Møn-

ſteret ſaaledes, at Enhver, der var inde it det Syftem, hvorefter Mærfningen
var foretaget, altid kunde fee bag paa Kortene, hvilke de vare, ſom Medſpillerne
havde paa Haanden.
Arreſtanten har benœgtet, at der ved Spillet om Eftermiddagen mellem
ham og deu anden Jernbarearbeider har fundet noget Compagniſkab Sted mod
Bodkexr Jenſen, eller at de paa en uredelig Maade have vundet dennes Penge,
og der er ei heller i jaa Henfeende tilveiebragt noget Beviis mod Arreſtanten;
ligeledes har han benægtet at have vidft nogen Beſked om de enkelte Meœærker
paa de ved det ſenere Spil brugte Kort, hvorimod han vel har indrømmet at
have medbragt disſe Kort, fom han vil have Fjøbt famme Aften hos en i Nœærheden boende Kjøbmand, idet han har tilføiet, at det var efter Handelsmand
Yohan Sørenfjens Opfordring, at han fjøbte dem, og at Bodker Jenſen var
tilftebe, da han aabuede Kortpakken og fratog Styrvolterne.
Med Henfyn til
Størreljen af fin Gsvinft har han berhog iffe villet indrømme at have vundet
mere om Natten end ca. 20 Rd. ialt og om Eſftermiddagen 5 Rd.
Medens
nu

Handelsmand

Johan

Sporenſen

har

benœægtet

at have

opfordret

Arreſtanten

til at fjøbe Kort — hvab heller iffe efter de oplyſte Omſtændigheder findes
antageligt — er det af en hog vebfommenbde Kjøbmand tjenende Handelslærling
forklaret, at Arreftanten om Aftenen mellem Kl. 8 og 9 i Boutikken af ham
har fjøbt et Spil Kort i original Indpakning og forſynet med det kongelige
Stempelomſlag, men at derimod de mærkede Kort, med hoilke der er ſpillet,
iffe ere af det Slags, ſom Arreſtanten fik i Boutikken, ſamt at han forſt vilde
levere Arreſtanten et med rodt Monſter paa Bagſiden tegnet Spil, men at
Arreſtanten da ndtrykkeligt forlangte et blaat Spil — hvorved maa bemærkes,
at de mærkede Kort ere blaa paa Bagſiden — og idet Arreſtanten har indrømmet Rigtigheden af denne ſidſte Deel af Handelslærlingens Forklaring, har
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han ſom Grund til, at han hellere vilde have et blaat end et rodt Spil, angivet, at
blaa Kort ikke ſaa haſtigt blive ſmudſige ſom de rode. Ved en Underſsogelſe i det ommeldte Værtshuuslocale er ber bernæft i en Sopha i det Bærelje, hvor Spillet foregik, fundet et nyt Sæt Styrvolter, ſom 1 Et og Alt pasſede til de Kort, der efter
Handelslœærlingens Udſagn ſolgtes til Arreſtanten,
men ere forſkjellige fra det mœrkede
Spil, hvorimod der i Arreſtantens Log1s i en Bordfkuffe er fundet et ligeledes nyt
Sæt Styrvolter, der aldeles nøiagtigt pasfe til bemeldte mærkede Spil, medens derz
imod det til de førfinævnte Styrvolter hørende Spil ilfe har været at finde.
Mrreftanten har nu, jom berørt, felv erkjendt, at det mærkede Spil Kort er bet,
jom ban har medbragt og brugt til Spillet, og der er efter Sagens Oplys-

ningeri det Hele al Føte til at forudfætte,

at det faaledes benyttede Spil

Kort ikle er det ſamme ſom Arreſtanten den paagjældende Aſten kjobte i en
Boutik, men derimod et heelt andet, hvoraf han har været i Befiddelfe og ſom

forud har været mærket paa den ovenommeldte Maade.

Men i hvert Fald er

det aldeles uantageligt, at der fra en Boutik ﬀulde være

udleveret Xrreftanten

et nyt. Spil Kort i mærket Tilftand under det kongelige Gtempelomflag,

og

Urreftanten maa derfor, ſelo om hans Forklaring om at have kjobt de til
Spillet anvendte Kort i en Boutik ſamme Aften lægges til Grund, vœre anfvarlig for den ffete Mærlning, der i ſaa Fald maa have fundet Sted eftlerat
Kortene fom i hang Befiddelfe, ligejom han maa antages under Spillet at have
benyttet fig af Kortenes Mærkning til at fravende fine Mebfpillere Benge, og
han vil derfor efter Straffelovens $ 255 være at anfee meb en Straf, fom
findes pasſende at kunne beſtemmes til Fængſel paa Band og Brød i 3 Gange
5 Dage.
Hvad det Belob angaaer, Arreſtanten maa antages ſaaledes paa be-

drageriſt Maade at have tilvendt ſig,

da vil i faa Henſeende i Medfor af

Grundſœætningen i D. L. 5—2—88 og Pl. 28de Marts 1800 den af de Beſvegne gjorte ebdelige Anfættelfe være at lægge til Grund, hvorefter Bodker

F. P. Jenſen under Spillet med

de meærkede Kort har tabt 12 Rd. og Han-

delsmand Johan Sorenſen 24 Rd., hoilke Belob, ſom de have paaſtaaet ſig tilkiendte hos Arreſtanten, ſaaledes ville blive at tilfjende bem.”

Nx, 253.

Juſtitsraad Bunten
contra

Ane

Margrethe Chriſtine Nielſen, Jenſens Enke
(Defenſor Henrichſen),
ber tiltales for at have mishandlet fine Pleieborn og for Bebragert.
Criminal: og Politirettens Dom af 14de October 1868:
„Arreſtanten Ane Margrethe Chriſtine Nielſen, Jenſens Enke, bor
ſtraffes med Forbedringshuusardeide i 1 Aar ſamt udrede denne

Den

15de Januar.
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Actiong Omfoftninger og derunder Salair til Actor og Defenſor,
Brocuratorerne Bøder og Leviſon, med 6 Nd, til hver. At efterfomes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
og med Bemærfning, at Straffelovens $ 203 tillige maa komme
i Betragtning ved Faſtſœttelſen af Tiltaltes Straf, vil Dommen
vœre at ſtadfœſte, dog at Sraffetiden findes at burde beſtemmes
til 2 Aar.
Thi kjendes for Ret:

Criminalſtande,

og Politirettens Dom

dog

J Salarium
Henrichſen
til hver.

at Straffetiden

til Juſtitsraad
for Hgieſteret

bor ved Magt at

beſtemmes

Bunten

betaler

til 2 Aar.

og Advocat

Tiltalte

20 Rd.

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nœærvœrende, tmob
Arreſtantinden Ane Margrethe Chriſtine Nielſen, Jenſens Enke, der er
fodt den ilte December 1831 og ikke funden tidligere ſtrafſet, for at have mishandlet ſine Pleieborn og for Bedrageri anlagte Sag er det ved Arreſtantindens
af det 1iovrigt Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe beviiſt, at hun har gjort fig fyldig
i den førftnævnte Förbrydelſe med Henſyn til et 2 Aar gammelt Pleiebarn ved
Navn Marie Caroline Hanſen, ſom Arreſtantinden med Undtagelſe af et Tidsrum af omtrent 3 Uger har havt i Pleie fra November Maaned f. A. indtil
Midten af afvigte Juni Maaned, da nærværende Sag paabegyndtes, idet Arreſtantinden deels paa en uforfvarlig Maade har forſomt Barnes Pleie og navn-

lig ladet det blive befængt meb Utøi, ikke givet det tilftrælfeligt nærende Fode,
men undertiden ladet det Dagen igjennem leve af tørt Brød og tyud Kaffe,
og ladet det i et længere Tidérum ligge om Natten i ſine Klœder paa en Madrats, deels har hyppigt og dagligen, fom ofteft for at tvinge Barnet til at
vugge et mindre Vlciebarn, hvad det kun med Vanſkelighed kunde gjøre, og
undertiden af Utaalmodighed over at Barnet krævede ſig, ſlaaet det ikke alene
med Hœænderne og med Riis, men ogſaa med en Jern-Kakkeloonsfkraber og en
Stpovekoſt, ſamt derhos henſynsloſt ſtodt til det, jaa at det faldt omkuld, og
derefter jparlet til det, Hvorfor hun ei heller har funnet nægte, at hun har foranlediget et Brud af Næjebenet, hvoraf Barnet efter Politiets Mellemfomft
fandteg at lide.
.
Efter de under Sagen afgivne Lægeerflæringer var fornævnte Barn Maz
rie Caroline Hanſen, da det i Juni Maaned d. A. kom under Lægebehandling,

550

Den

af et taarligt Udfeende,

15de Januar.

font om det havde lidt Mangel

paa nœæreude Føde.

Det var over hele Kroppen forbidt af Utøt og havde i venftre Tinbing en blaa
Plet, ſom efter et Stod eller Slag.
Paa dets venſtre Skulder og henover
Ryggen fandtes blaalige Pletter, ſom antoges neppe at kunne være opſtaaede
af anden Marfag end Slag med en Stof eller anden haard Øjenftanb, og dets
ybre Kjøngdele at være røde og opffoldede meb Hudloshed ſom Folge af forſomt Neenlighed.
Denne Barnets fygelige Tilftand var ifølge et Lægeffjøn af
Bte f. PT. dengang endnu iffe ganffe hævet, men anſaaes dog ſaaledes forbedret,
at det antoges fon fandfynligt, at Barnet kunde komme fig fuldftænbigt uden
blivende uheldige Følger for Fremtiden, medens dog VWrubddet af Næfebenet
meentes at ville til en vis Grad bevirfe en Sfjæmmelſe af Barnets Udfeende,
medmindre den fremkaldte Jndſœæukning af Nœæſen vilde rette ſig under Opvæxten.
Foruden
havt

2 andre

de

2

Born

ovenomhandlede

i Pleie,

hvilke

Pleieborn

dode

har

Arreſtantinden

under hendes Tilſyu,

men

endvidere

imod

hendes

Benægtelfe fan det ikfe anſees godtgjort, at hun har gjort ſig ſyldig i noget
ſtrafbart Forhold imod andre af disſe Pleieborn end foran ommeldte Marie
Caroline Hanſen, ligeſom ei heller, at hun forſœætligen har tilfoiet den Sidſtnævnte

den

omhandlede

Beſkadigelſe

af Nœæſen.

Til ſit Forſvar har Arreſtantinden, der imidlertid har maattet erkjende,
at hun ſamtidigen med den daarlige Fode, hun gav Marie Caroline Hanſen,
felv nød en bebre, paaberaabt fig fin Fattigdom og medfødte Hidſighed; men
til dette fan intet Henſyn tages under et Forhold, hvori Arreſtantinden ikke
befandt fig ifølge nogen Forpligtelſe,

og

hvorfra

hun

kunde

loſe ſig til enhver Tid.

Paa ſamme Maade ſom ovenommeldt er Arreſtantinden derhos overbeviift at have gjort fig flyldig i Bedrageri ved uden Vebfommendes Bidende

og Villie at have pantſat endeel tilſammen til 4 Rd. 1 Mt.

vurderede Klæb-

ningsſtykter, ſom hun til forſkjellige Tider i indeværende Aar havde modtaget
af 3 Perſoner, deels til Brug for et Pleiebarn, deels til Opbevaring og deels

til Vaffning, ſamt et til 1 Mk. 8 ß vurderet Lagen,
ſiden havde leiet.
J Henhold
Straffelovens

til det Foranførte

88 202

vg 253,

ſom

vil Arreftantinden

og findes

Straffen

at kunne

hun for et Aarstid
blive

at donme

beſtemmes

efter

til For-

bedringshuusarbeide i 1 Aar.”

Onsdagen

Nr. 5.

Conſiſtorium

den 20de Januar.

for Univerſitetet

i Kjobenhavn

paa Vor Frue Kirkes Vegne og Kjobenhavns Magiſtrat
paa Communens Vegne (Advocat Brod, for Confiftoriums Ved»
fommende

efter Ordre)

contra

Brœændehandler C. Hanſen

(Advocat Henrichſen),

Den

20de Januar.
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angaaende Indſtœvntes Paaſtand om Tilbagebetaling af et af ham
i Brænbeafgift erlagt Beløb.
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 14de October 1867: „De Indjtævnte, Kjøbenhavns Magiſtrat paa Kjobenhavng Communes Vegne famt Confiftorium for Kjøbenhavns
Univerſitet paa Frue Kirkes Vegne, bor, Een for Begge og Begge
for Een, til Citanten, Bræœndehandler C. Hanſen tilbagebetale de
paaftævnte

328

Rd.

3 Mk.

med

Renter

deraf

5 pCt.

aarlig

fra

den 29de Januar 1866 indtil Betaling ſkeer. Procesfens Omkoſtninger ophæves.
Det Idomte at udredes inden lå Dage efter
benne Dom8 lovlige Forfyndelfe under Adfærd efter Loven.
En
grift af 8 Dage forelægges Citanten til behørigen at lade ſtemple
det fra bans Side den 2den Februar 1866 fremlagte Indlæg.”
Hgieſterets
J

Henhold

til

dei

den

Dom.

indankede

Dom

anforte

Grunde,

hvorved intet VBæfentligt findes at erindre, og med Bemærkning,
at de Hgieſteret forelagte nye Oplysninger beſtyrke det ved Dommen antagne Reſultat, vil den vœære at ftadfæfte.
Procesfens
Omfoftninger for Høiefteret ville efter Omftændighederne være
at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Land8Sover- ſamt Hof- og Stadsvrettens Dom bør
ved Magt at ſtande.
Procesſens Omkoſtninger
for Høiefteret ophæves.
Til Juftitsfasfen betale Citanterne 5 Nd.
J

den

1indankede

Doms

Præmigjer

hedder

det:

,,Under

denne

Sag

føger Citanten, Brændehaudler C. Hanfen, de Indftævute, Kjøbenhavns
Magiſtrat paa Kjobenhavns Communes Begue ſamt Conſiſtorium for
Kjobenhavns Univerſitet paa Frue Kirkes Begne tilpligtede at tilbagebetale ham et Belod af 328 Nd. 3 Mk., ſom han til Kjobenhaous Toldvæſen
paa de Indſtævutes Vegne har betalt i Brændeafgiſt for 981! Favn Brænde,
fom for hans Regning i Aaret 1865 er udſkibet ved Kalkbrœuderierne ved Caſtel8veien

og

opbragt

paa

hans

derværende

Oplagsplads,

og

hvilkeu

Afgift

han

formener uretteligen er ham affordret, efterjom den nævnte Afgift ifølge Lovgivningens Beſtemmelſer formeentligen fun ffal erlægges af det Brænde, der
indføres 1 eller til felve Staden,
Saa har Citanten og paaſtaaet, at Tilbage-
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Den

20de Januar.

betalingen med 5 pCt. aarlige Renter ſra Paaklagens Dato, den 28de Januar
1866, ffeer af de Indftævnte enten in solidum eller i jamme Forhold, hvori
de have oppebaaret Afgiften, Jamt at ham tillægges Procesſens Omkoſtninger
ffadesløft.
De Indſtævnte brocedere derimod ved den for Conſiſtoriet — der er
meddeelt fri Proces — beſkiklede Sagforer, Procurator Winther, til Frifindelſe
for Citantens Tiltale med Tillæg af Sagens Omkoſtninger, idet de formene,
at den omhandlede Bræn deafgift, ſaavel efter dens Oprindelſe ſom efter Forholdenes Natur, maa antages at hoile iffe alene paa det Brænde, der indføres
i [elve Staden, men ogjaa paa det, der udlosfjeg udenfor Toldbodbommen eller,
fom in casu, ved Kalfbrænderierne udenfor Byen, idet de udenfor den egentlige
By, men paa Stadens Grund Boende ikke ſulle have noget Krav paa at begunſtiges fremfor ſelve Byens Indvaanere med Henfyn til Brændeafgiften.
Men heri ſkjonnes de Indſtœunte ikke at kunne gives Medhold.
J Reſcript 9de Juni 1819, der er den Beſtemmelſe, hvorved den her
omhandlede Brændeafgift indfortes, betegnes nemlig i ſammes $ 2 det, hvoraf
Ufgift al ſvares, ſom: alt Brœænde, der indfores „i Kiobenhavn“, og ved dette
Udtryk kan, navnlig naar Henſyn tages til de daværende Forhold, itke antages
at være figtet til Andet end det, der indføres i felve den egentlige Stad, og
iffe til det Brænde, fom udlosfes udenfor Byen, om end paa dens Grund.
Dette beftyrieg yderligere veb den Antydning, jom i den citerede Beftemmelfe
gives af, at Brændeafgiften [unde opfræves i Forbindelſe med Conſumtionen,
der jo alene gjaldt den egentlige Stad og iffe Forftæderne eller de udenbyes
Grunde.
Naar flere ſenere Beſtemmelſer, hvorved den omhandlede Afgift fors

nyedes — jfr. t. Ex. Pl. 8de Juni 1821, 2den Juni 1824 og 7de Mai 1827
— bruge Udtrykkene „Brœude, ſom indfores til Kjøbenhavn”, er der ingen
Grund til at forftane disfe Udtryk paa en fra ben oprindelige Beſtemmelſe af-

vigende Maade.
Da den af Citanten ſaaledcs erlagte Afgiſt maa auſees ham uretteligen
affrævet af Toldvœſenet — fra hvuilket de Indſtævnte efter deres egen Erkjeudelſe igjen have oppebaaret Belobet —, kunne de ikfe undgaae at tilbagebetale
Citanten, der kun under Reſervation har erlagt ſamme, det paaftævnte Beløb,
mod hvis Stporrelſe ingen ſpeciel Judſigelſe er reiſt, overeensſtemmende med
Citantens Paaſtand,

ſaaledes

at

de blive

at domme

in solidum,

da

de iffe have

oplyſt noget andet Forhold, der funde lægges til Grund for Tilbagebetalingen.
Procesſens Omfoftninger finde8 efter Omftændighederne at burde ophæves.”

Forlagt af den Gyldendaljte Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe &

Gandrups

Bogtrykkeri.

Hoieſlerels{fidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

We 36.

Den 5te Februar.

1809.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Onsdagen

Nr. 255.

den 20de Januar.

Advocat Henrichſen
contra

Hendrik Peterſen med Tilnavn Oldenborg

(Defenſor

Hindenburg), der tiltales for Ildspaafættelfe.
Mols og endeel af Sønder Herreds Extraretsdom af 3lte
Auguſt 1868: „Tiltalte Hendrik Peterſen Oldenborg bor henſœttes

til Fængfel paa Band og Brød i 2 Gange 5 Dage; jaa bør han
og udrede jamtlige af Actionen lovligt flydende Omkoſtninger, deriblandt Salair til Actor, Procurator Kolding, 4 Rd. og til
Defenſor, conſt. Sagforer Neeſs, 3 Rd.
At efterkommes under
Adfærd efter Loven.”
Viborg

Landsoverrets

Dom

af

19de

October

1868:

„Til-

talte Hendrik Peterſen med Tilnavn Oldenborg bor for Juſtitiens
Tiltale i deune Sag fri at være, Actionens Omkoſtninger, derunder de ved Underretsdommen faſtſatte Salairer ſami i Salair
til Actor og Defenſox for Overretten, Procuratorerne Morville og
Vaſting, 5 Nd. til hver, udredes af det Offentlige.
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede

Dom

anfgrte

Grunde

fiendes for Ret:
LandsSoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
Advocaterne Henrichſen og Hindenburg tillægges
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Den 20de Januar.

i Salarium for Hgieſteret
redes af det Offentlige.

10 Rd.

hvevr,

der

ud-

I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under deune Sag tiltales Hendrik Peterſen med Tilnavn Oldenborg for Ildspaafættelje.
Eſterat Proprietair Shæffer til Soholt under 14de Juli d. A. havde

gjort Anmeldelfe om, at han ved at rydde og omdanne et Kjær til Eng havde
i fin Marl famlet en ftor Dynge Brændfel af Buffe og Rodder, og ved Siden
af denne ligeledes em Dynge Tørvejord, beftemt til at blande i Gjødning, men
at han den 1lte f. MT. havde feet, at den førfinævnte Bunke var afbrændt lige
tilbunds og at omtrent I af Cørvejorden vavr brændt, vedgif Tiltalte i et i
den Anledning den 19de jf. MM. optaget Forhør, at han — der indtil den 1fte
Juli havde havt Tjenefte paa Søholt — for efter fin Forklaring at hævne fig
paa Schæffer, ſom flere Gange havde banket ham uden Grund, havde for omtrent Uger fiden afbrændt en Bunke Enebær, der var opryddet paa en hans

daværende Huusbond tilhørende Englod paa Soholt Mark, hvor den havde
ligget i over 11 Aar, famt at han ligeledes derefter havde ftulfet Ild — ſom
han har udfagt — i et nærliggende Styfte Tørvejord, bevoret med Sivpolde,
der vare oplagte i en Dynge og hvoraf Storſtedelen brændte.
I et følgende

Korhør

forklarede Broprietair SHæffer

endvidere,

at den Bunke Gjerdſel

og

anden Riishugſt, ſom henlaae
bevirke nogen yderligere Fare,

1 hans Udmark, ikke ved Ildebranden kunde
hvorhos han, efterat have anſat den ham til-

foiede Skade til 4 Rd. — mod

hoillen Anſeœttelſe Tiltalte erklærede Intet at

have at erindre — frafaldt Krav paa Erſtatning,
Tiltalte blev derefter ſat
under juſtitiel Tiltale for Jldspaaſœættelſe, men da deu Dynge af opryddede
Buſke, Rødder eller Gjerdfel, jom Tiltalte har afbrændt, om bet end har været
Ciereng

Henfigt

at benytte

den ſom

Breændſel,

dog

ikle findes

at kunne

fættes

i Klasſe med nogen af de i Straffelovens g 282 nævnte Øjenftande, eller
navnlig betragtes ſom et Brændeforraad, og Saadant endmindre er Tilfældet,
forſaavidt den anden af Tiltalte antændte Dynge angaaer, vil Tiltaltes Forhold ifle kunne betragtes ſom nogen egentlig Brandſtiftelſe, eller overhovedet

anſees egnet til at gjores til Gjenſtand for juſtitiel Forfslgning,

og Tiltalte

vil ſom Følge heraf være at frifinde for Juſtitiens Tiltale.“

Torsdagen

Nr. 277.

den 21de Januar.

Advocat Hanſen
contra

Maren

Simonsdatter,

Jørgen Madfeng Huftru,

(Defenſor Henrichſen),

der tiltales for Thyveri,

Den 21de Januar.
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Skovby Herreds Extrarets Dom af 21de Auguſt 1868: „Tiltalte Maren Simonsdatter, Jørgen Madſens Huſtru, bor ſtraffes
med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder ſamt udrede de af
denne

Sag

flydende

Omkoſtninger,

derunder

Salair

til Actor,

Procurator Moller, og Defenſor, Procurator Jeſperſen, hver 4 Nd.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.“

Landsover- ſamt Hof-

og Stadsrettens Dom

af 10de No-

vember 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at
hos Tiltalte, Maren Simonsdatter, Iorgen Madſens
betale i Salair til Procuratorerne Steinthal og
Overretten 5 Rd. til hver. At efterkommes under
Loven,”
Hgieſterets Dom.
J

Henhold

fjendes for Ret:

til

de

i den

indankede

Dom

ſtande, hvorHuſtru, bor
Seidelin for
Adfærd efter

anførte

Grunde

|

Landsover- ſamt Hofſ- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande,
I Salarium til Advocas
terne Hanſen eg Henrichſen for Hgieſteret betaler
Tiltalte 10 Nd. til hver.
J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Under nærværende fra
Skovby Herred3 Extraret hertil indankede, mod Tiltalte Maren Simonsdatter,
Jprgen Madſens Huſtru, for Tyveri anlagte Sag er det ved Tiltaltes egen
ved det ipvrigt Oplyſte ſtemmende Tilſtaaelſe godtgjort, at hun i 4 forffjellige
Gange har ſtjaalet henved 5 Pd. Fjær af Værdi 1 Rd. 3 Mk. 8 ß. fra ſin
Nabo, Fragtmand Chriſtian Skov, ſom boede i ſamme Huus ſom Tiltalte, men
i en anden Leilighed, hvilke Tyverier hun udfsorte ſaaledes, at hun i Beſtjaalnes
Fraværelſe oplukkede Doren til hans Værelſe med hans Nogle, ſom hun havde
bemærfet henliggende î en Tud, der gaaer ind i Skjæreloen fra Skorſtenen i
Bryggerſet, til hvilket hun havde Adgang, hvornæft hun opſprœættede hans
Dyuer og, efter bver Gang at have udtaget 1 å 12 Pbd. Fjær, atter ſyede dem
fammen.
Fjærene folgte hun, tilteelg mod Fødevarer, men de ere atter komne
tilftede og tiibageleverede Beftjaalne, der har frafaldet Krav paa Erfiatning.
For ſit ommelbte Forhold er Tiltalte, der er bøbt 1825 og iffe tidligere
findes tiltalt elev ftvaffet, ved den indanfede Dom rvetteligen anfeet efter Straffelovens $ 229 Nr. 4, og da Straffen pasſende findes beſtemt til 8 Maaneders
Forbedringshuusarbeide, og Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger ligeledes billiges, vil den i det Hele være at ſtadfœſte.“
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Den 21de Januar.

Nr. 256.

Advocat Liebe
contra

Bodil Svendf}en (Defenſor Henrichſen),
der tiltales for ved Truſler at have

føgt at forffaffe fig Fordeel,

Hillerod Kjobſtads Extrarets Dom af 19de September 1868:
„Arreſtantinden Bodil Svendſen, Arbeidsmand Chriſten Iorgenſens
Enke, bor at henſœættes i Fængſel paa Vand og Brod i 3 Gange
5 Dage.
Saa bor hun og at udrede alle af Actionen lovligt
flydende Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Procurator
Wodſchou, 6 Rd. og til Defenſor, Procurator Schmidt, 5 Rd.
At efterkommes ved Øvrighedens Foranftaltning under Adfærd
efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 10de November 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande. I
Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Regjeringsraad,
Procurator Lindhard og Procurator He>ſcher betaler Arreſtantinden
Bodil Svendſen 5 Rd. til hver, famt i Salair til Underretsprocurator Plo>roſs 2 Rd. At efterfommes under Adfærd efter
Loven.”
Hgieſterets

IJ Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom anførte Grunde vil

den være at ſtadfœſte, dog at Straffetiden
ſtemmes til 5 Gange 5 Dage.

findes

at kunne

be-

Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadgretteng Dom bør
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes

til 5 Gange 5 Dage.

I Salarium til Advocaterne

Liebe og Henrichſen

for DHøiefteret betaler Tiltalte

20 Rd.

til hver.

I den indankede Doms Præmigjer hedder det: „Under nærværende
fra Hillerod Kjobſtads Extraret hertil iudankede Sag tiltales Arreſtautinden
Bodil Svendſen for ved Truſler at have ſogt at forſkaffe ſig Fordeel.
Det er i ſaa Henſeende oplyſt, at der i Marts Maaned d. A, blev med
Poſten tilſtillet Oberſt Schroder et anonymt Brev uden Datum, hvori det
blandt Andet forekaſtes ham, at han ffal have behandlet Arreftantinden flet,
medens hun tjente hos ham, og derhos have ffvevet et anonymt Brev til Bys

Den
fogden til at nedſætte

og

21 de

forhaane

Januar.

5ST

Arreſtantindens Fremtid,

i hvilken Anled-

ning han trues med, at hans andre Born }ﬀulle om kort Tid blive ligeſaa usle
ſom det œldſte, der er Krobling, naar han ikfe i al Stilhed forſoner fig med
Arreſtantinden og overrækker hende en lille Sum eller Belonning til Gjenopreisning for den Tilbageſœttelſe og Uret, han }ﬀal have gjort imod hende.
Til ſamme Tid modtog ogſaa Fru Schonheyder med Poſten et lignende anonymt
Brev ude: Datum og ffrevet med famme HaandfÉrift fom det førftomtalte,
hvori bet fortælles, at Frn SHønheyders aftøbde Søn maa fvæve [om en Skygge,
fordi Arvreftantinden blev faftet i Fængfel, og at han ikke kan fane Ro, førend
en Haarlok af Arreſtantindens Haar indſyes i et Stykke Toi i Jeſu Navn og
lægges ned i hans Grav, hvorfor Fru Schöonheyder opfordres til i al Stilhed
at bede Arreſtantinden om en ſaadan Haarlok, der ikke maa liſtes hemmeligt
fra hende, men ſom hun godvillig maa give, uden at der maa ſees paa, hvad
det koſter, idet endnu tilfoies, at der ellers vil komme et langt Brev i Aviſerne,
og at Arreſtantinden vil dictere og bogſtavere et Brev og en Viſe, hvortil hun
er duelig. Lignende Breve og med ſamme Haandfkrift bleve endelig til ſamme
Tid igjennem Poſten tilſtillede ſaavel Fru Schonheyders Son ſom Froken
Re>e, hvori disſe opfordredes til at formaae Fru Schonheyder til i det angivne
Diemed at henvende ſig til Arreſtantinden, ligeſom der med Brevet til Forſtnævnte fulgteet andet til Fru Schönheyder omtrent af ſamme Indhold ſom
det tidligere modtagne.
Arreſtantinden, der efter ſit Foregivende end ikke vil kunne rive, har
mu vel benægtet enten ſelv at have ſrevet de omhandlede Breve eller ved
Andre at have ladet dem |rive, ligeſom hun end ikke vil have været vidende
om ſaadanne Breves Tilveærelſe, da de bleve afſendte. Saavel ved de i Sagen
afgivne Vidneforklaringer ſom det iovrigt Oplyſte findes der imidlertid, ſom

med Fsie i Underretsdommen antaget, at være tilveiebragt et efter Omſtœndighederne

tilſtrækkeligt Beviis

for,

at

ben

anførte

Benægtelfe

er

navnlig famtlige Breve maa anfees ſkrevne af Arreftantinden ſelv
beſorgede

urigtig,

idet

og af hende

overſendte til de Vedkommende.

Arreſtantinden,

der

er dobt

den

4de

April

1819,

og ſom

tidligere ifolge

Søtefteretsbom af 1ftre Mai 1840 har været ftraffet meb 2 Aars Forbedringshuusarbetde for uforfvarlig Omgang med fin Barneføbfel, og ifølge Hillerød
Kjobſtads Extraretsdom af 27de Juli f. A. med Fængfel paa Band og Brød i
4 Gange 5 Dage for Tyveri og ulovolig Omgang med Hittegods, findes derfor
nu ved Underretsdommen rettelig anſeet med Straf efter Straffelovens 3 245
fom den, ber veb de anførte Trufler har føgt at ffaffe fig Fordeel, og da den
valgte Straf, naar navnlig henfeeg til Truflernes mindre Farligheb og Sfadelighed

i Forhold

til dem,

hvorpaa

be ſfulde virke, maa

anſees

pasſende

beſtemt

til 3 Gange 5 Dages Fængfel paa Vand og Brod, ligeſom Dommens Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger billiges, vil bemeldte Dom i det Hele være
at ftadfæfte.”
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Nr. 243.

Advocat Liebe
contra

Jens Chriſtianſen Froſtrup (Defenſor Levinſen),
der tiltales for Thveri eller ialtfald ulovlig Omgang med Hittegods.
Hvetbo

Herreds

Extraretsdom

af 20de Juni 1868:

„Tiltalte,

Jens Chriſtianſen Froſtrup af Gronhoi, bor henſœttes i Fængſel
paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage, ſaa bor han og udrede
alle af denne Sag lovligt flydende Omfoftninger, derunder
i Salalr
til Actor, Procurator Lund, 5 Rd. og til Defenſor, Procurator
Winther, 4 Rd.
At efterkommes under Adſœærd efter Loven,“
Viborg Landsoverrets Dom af 28de September 1868: „Tiltalte Jens Chriſtianſen Froſtrup bor henſœttes i Fængfel paa
Band og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Saa udreder han og Actionens Omkoſtninger eſter Underretsdommers Beſtemmelſer, og
derunder i Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procurator
Moller og JIuſtitsraad Ne>elmann, 5 Rd. til 'hver.
At efters
kommes under Adſœrd efter Loven.“
Hgieſterets

JI Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anfgrte

Grunde

kiendes for Ret:

Landsoverrettens

Dom

J

Advocaterne

Salarium

til

bor ved

Magt
Liebe

at ſtande.
og

Levinſen

for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Rd. til hver.

Sag

J den indankede Doms Prœmisſer hedder
tiltales Jens Chriſtianſen Froſtrup for Tyveri

det: „Under nœrvœrende
eller ialtfald ulovlig Om-

gang med Hittegods.
Strandfoged Thomas Nielſen i Grønhøi har forklaret, at han den 1ſte
Mat db. A. omtrent &I. 10 om Formiddagen fandt ved Stranden en fra Havet
inddreven Planke, 19 Fod lang, 6; Tomme bred og 2! Tomme tyk, ſom han
da lagde med Enden mod Havet, hvorhos han fatte fit ſœdvanlize Meœrke i
Sandet ved ben for at betegne, at han havde taget den i Befiddelfe, og gil
derpaa bjem for at hente et Kjøretøt til dermed at bringe Planen til fit Hjem,
men medens ber blev fpændt for, faae han fra en Klithoi gjennem en Kikkert,
at en Berfon, i hvem han troede at gjenfjende Tiltalte, flæbte Planken op

mob Klitterne, og da han omtrent &I. 12 famme Dag fom tilbage til Stranden
med fin Vogn, var Planken borte, og fljøndt han tog en Mand med ſig og

Den

21de Januar.
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ſatte eſter den, ſom han havde ſeet bortſlæbe Planken, var Perſonen dog for\ounden, og han kunde ikfe finde Planken, ſkjondt de føgte længe efter den i
Klitterne. Bemeldte Straudfoged har derhos udſagt, at han, da han kom tilbage til Stranden, foruden ſit eget Spor kun fandt Spor i Sandet af een
Perſon, ſamt at han den paafolgende 8de Mai traf Tiltalte ved Stranden og,
idet han beſtyrkedes i ſin Mistanke mod Tiltalte ved at ſee, at Sporet af
dennes Trœæſko ſtemmede med det Spor, ſom han den Dag, da Planken var
bleven borttaget, havde forfulgt, ſigtede Tiltalte for at have taget Planken, men
Tiltalte benægtede det og da Strandfogden ſogte at holde ham faſt, rev Tils
talte ſig los og undlob.
Strandfogden begav fig derpaa tilligemed en anden
Mand til Tiltaltes Faders Bolig, hvor Tiltalte havde Ophold, og Tiltaltes

Fader kom da ud til Strandfogden

og efterat han havde indrømmet, at Gønnen

havde fat ſig i Beſiddelſe af Planken, lovede han, at den ſtrax ſkulde blive bragt
til Strandfogdens Bolig, hvoreſter ogſaa Tiltalte og hans Fader ſamme Dags
Aſten bragte en Planke derhen.
Da Tiltalte derefter blev ſtillet for Retten, nægtede han forſt nogenfinde
paa ulovlig Maade at have ſat ſig i Beſiddelſe af nogen Planke, og angav ſom
Grund til at der den 8de Mai om Aſtenen blev udleveret en Planke til Strandfogden, at hans Fader var bleven bange, da han havde ſeet Strandfogden i
Folge med en anden Perſon med ſtore Kjeppe i Heænderne nærme fig hans

Huus, og i Overeensſtemmelſe hermed forklarede Faderen fig, idet denne derhos gjorde gjældende, al den Planke, ſom han havde bragt til Strandfogden,
og hvis Dimenſioner iovrigt maa antages î det Hele at ſvare til de ovenfor
ommeldte af Slrandfogden opgivne Maal paa den borttagne Planke, var en,
fom ban længere Tid iforveien havde laant af fin Svigerføn — men i et fenere
Forhør tilftod Tiltalte, at da han den 1fte Mai var fommen ned til Stranden
og havde ſeet en Planke ligge ved Stranden med Enden mod Havet og Strandfogdens Meœærke i Sandet ved Siden af, hvorved det var ham klart, at Strands
fogden forelobig havde taget Planken i Beſiddelſe, tog han den og bar den ind
i Klitten, og efter at den havde ligget ſﬀjult der i nogle Dage, bragte han den
hjem og lagde den noget fra Huſet paa Marken, hvor han ſelv afhentede den
om Aftenen den 8de Mai, da den blev bragt til Strandfogden, hvorhos han
kort for Strandfogdens Ankomſt til Huſet havde betroet ſin Fader, at han
havde taget Planken, og Rigtigheden af denne Forklaring indrømmede derefter
Faderen for ſit Vedkommende.
Ved Underretsdommen blev 8 iltalte for fit Forhold med Henſyn til den
ommeldte Planke idomt Straf efter Straffelovens $ 228, og ved Dommens
Forkyndelſe for ham erflærede han at ville modtage ſamme, men ved en nogle
Dage berefter foretaget ny Forfyndelje af Dommen ertlærebde han fig misfornoiet med den, og efterat Sagen derpaa var indanket til Overretten, har
Tiltalte i en Skrivelſe til den ſammeſteds for ham beſkikkede Defenſor erklœret,
at han er aldeles uffylbdig, og at, efter hvad han ſenere har erfaret, ſkal Tjeneftes
karl Severin Rasmusſen og Drengen Jacob Andreas Anderſen have taget
Planken, ſamt at det var Frygt for forlænget Arreſt, der havde bevæget ham
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Den

21de

Januar.

til at afgive den ovenanforte Tilſtaaëlſe, og i det derefter ifolge Overrettens
Kjendelſe optagne yderligere Forhør forklarede Tiltalte, at da han den 1ſte Mai
var gaaet ned til Stranden for at ſec efter en Vœdder, ſaae hau, ſaaledes ſom
han tidligere havde udſagt, en Planke ligge med Enden mod Havet og Strandfogdens Marke i Sandet, men han vørte ille ved den, og da hau var paa
Tilbageveien til fin Faders Huus, ſaae han, ved at vende ſig om, tre Perjoner, af hville den ene gik ned paa Stranden og tog Planken, medens de to
forbleve i Klitten, og da de alle tre 1 Forening bare Planken bort, gjenkjendte
han i de to af dem Tjeneſtekarl Severin Rasmusſen, der tjente hos Gaardmand Anders Jenſen i Sonder Kiettrup, og Sidſtnœvntes Son Jacob Andreas
Anderſen, hvorimod han ikke havde kjendt den tredie Perſon, og udſagde Tiltalte derhos, at han havde ſeet, at de ommeldte Perſoner bragte Planken til
bemeldte Anders Jenfjens Lade.
Unber et følgende Forhør har Tjeneſtedreng Chriſtian Chriſtenſen, der er
12 Aar gammel, udſagt, at da han den 1ſte Mai henimod Middagstid var
gaaet ud i Klitten for at ſee efter ſin Huusbonds Faar, ſaae han en Perſon,
hvem han vel iffe med Beſtemthed havde kjendt, men ſom det dog forekom
ham var Tiltalte, komme veſtfra og gaae længere ind i Klitten, bærende paa
en lang Planke, hvorpaa Perſouen fort efter gik tilbage uden at have nogen
Planke med fig, og da Chriſtian Chriſtenſen noget efter traf ſammen med de
ovennnævnte Severin Rasmusſen og Jacob Andreas Anderſen, der ligeledes
varei Klitterne for at røgte Faar, ſortalte han disſe, hvad han havde ſeet; de
gik nu alle Tre hen til det Sted, hvor Faarene græsſede, og ſtodte her paa
Planken, hvilken de derpaa bare hjem til Anders Jenſens Gaard.
Rigtigheden

af denne Forklariug

er nu

ogſaa

erljendt

af Severin Rasmusſen

og Jacob

Andreas Anderſen, ligeſom Gaardmand Anders Jenſen har vedgaaet, at han
ſamme Dag, da den ommeldte Planke var bragt til hans Gaard, er bleven
gjort bekzendt dermed og har ſeet Planken i ſin Lade ſamt ſenere forbrugt en
Deel af den, medens et Stykfe paa omtrent 5 Alens Længde ſenere af ham
er afleveret til Retten. Eſterat vœære foreholdt disſe Forklaringer, har Tiltalte
efter nogen Nægten vedgaaet, at da han den 1ſte Mai var ved Stranden og

ſaae en Planke ligge der med Enden

mod Havet og Strandfogdens Merke i

Sandet, tog han denne Planke og bragte den ind i Klitten, hvor han gjemte
den i et Hul, og begav fig derefter paa Hjemveien, men da han vendte fig om,
ſaae han tre Perſoner, af hvilke han gjenkjendte de to ovennævnte, gaae hen
og tage Planken, ſom han havde lagt t Klitten, og ba han ikke turde røbe fig
for dem, lod han dem uden Hinder bære Planken bort, og denne Tilſtaaelſe
har Tiltalte derefter uforandret: faftholdt.
Vel har nu Strandfogden yttret den Formening, at den Planke, ſom
han den 1fte Mat fandt ved Stranden, er den jamme, ſom den, der den 8de
Mat bragtes til ham af Tiltalte og dennes Faber, og at bet derimod iffe er
den, ſom af be fornævnte Drenge er bragt til Anders Jenfens Gaard, og
hvoraf, jom meldt, et Styffe paa omtrent
5 Alen er bragt tilftede under Sagen,
idet bette Plankeſtykke var forſynet med et Meœærke, ſom Strandfogden ikke har

Den
feet paa den Planke,

21 de Januar.

han fandt ved Stranden,

men
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om bet end herefter maa

anſees for uviſt, hvilken af disſe to Planker der er den, ſom Strandfogden efter
ſin Forklaring den 1ſte Mai havde taget 1 Beſiddelſe, maa det dog ved Tiltalteg ovenanførte fenefte Tilftaaelfe, der iøvrigt i alt Veæſentligt er beſtyrket

ved Sagens andre Oplysninger,

anſees tilſtrækkelig godtgjort,

at han ten 1fte

Mai d. A. har bewœgtiget ſig en Planke, ſom han vidſte at Strandfogden
havde taget i Beſiddelſe, og for dette Forhold vil Tiltalte, der er født ben
1ſte Januar 1848 og ikke tidligere har været tiltalt eller ſtraſfet, vœre at anſee
efter Straffelovens $ 228 med en Straf, der efter Sagens Omſtændigheder
findes pasfende at funne beftemmes til Fængfel paa Vand og Brod i 2 Gange
o Dage.”
…

Nr. 275.

———
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Advocat Liebe
contra

Maren

Kirſtine Pedersdatter

eller Peterſen,

Nybos

Huſtru (Defenſor Klubien),
der tiltales for Tyveri.
Odenſe Kjobſtads Extrarets Dom af 18de Auguſt 1868:
nZiltalte, Waren Kirftine Pedersdatter, gift Nybo, bør henfættes
i Feængſel paa Band og Brød i 5 Dage og udbrede alle af denne
Action [lovlig flydende Omfojtninger, derunder i Salair til Procurator Tommerup og til Procurator, Cancelliraad Peterſen 3 Rd.
til Enhver.
At efterfkommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 23de October 1868:
„Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
IJ

Salair

til Actor og Defenſor for Overretten,

Proveprocurator

Kaas og Procurator Beyer, betaler Tiltalte, Sadelmager Nybos
Huftru, Maren Kirſtine Pedersdatter af Brœændekilde 5 Rd. til
hver. At efterkommes under Adfœrd efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

ZJ Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande.
JI Salarium til Advocaterne

Liebe

og Klubien

10 Rd. til hver.

for Hgieſteret

betaler

Tiltalte
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Den 21de Januar.

I den iudankede Doms Bræmisjer hedder det: „Under nærværende fra
Odeuſe Kjobſtads Extraret hertil indankede Sag actioneres Tiltalte Sadelmager Nybos Huſtru, Maren Kirſtine Pedersdatter af Brœndekilde for Tyveri.
Den af Hoker Mathieſen i ſaa Henſeende afgivne beedigede Forklaring
gaaer ud paa, at da han og Niels Hanſens Huſtru Juliane Kirſtine Rasmusſen
den 13de Juni d. A. befandt ſig paa Torvet i Odenſe, hvor han af Sidſtnævnte havde Fjøbt nogle Stykker Flæ}, der laae i en Kurv ved Siden af
dem, fom Tiltalte til og fpurgte hvad Flæffet koſtede, og efterat hun hertil
af Hanſens Huſtru havde faaet det Svar, at Flæffet koſtede 28 ß. Pundet,
bukkede bun ſig ned over Kurven, men forſvandt ſtrax derefter. Hermed ſtemmer
ogſaa den af Hanſeus Huſtru afgivne Forklaring, forſaavidt den gaaer ud paa,
at Tiltalte kun et Dieblik opholdt ſig ved Kurven og ſtrax derefter forſvandt i
Meœngden, medens dette Vidne dog ikke vil have hort, at Tiltalte ſpurgte om
Brifen paa Flæffet.
Da Marhiefen imidlertid bemærkede, at et af Flæffeftylferne var borte, ilede han, efter hvad han endvidere har forklaret, \ſtrax efter
Tiltalte, indhentede hende og fpurgte, om hun ikke ved en Feiltagelfe havde
faaet 1 Pd. Flæff med. Dette benægtede Tiltalte og vifte Mathiefen en Kurv,
hun bar paa Armen og hvori Flæffet et heller fandtes. Mathiefen fpurgte hende

berefter,

om hun ikke af en Feiltagelfe havde faaet Flæffet under Armen,

ved at tage hendes Torklæde tilſide,
Armen, ffjult under Tørflædet.

viſte det fig og,

og

at hun havde det under

Det er nu af Tiltalte felv indrømmet, at hun ved den ommeldte Leilighed ſpurgte Hanſens Huſtru, hvad Flæffet koſtede, og da denne havde angivet
Priſen, ſtrax tog et af Stykkerne og gik bort dermed.
Ligeledes har Tiltalte
erkjendt, at hun, efter at hun var bleven indhentet af Mathieſen, for denne har
benægtet, at hun havde Flæffet i Kurven, men hendes Forklaring gaaer iøvrigt
ud paa, at hun havde Flæffet i Haanden, og at hun ikke troer, at det var
fﬀfijult af Torklædet, ligeſom hun ſenere har udſagt, at hun ſelv viſte Mathieſen
Flæffet, ſom hun bar i Haanden.
Hun har derhos anbragt, at det, da hun
tog Flœæſket, var hendes Henſigt at kiobe det, men at hun i den Treængſel, der
var paa Torvet, glemte at betale. Skjondt det nu er oplyſt, at hun hertil var

i Beſiddelſe af de fornodne Pengemidler,

findes

der

dog

1ikfe at fkunne tages

Henſyn til det nævnte Foregivende, ber beftemt modfiges ved hendes øvrige
Forklaring og navnlig ved ben Omftænbighed, at hun uden engang at forhøre
fig om Flæffets Vægt firar tilegnede fig det og gik bort dermed.
Hun findes
derfor ved Underretsdommen rettelig anſeet ſyldig i Tyveri med Henſyn til
det omhandlede Styklke Flæff, der er anſat til en Værdi af 24 à 28 ß., og da
Straffen for Tiltalte, der er fodt den 18de December 1828 og ikke tidligere
tiltalt eller ſtraffet, ved Dommen fljønnes i Mebfør af Straffelovens $ 228
pasjende anfat til 5 Dages Fængfel paa Band og Brøb, ligeſom Dommens
Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger bifaldes, vil bemeldte Dom faaledes
i det Hele være at ftabdfæfte.”

Den 22de Januar.
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Fredagen den 22de Januar.
Nr. 259.

Juſtitsraad Bunten
contra

Carl Friederich Villmann

(Defenſor Klubien),

ber tiltaleg for Tyveri.
Elbo m. fl. Herreders Extraretsdom af 26de September 1868:
„Arreſtanterne Carl Friederich Villmann,

Heinrich Prüſs,

Chriſtian

Shad cog Peter Schumacher bor henſœttes i Fængſel paa Vand
og Brod, Forſtnœvnte i 6 Gange 5 Dage, og hver af de Andre
i 2 Gange 4 Dage.
Arreſtanten Villmann betaler i Erſtatning til Jernbanearbeider Ole Nielſen 17 Rd. 5 ß.
Af de
af Actionen flydende Omkoſtninger,
deriblandt i Salair til
Actor, Sagfører Jørgenfen, 5 Rd. og til Defenſor, Sagforer
Valeur,

4 Rd.,

udreder

Arreſtanterne

Een

for Alle

Een det Halve, hvorimod Arreſtanten Villmann

Øvrige.

Det

Idomte at udredes

og Alle for

alene udreder det

inden 15 Dage

efter denne

Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterkommes
under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 16de November 1868: „Underretsdommen bor, forſaavidt paaanket er, ved Magt at ſtande. J
Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procurator Moller
og Juſtitsraad Nedelmann, betaler Ziltalte 5 Rd. til hver. Den
idomte Erſtatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms
lovlige Forfyndelfe og iøvrigt at efterkommes under Adſœrd
efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den vœære at ſtadfœſte, dog at Tiltalte, der ikke havde havt
ſtadigt Ophold i den danſke Stat i 5 Aar, da han begik det forſte
af de ham nu overbeviſte Tyverier, efter Omſtændighederne findes
i

Medfſor

af

Straffelovens

$ 16

2det Punktum

efter

udſtaaet

Straf at burde udbringes af Riget.
Thi

kjendes

for Ret:

Landéoverrettens Dom bør ved Magt at ſtande,
dog at Tiltalte efter udſtaaet Straf bor bringes
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ud af Riget.
JI Salarium til Juſtitsraad Bunten
og Advocat Klubien for Hgieſteret betaler Tiltalte
10 Rd. til hver.

I

den indankede

Doms

Præmisſer

hedder

det:

„Under

denne Sag

— der 1 1ſte Inſtants tillige angik 3 andre Tiltalte, for hvis Vedkommende
Sagen ikfe er indanket for Overretten — tiltales Jernbanearbeider Carl
Friedri<h Villmann for Tyveri.

Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe

og Sagens

øvrige Oplysninger

er

bet

tilfræltelig godtgjort, at medens han i afvigte Vinter logerede i Veile ſammen
med de 1 1ſte Inſtants medtiltalte Prüſs og Schumacher, har han i Forening
med disſe 1 et Tidsrum af 9 Uger, hvori de fra omtrent Midten af December
Maaned f. A. vare uden Arbeide, et Par Gange ugentlig tilvendt ſig fra de
Entrepreneurerne for de jydſke Jernbaneanlæg tilhørende Oplag af Materialier
deels ved den gamle Havn i Beile, deels ved den ſaakaldte Stampes Skov
endeel Jernbaneſveller og Planker, ialt omtrent 50 å 60 Stykker, hvilke de ſaae

Leilighed til at tage ſnart om Morgenen tidlig og ſnart om Aftenen,

og der-

efter have brugt til Brændſel, ſamt at han har vœæret den ligeledes
i 1ſte Inſtants
medtiltnlte Sha> behjælpelig med at ituſkiære nogle af denne ſtjaalne Jernbanefveller.

Efter

de af Tiltalte

ſamt Prüſs

og Schumacher

afgivne Forflaringer

ere Tyverierne udforte efter Tilſkyndelſe af deres Værtinde, der har deeltaget i
Forbruget, meu denne har vedblivende benœægtet Rigtigheden heraf. Værdien
af det ſtjaalne Træ har ikke kunnet oplyſes under Sagen, men de Beſtjaalne

have frafaldet Krav paa Erſtatning.
da Tiltalte,
19de Augnſt
at drifke af
fasſer m. m.

Paa

ſamme Maade er det godtgjort,

at

der havde Arbeide veb Jernbaneanlæget i Stampes Skov, den
d. A. om Cftermiddagen imellem Kl. 5 og 6 var gaaet hen for
fin Flaffe, ber tilligemed nogle andre Jernbanearbeideres Madlaae i Nœrheden af Arbeidsſtedet, og han ved denne Leilighed

var fommen til at vœælte en Jernbanearbeider Ole Nielſen tilhorende Madkasſe,
hvorved

bl. A.

en Portemonnaie,

der laae

deri,

faldt ud,

har

han

tilvendt

ſig

denne Portemonnaie med deri vœrende Penge, efter Beſtjaalnes Opgivende til
Belob 16 Rd. 3 Mk. 5 ß. Han gjemte Portemonnaien med Indhold i fin

Frakke mellem Ydertoiet og Foret,

men vil,

da

han

ſamme Dags Aſten var

bleven anholdt af en Arbeidsformand ſom mistænkt for Tyveriet, havde ſeet
Leiligheb til, idet de gif over Veile Sønderbro, at fafte den i Vandet, hvor
den bog, uagtet anftillet Cfterføgning, ikke har kunnet findes.
Beſtjaalne har
anſat Portemonnaiens Verdi til 3 Mk. og paaſtaaet fig 17 Rd. 58. tilffendt i
Erſtatning

hos

Tiltalte.

For de anforte Tyverier vil Tiltalte — der ex fodt i Tydſkland i 1830
og ifolge Elbo m. fl. Herreders Extraretsdom af 30te April 1866 har været
firaffet for 1ſte Gang begaaet Tyveri efter Fdgn. 11te April 1840 $ 1 med

Den 22de Januar.
Feængſel paa Vaud og Brod
lovens $ 230 1ſ\te Led, og
Fœængſel paa Vand og Brod
fiudes pasſende, vil bemeldte
Nielſen tilkjendte Erſtatuing
fommende ligeledes billiges,

i 3 Gange 5 Dage— være at anſee efter Strafſeda den ved Underrei8domnmen faſtſatte Straf af
i 6 Gange 5 Dage efter Sagens Omſtændigheder
Dom, hvis Beſtemmelſer i Henſeende til den Ole
ſamt Actionens Omkoſtninger for Tiltaltes Vedvære at ſtadfæſte, forſaavidt den er paaanket.“
re

Nr. 273.
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Juſtitsraad Bunten
contra

Eliſabeth

eller Ane

Eliſabeth

Adſersdatter

(Defenſor Levinſen),
der tiltales for Tyveri,
|
Ulfborg-Hinds Herreders Extraretsdom af 16de Noveuber
1868: „Ziltalte, Eliſabeth eller Ane Eliſabeth Adſersdatter af
Staby bør henjættes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.
Saa
bør hun og betale alle i Anledning af hendes Arreft og iøvrigt af
Sagen lovlig flydende Omkoſtninger, famt i Salair til Actor,
Søfrigscommisfair, Procurator Bagge, 5 Rd., og Oefenfor, Kammerraad, Procurator Krarup 4 Rd. At efterkommes under Adfœrd

efter Loven.”
Viborg Landsoverretsdom af Tde December 1868: „Tiltalte,
Eliſabeth Adſersdatter, bor henſœttes i Forbedringshuusarbeide i
2 Aar. Saa udreder hun og Actionens Omkoſtninger efter Underretsdommens Beſtemmelſer og derunder i Salairx til Actor og
Defenſor for Overretten, Procuratorerne Mgoller og Iſaacſen,
5 Rod. til hver, At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom bør ven Magt at ſtande.

I Salarium
Levinſen
til hver.

til Juſtitsraad

for Hgieſteret

Bunten

betaler

og Advocat

Tiltalte

10 Rd.

I den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Om Tiltalte Eliſabeth
Adſersdatter, Chriſten Lollands Huſtru, der under nærværende Sag ſigtes for
Tyveri, maa det ved hendes egen Tilſtaaelſe cg Sagens øvrige Oplysninger
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anjeeg tilftræffelig godtgjort, at hun den 8de October d. A. har i den Henſigt
at bemægtige ſig nogle Gaardmand Jens Brandsborg i Naaſted tilhorende
Faar, der gik loſe paa en ham tilhorende fraliggende Eng, tøiret fine egne

4 Faar paa en Eng i Narheden af denne, idet det efter hendes Forklaring var
hendes Tanke, at naar hun hentede disſe Faar, vilde de Jens Brandsborg tilhorende folge eſter, hvilken Plan hun derefter ogſaa udforte Natten mellem den
9de og l10de October, idet tre af de ommeldte losgaaende Faar fulgte efter, da
hun den nævnte Nat traf fine egne Faar hjem, og eſterat hun derpaa t fit
Hjem bavde klippet de ommeldte tre Faar, ſlap hun de to af disſe ud, hvorefter de atter ere komne 1 Eierens Beſiddelſe, medens hun derimod ſlagtede og
nedſaltede det tredie.
Sfindet, Uldeu og flere Stykker Kjod af det flagtede
Faar ſaavelſom Ulden af de to andre ommeldte Faar er bragt tilſtede under
Sagen, hvilke Gjenſtande tilſammen ere anſlaaede til en Vœærdi af 2 Rd.
3 Mk.
og udleverede til Eieren, dex har frafaldet Krav paa videre Erftatning.
Tiltalte, der er fodt i Aaret 1826, har tidligere gjentagne Gange været
under criminel Tiltale og er navnlig ved Ulfborg og Hind Herreders Extraretsdom af 5te Auguſt 1863 anſeet efter Fdgn. 11te April 1840 $ 22 med
Straf af 2 Gange 5 Dages Feœængſel paa Vand og Brod for uhjemlet Beſiddelſe af nogle ved et i famme Zar forøvet JIndbrudstyveri bortſtjaalne Gjenſtande, med Henſyn til hvilfet Tyveri Tiltalte iøvrigt fenere under en anden
Sag

har

tilſtaaet at have

deeltaget

i Udforelſen

af famme,

men

uden

at bun

herfor har lidt Straf, idet den nævnte Dom af 5te Auguſt 1863 ikke har vœæret
appelleret — hvorhos hun ved Ringfjøbing Kjobſtads Extrarets Dom af 13de
Marts d. AX. er for et af hende den 7de October 1856 forøvet Tyveri anfeet
efter Straffelovens $ 228 med Fængfel paa Vand og Brød i 5 Dage.
Hun vil ſaaledes for det ovencmhandlede Tyveri, der, taltfald forſaavidt
angaaer det af hende ſlagtede Faar, henhører under Beſtemmelſen i Straffelovens $ 229 Nr. 1, være at auſee ſom for 2den Gang begaaet Toveri efter
bemeldte Lovs $ 230 2det Led, og Straffen findes efter Sagens Omſtændigheder at burde beftemmeg til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.“

en

Nr. 257.

——_

T7:

Advocat Hanſen
contra

Jacobine

Andrea

Marie

Bruun, Kroghs Enke,

(Defenſor Bunten),
der tiltales for Bedrageri.
Criminal: og Politirettens Dom af 3lte Auguſt 1868:
„Arxeſtantinden, Jacobine Andrea Marie Bruun, Kroghs Enke,
bør ſtraffes med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, ſamt udrede
denne Actions Omkoſtninger og derunder Salair ül Actor og

Den 22de Januar.
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Defenſor, Procuratorerne Rothe og Sorenſen, med 6 Rd. til hover.
At efterkommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets
J Henhold
kjendes for Ret:

Criminal-

til

de

Dom.

i den indankede

Dom

og Politirettens Dom

anførte

Grunde

bor ved Magt at

ſtande. ISalarium til Advocat Hanſen ogJuſtitsraadBunßten for Hgieſteret betaler Tiltalte 20 Rd.
til hver.

JI den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Arreſtantinden Jacobine
Audrea Marie Bruun, Kroghs Enke, der er fodt den 24de Auguſt 1825 og
ved denne Rets Domme af 22de Marts 1851 og 27de Januar 1857 anſeet
henholdsviis efter Fdgn. 11te April 1840 $ 43 cfr. $$ 41 og 1 med Fængfel

paa Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage og efter ſamme Fdgs. $ 13 cfr. $$ 79
og 43 med Forbebdringshuugarbeide i 2 Aar, er under nærværende imod bende
for Bedrageri anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyfte fremmende Tilſtaaelſe overbeviiſt at have gjort fig ffyldig 1 det hende paafigtede Forhold ved
at have uden Vedkommendes Vidende og Villie deels folgt, decls pantſat endeel
Meubler og Sengklœder, i det Hele af Vœærdi omtrent 150 Rd., ſom hnn i
Tidsrummet fra November Maaned 1865 indtil mod Slutningen af f. A. havde
leiet af 6 forſfjellige Perſoner, og at have pantſat et Overſtytke og en Jaquet,
tilſammen vurderede til 12 Rd., ſom hun i Mai Maaned d. A. havde kjobt
af Jernhandler Frederik Ludvig Kirchert under de Vilkaar, at hun forſt fik
Eiendomsret over ſamme, naar hele Kjøbefummen var betalt, uagtet hun, da
Pantjætningen fandt Sted, iffun havde erlagt en Deel deraf.

Som

Følge heraf vil Arveftantinden nu blive at domme efter Straffe-

lovens $ 253, og findes Straffen
arbeide i 2 Aar.“

Nr. 271.

at

fuune

beſtemmes

til Forbedringshuus-

Advocat Klubien
contra

Anders

Jenſen Holm

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for Falﬀk og Bedrageri.
Nexo Kjobſtads Extrarets Dom af 19de October 1868:
„Tjeneſtekarl Anders Jenſen Holm bor henſættes til Fængſel paa
Vand og Brod i 6 Gange 5 Dage.
Saa betaler han og alle
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af denne Sag
til Actor,

lovlig ſlydende Omkoſtninger,

Procurator Erichſen,

5 Rd.

hvorunder

og til Defenſor,

i Salair
Procurator

Lund, 4 Rd. foruden Diæter til begge efter Amtets nœrmere
Beſtemmelſe,
IJ Erſtatning til Beſvegne, Kjobmand N. L. Harild,
har han at tilſvare 6 Rd. 2 Mk.
Det Idomte at udredes inden
15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og isgvrigt at
efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

I Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anførte Grunde,

hvorved intet andet Bæfentligt findeg at bemærke, end at Straffe-

lovens $ 251

iffe fan fomme

til Anvendelſe paa Tiltaltes For-

hold, tfjendes for Ret:
Byting8dommen bor ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne Klubien og Hanſen for
Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.
(Den indaukede Doms

Præmisſer folge i næfte Nr.)

Denue Tidende indehvlbder alle af Høtefteret afjagte Domme med vebfoiede Concluſioner af de underordnede Retters Domme og de tudankede Dommes
Bræmigfer, forfaavidt det anfee8s nødvendigt at meddele digfe, og vil ved hver
Marg Udgang blive ledfaget af det fornødne Negiſter. — Saalœnge Rettens
Sesfioner holdeg, ndgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Nd., og for
Udenbyeg, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindeude for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fielejoe & Gandrupó

Bogtryfkker1.

Hoieſlerels{fidende,
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
M

ZT.

Den 12te Februar.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Fredagen
Nr.

271.

den 22de Januar.

Advocat Klubien
contra

Anders

Jenſen Holm

(ſee forrige Nr.).

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Thjeneſtekarl Anders
Jenſen Holm, der under nærværende Sag efter Amtets Decret af 26de f. M.
tiltales for Falſf og Bedrageri, er derom ſaavel ved egen Tilſtaaelſe ſom ved
de dermed ſtemmende Sagens Omſtœændigheder tilſtrækkelig overbeviiſt, ſaaledes:
Tiltalte, ber fiden November 1866 havde været i Tjeneſte hos A. Juul
paa Kroggaarben i Poulffer, forlod efter Aftale med Hunusbonden frivillig denne
Tjeneſte Mandagen ben 13be Juli d. A. Da han for at funne tiltræde en ny
Tjenefte ønffede at være noget bedre flæbt, gif han den folgende Dag ind til
Kjøbmand Harild i Nerø, hvor han jommetider forhen havde handlet, og fpurgte
Sidftnævnte, hvem han traf perfonlig i Boutikken, om han hos ham kunde faae
nogle Klœdningsſtvkfer og andre Smaating, hvilken Anmodning han ledſagede
med Forevüsuingen af et CautionsbevUs, der efter Foregivende var udſtedt af
Gaardeier Juul og ſom lod paa, at Tiltalte kunde handle hos Kjøbmand Harild
for et Beløb af 6 Ro. 2 MÉ., at betale af Juul til November.
Harild, der
vidfte, at Tiltalte i længere Tid havde tjent paa Kroggaarden, og hvem Sibftnævnte i det Gamme fortalte, at hair var faa tilfreds der og fremdeles forblev
i denne Tjeneſte, lod Tiltalte ftrar faae hvad han forlangte, da han — Harild —
ffjøndt ban iffe fjendte Juuls Haandfkrift, ille et Dieblik tvivlede om, at Cautionsbeviſet var œgte. Det Forlangte, der med det Samme udleveredes, beſtod

i en Frakke til 16 Mk.,

et Par Buxer til 8 Mk. 8 ß.,

1 Sfjorte til 7 ML,

1 Alen Sirts, 1 Par Treæſko, 1 Kam, et lille Speil, noget Traad og Tobak,
tilſammen efter ſpecificeret Regning 6 Rd. 1 Mk. 2 ß., hvortil kom 14 ß. î

ffoldig Reſt for en Kniv,

tilſammen

6 Rd. 2 Mk.,

hvorfor Alt Tiltalte

blev
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„ſtrevet“ og ſom han fiden har havt i Brug.

Førft en Tidlang efter, fidft i

Auguſt, da Kjøbmand Harild hørte, at Tiltalte iffe længere var paa Kroggaarden og der ſamtidig opſtod Mistanke om, at det ilfe havde fin Rigtighed
med Cautionsbeviſet, har det under den berpaa indledte retlige Underføgelfe
viſt ſig, at Tiltalte, ſamme Dag han indfandt ſig hos Harild, har felv ffrevet
dette Beviis uden Juuls Vidende eller Samtykke, 1 det Diemed at bruge det
[om anført. Ordlydelſen af Beviſet var nœrmeſt taget efter Hukommelſen efter
et noget lignende ægte Cautionsbevus fra Juul for Tiltalte A. JI. Holm til en
anden Handfende heri Byen; men Tiltalte hav forøvrigt ved at ſkrive det falffe
Bevtis iffe videre forſogt eller beflittet fig paa at efterligne Juuls Haandf}krift,
hvoillet Tiltalte, fom han figer, heller ilfe vilde have funnet gjøre, ligefom det
og var unødvendigt, du han tvoede at vide, at Harild iffe fjendte den. Ogſaa
er Sfriften i dette Beviig, der t enhver Henfeende ev daarlig affattet— derhog
uden al Tilføtning om Tid og Sted for Udftedelfen — heel forſkjellig fra Juuls.

Ved at tage fine Varer hos Kjøbmand Harild var Tiltalte fig bevidft, hvor
ringe Udſigt han havde til at kunne betale dem, og hax A. Juul nægtet derpaa
at indlade fig.
Tiltalte, der er fodt den 24de October 1831, men ſom ikke forhen findes
videre fivaffet end at han ved Dſterherreds Extraretsdom af 19de Januar 1867
er for ulovlig Omgang med Hittegods anfeet med 2 Dages Fængjel paa Band

og Brød, vil for det af ham udvifte Forhold ikke kunne undgaae at anſees efter
Straffelovens

3 2351

og 268

jvfr.

$ 271,

jaaledes

at Straffen

efter

de

med

hans Brøbde forbundne Omftændigheder, Lovens 2 57, findes pasſende at kunne
beſtemmes til 6 Gange 5 Dages Fængjel paa Band og Brod.
Ogſaa vil han
være at tilpligte at betale famtlige med hans Arreſt fra den 10de til den
23de f. M. og Sagens videre Forfolgning forbundne Omkoſtninger, hvoriblandt
i Salair til Prokuratorerne Erichſen og Lund ſom henholdsviis Actor og
Defenſor 5 og 4 Nd, foruden Dieter til begge efter Amtets nœærmere Beftemmelje.
Befvegne, Kjøbmand Harild, har mod at erholde formeldte ſit Tilgodehavende gjort Affald ban Erftatning for Afjaon og anden Skadegjæld.

Onsdagen

Nr. 150.

den 27de Januar.

Bogtrykker L, I. Iacobſens Enke, Sophie Jacobſen,

ført Polak

(Advocat Levinſen),
contra

Etatsraad, Bankdirecteur Nyholm ſom Skiftecommisſarius i
Dodsboet efter afgangne Grosſerer Wulf Philip Heyman,
ſamt Arvingerne i bemeldte Dodsbo (Advocat Brock),
angaaende Citantindens Paaſtand om Udlevering af Vexler med
afdode L. J, Jacobſens Endosſement for et Belob af 4,880 Nd.

Den

27de Januar.
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Den af Skiftecommisſarius i W. Ph. Heymans Bo ‘afſagte
Sfiftedecifion af 5te Marts 1868: „De af Sophie Jacobſen \sodt
Pola>, Enke efter afdode Bogtrykker L. J. Jacobſen i Grosferer
Wulff Philip Heymans Dodsbo nedlagte Paaſtande kunne ike
tages til Folge.
Statskasſens Ret forbeholdes, forſaavidt det
maatte befindes, at det af Anmelderinden fremlagte Beviis af
bte October 1860 uretteligen er udfærdiget paa uftemplet Papir.“
Hgieſterets

Dom.

I Henhold til de i den indankede Deciſion anforte Grunde
og med Bemærfning, at de Høiefteret forelagte nye Oplysninger
ikke kunne medføre nogen Forandring i Reſultatet, vil Deciſionen
vœære at ſtadfœſte. Procesfens Omfoftninger findes efter Omftændighederne at kunne ophæves.
Thi kjendes for Ret:
Skiftedeciſionen bor ved Magt at ſtande.
Procesfſens Omkoſtninger ophæves.
Til Juſtitskasſen
betaler Citantinden 5 Rd.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „J Dodsboet efter afgangne Grosferer Wulf} Philip Heyman har Sophie Jacobſen, født Bolad,
Enke efter afdode Bogtrykker L. J. Jacobſen, efter hvem hun henſidder i uſkiftet
Bo, fremlagt et ben Z5te October 1860 dateret af aſdode Heyman underffrevet
Bev1us, der er ſaalydende:
„Saafremt det maatte viſe ſig, at der ved Salget af Lyſtrupgaard udkommer fuld Dæfning til Hr. L. J, Jacobſens Prioritet i denne Eiendom, udleverer jeg til Hr. L. J. Jacobſen et Belob i Vexler med dennes Endosſement,
der er ligt med Beløbet af Hr. Jacobſens Fordring i Proprietair Kaas's Bo,
alt bog forfaavidt bemeldte Fordring maatte være behørig anmeldt i bemeldte
Bo og der antaget.”
Anmelderinden har derhos fremlagt en Notarialatteſt, ſom viſer, at
Grosferer W. P. Heymann den 12te November 1860 har kvitteret et af Proprietair Kaas til L, J. Jacobſen den 16de November 1859 udſtedt Skadeslo8brev, ſtort 4,880 Nd., hvorved gives Pant i Lyftrupgaard, hvilfet Sfadesløsbrev ifølge vedhæftet Transport af 1fte Juli 1860 var overdraget til Heyman
af L. J. Jacobſen.
Paa Grund af disſe Beviisligheder har L. J. Jacobſens
Enke paaſtaaet ſig af Boet enten udleveret Vexler med hendes afdode Mands
Endosſement for et Belob af 4,880 Rd., eller, ſaafremt ſaadan Udlevering iffe
feer, betalt 4,880 Rd. med 5 pCt Rente fra 8de Januar 1867 indtil Be-

taling fleer,
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J Grosſerer Heymans Bo er der ikle fundet Vexlecr med L. JY. Jacobſens
Endosfement, men hans Arvinger have ſremlagt det ovennævnte Skadeslosbrev
meb tilhørende Vezler fra Kaas til Jacobſen, lydende paa 4,880 Rd. og endosſerede af Jacobſen, hvis Endosſement dog findes overſtroget, og tilbudt at udlevere disſe Dofumenter til Anmelderinden, men iøvrigt protefteret imod hendes

Fordring og paaſtaaet Boet frifundet for hendes Tiltale.
Denne Udlevering har Anmelderinden ikke villet modtage, men er vedbleven fine Paaſtande.
Under den forte Procedure have begge Parter givet forſkjellige Udviklinger og Forklaringer af Betyduingeu af Beviſet af 5te October 1860 og
navulig af betteg Sammenhæng med Transporten af 1fte Juli f. A., hvorhos
dog Proceduren viſer, at ingen af dem har perſonligt Kjendſkab til Forholdene
i ſaa Henſeende,
Tvende optagne Tingsvidner have eiheller ført til nogen aſgjørende Oplysning, idet de afhorte enlige Vidner, hvis Udſagn derhos have
mgodt Parternes Modſigelſe, forſaavidt de ikle pasſe ued deres Fremſtillinger,
i det Bæfentlige have ftøttet deres Udſagn paa Antagender og Formodninger.

Anmelderinden har fornemmelig villet gjore gjældende,

at Transporten

af lfte Juli 1860 maa være given Grogjerer Heyman for at tjene ham til
Sifferhed for Dækningen af Vexler, hendes afdpde Mand havde endosſeret til
ham, og at Beviſet af 5te October 1860 ſkal være udſtedt for at tilſige hendes
Mand, at han, naar den transpeorterede Fordring paa Proprietair Kaas blev
bæltet, fulde fane andre af ham til Heyman endosſerede Vexler tilbageleverede
ſom Valuta for de i Kaas's Bo oppebaarue Penge.
Deune Forklaring mod-

ſiges vel af den Onſtæudighed,

at Transporteu

indeholder, at Heyman har givet
inden paaberaabt fig Fuldmægtig
paa, at han antager, at der iffe
og at Anledningen til Bevijet af

Valuta for deu; men herimod har AnmelderKoppels Vidnesbyrd, ſom dog fun gaaer ud
var givet Valuta ved Transportens Udſtedelſe,
dte October 1860 var den af Anmelderinden

afgivne.

af 1ſte Juli 1860 udtrykkelig

Denne Forffarings Nigtighed have Heymans Arvinger modſagt.

De

beraabe ſig derimod til Stsotte for deres Frifindelſespaaſtand paa en anden Deel
af ſamme Vidnes Udſazn, ſom gaaer ud paa, at han ikle har Grund til at
antage, at, jaafremt afdøde Jacobſen havde nogen Fordring paa Grosſerer
Heyman ifolge de paagjældende Documenter, denne da ikke ſﬀkulde vœre fyldeſtgjort, ſamt paa Grosſerer Heymans Eukes Udſazu, a: hendes afdode Mand har
ſagt hende, at han var ude af alt Mellemvœreude med Jacobſen, hvilke Vidnes-

byrd Anmelderinden imidlertid har modſagt.
Aumelderinden vedgaaer, at huu ikke har kjieudt Forholdet mellem hendes
Mand og Grosſerer Heyman, men at hun nogen Tid efter hendes Mands Dod,
der fees at være indtruffen ſidſt i 1863 eller forſt i 1864, har fundet Beviſet
af 5te October 1860 mellem eu Bunke gamle Vexler, af hvilke der fandtes en
utrolig Mængde eſter afdode Jacobſen, og at det, da hun ikke forſtod Dokumentet, ilfe faldt hende ind, at hun eſter dette kunde rette noget Krav mod

Heyman, men at hun, da Heyman var dod, hoilket ſete i November 1866, og
Proclama blev udſtedt i hans Bo, mente, at det var urimeligt at ffjænfe Boet

Den

27de

Januar.
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Noget, ſaafremt hun virrelig havde noget Krav efter Beviſet, hvisaarſag hun
har anmeldt det, idet hun forpvrigt erfjender, at hun maatte være fyldeftgjort
ved Udlevering af Vexler med hendes afdode Mands Endosfement, felv om de
havde liden eller ingen Værd, men bpaaftaner Beløbet betalt i Penge, naar ſaadanne Vexler ikke udleveres hende.
Det ſees af det koitterede Skadeslosbrev, ſom var Gjenſtanden for
Transporten af 1ſte Juli 1860, at Grosſerer Heyman har modtaget dettes
Paalydende allerede den 12te November 1860, altſaa meget kort efter Udſtedelſen
af Bevifet af dte October f. A., og derhos fremgaaer det af Parternes Procedure, at den Forretningsforbindelſe, ſom beſtod mellem Heyman og Jacobſen,
er ophort, medens de Begge levede, ſamt at Grosſerer Heyman ikke i ſin
Balance har opført noget Krav, der fﬀulde paahvile ham ligeoverfor afdøde
Jacobſen, hvortil kommer, at der, ſom allerede anfort, ifke i hans Bo er fundet

Vexler med Jacobſens Endosſement.
Ligeſom der paa Grund af disſe og Sagens povrige Omſtœndigheder maa
opſtaae en hoi Grad af Formodning om, at det paagjældende Forhold, hvordan
dets Oprindelſe og Sammenhœng end maatte have været, maa være blevet
ordnet imellem de Paagjœldende felv eller af disſe maa med Foie vœre blevet
betragtet fom opgivet, ſaaledes indeholder Beviſet af Z5te October 1860 ikke
nogen Hjemmel for at paalægge Ubfteberen eller nu hans Bo at betale med
Penge det Belob, der efter Beviſet kunde afgjøres med VWerler af liden eller
ingen eller ialfald tvivlfom Værdi, hvis faadanne endnu havde erifteret.
Det
fan derfor i Genholb til Lovens 5—14—47 ile fijønnes, at ber tor gives
Anmelderindens Paaſtande Medhold.
Statsfasſens Ret bliver at forbeholde, forfaavidt det oftnævnte Beviis
af 5te October 1860 maatte findes at være udfærdiget paa uftemplet Papir.

Under Proceduren er iøvrigt ingen Overtrædelſe af Stempellovgivningen fremfommen.

Torsdagen

Nr. 278.

den 28de Januar.

Advocat Hindenburg
contra

Niels Olfen (Defenſor Bro),
der tiltales i Henhold til Cap. 18 i den almindelige borgerlige
Straffelov af 10de Februar 1866 for voldeligt Forhold mod

Ungkarl Mads Simonſen af Gjerſkov.
_
Lunde og Skam Herreders Extrarets Dom af 11te Auguſt
1868: „Tiltalte, Bodker Niels Olſen af Gjerffov bør for Juftitiens
Tiltale t denne Sag fri at være; dog bør han udrede alle af
denne Juſtitsaction lovlig flydende Omkoſtninger, derunder i Sala-
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rium til Actor og Defenſor, Procuratorerne Tommerup og Cloos
5 Rod. til hver, At efterkommes under Adſœrd efter Loven,“
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 24de November 1868: „Tiltalte, Bodker Niels Olſen af Gjerſkov, bor til
Statskasſen bode 10 Nd. eller, hvis Boden ikke fuldt betales,
henſœttes i ſimpelt Fængſel i 5 Dage; ſaa betaler han og i Erſtatning til Ungkarl Mads Simonſen 23 Rd.
I Henſeende til
Actionens Omkoſtninger bor Underretsdommen ved Magt at ſtande.
IJ Salair til Procuratorerne ved VDverretten Engberg og Appellationsretsraad Juel betaler Tiltalte 5 Mo. til hver. Den idømte Bode
og Erftatning at udredes inden 8 Uger efter denne Dom$ lovlige
Forkyndelſe under Adſœrd eſter Loven,“
Hgieſterets
J Henhold

til

de

i den

vil den være at ſtadfœſte,

Dom.

indankede

ſaaledes

at den

Dom

anførte

Grunde

deri foreſkreone Friſt

for den idomte Mulcts Udredelſe, jfr. Straffelovens S 30, bliver
at regne fra denne Hgieſteretsdoms Forkyndelſe.
Thi kjendes for Ret:
Lands8overved

Magt

ſamt
at

Hof-

ſtande,

og

Stadsrettens

ſaaledes

at

den

Dom

bor

deri

for

Mulctens Udredelſe foreſkrevne Friſt regnes fra
denne HÖgieſteretsdoms Forkyndelſe.
I Salarium
til Advocaterne Hindenburg og Bro
betaler Tiltalte 10 Ro. til hver.

forHgieſteret

Y ben indanlebe Doms Præmigfer hedder det: ,,J nærværende imod
Tiltalte Bodker Niels Olſen af Gjerſkov for voldeligt Forhold imod Ungfarl

Mads Simonſen i Heuhold til 18de Capitel af almindelig borgerlig Straffelov
anlagte og fra Lunde og Skam Herreders Extraret hertil indankede Sag,
de nærmere Omſtændigheder folgende:

ere

Den 23de April d. A. havde endeel Tjeneftekarle ſamlet ſig til et Gilde
hos Gaardmand Ssren Anderſen i Gjerffov for at tage Afffeb med nogle
Kammerater, der vare tndfalbte til militaiv Tjenefte, og blandt Deeltagerne i
Gildet, der begyndte omtrent KI. 6 Eftermiddag og endte efter Midnat, vare
Tiltalte og ovennœævute Mads Simonſen.
Ved Slutningen af Gildet, hvor
der var druklet Bræœndeviin og Punſch, gav Tiltalte fig pludſelig, uden at have
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været i Klammeri med nogen af ØGjæfterne, til i Flæng at flaae løs paa dem
til Hoire og Venſtre og gav navnlig Mads Simonſen, der ftod volig uden at
blande fig i den opftaaede Strid, et Slag pan Siden af Hovedet. Denne, der
værgede for fig, kaſtede Tiltalte til Jorden, og nu førft blev det bemærket af
be Tilftedbeværende, at Tiltalte havde en Kniv i Haanden, hvormed han havde
gjennemffaaret Mads Simonfeiis Klæder og tilfoiet denne et Saar i den venftre
Overarm, hvorefter Kniven blev fravriftet Tiltalte og denne kaſtet paa Doren.
Tiltaltes Forklaring gaaer ud paa, at han Intet veed af det, der foregik ved
Gildets Slutning, eller hvorledes han kom hjem, og i Seærdeleshed heller ikke
hvorledes han fik ſin Kniv i Haanden og dermed ſfaarede Mads Simonſen,
men at han dog ingen Tvivl har om, at han har ſaaret denne. Hvad nu hans
Sjælstilftand angaaer imod Slutningen af Gildet, maa det efter de fremkomne
Oplysninger antages, at han efterhaanden var tommen i en ophidſet Stemning deels ved at blive noget beruſet af de ſtœrke Drikke, han drak, deels ved

fortſat Drikkeri i Anledning af at en Pige,

med

hvem

han i flere Aar havde

været forlovet, var bleven gift med en Anden.
De Tilſtedevœrende have ogſaa
af Henſyn til den Pludſelighed, hoormed Affekten bragte Tiltalte, der er langt
fra at være en ftæri Mand, til at angribe dem Alle, jamt til hans Tilftand i
de nærmefte 14 Dage efter Begivenheden, i hvilfe han efter Diftrictslægens

Erklæring befandt fig vanmægtig i aandelig Henfeende, erklæret fig for, at han
har været i et Slags Raferi, da han angreb dem. Ligefom Diftrictslægen dog
iffe har formeent, at Tilregneligheden udelukkes ved deu uſœædvanlige Aﬀect,
hvori Tiltalte var fommen, ſaaledes hax det kgl. Sundhedscollegium i fin
Betænkning udtalt, at Acterne ikfe indeholde tilſtrækkeligt Beviis for, at Tiltalte, da han udførte Voldsgjerningen, har været findsfyg eler i den Grad

bernfet, at han maatte anfees for utilregnelig.
Efter det Anforte findes Straffelovens & 39 anvendelig paa Tiltalte,
ber maa antages i bet paagjælbende Dieblik at have været ufuldftændig tils

regnelig, og da det Mads Simonſen tilfoiede Saar, der var 3 Tommer langt,
og hvorved flere Muſkelfibre bleve overſkaarne, eſter 8 Dages Sygeleie og
3 Ugers Sygdom er blevet helbredet faalebeg, at han efter eget og Lægens
Stjøn den 6te Juni havde den fulde Brug af Armen, vil Tiltalte — der er
fodt ben 26de Auguſt 1837, og ikke findeg tidligere at have været tiltalt eler
ftraffet — i Henhold til Straffelovens &$ 203 jfr. med den ovenanførte $ 39
være at anfee med en Bøde til Statskasſen af 10 Rd. eller, hvis den ikke fuldt
betales, med ſimpelt Fængſel i 5 Dage, hvorhos han vil have at udrede til
Mads Simonſen eſter hans derom nedlagte Paaſtand en Erſtatning af ialt
23 Rd. J Overeensſtemmelſe hermed vil Underretsdommen, ved hvilken Tiltalte er frifunden for Juſtitiens Tiltale, være at forandre.”
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Advocat Liebe
contra

Charles

Simonet (Defenſor Bunten),

der tiltales for at have bræbt Henry Oscar Cooper famt iøvrigt
for voldelig Adſœrd, hvorunder han har bibragt James Lynch Saar.
St. Thomœ Bytings Extraretsdom af 28de Juli 1868: „Arreſtanten, Charles Simonet, bor at have ſit Liv forbrudt. Tiltalte
James Lynch bor for Actors Tiltale fri at være. Actionens Omkoſtninger udredes af Arreſtanten og Tiltalte hver for ſit Vedfommende inden 3 Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelſe, At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Veſtindiſk Overretsdom af 26de Septemder 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande og bor Tiltalte, Arreſtanten
Charles Simonet, at tilſvare Actionens Omfoftninger, At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”
Hgieſterets Dom.
Med Bemærfning, at Sagen, der fun foreligger Høtefteret
for Charles Simonets Vedkommende, efter Indholdet af Overretsbommen ogfaa for fidftnævnte Ret fun har angaaet denne Tiltalte,

og i Henhold til de i Dommen

anforte Grunde

vil den vœære at

ſtadfœſte.
Thi

kjendes

for Ret:

Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
3
Salarium til Advocat Liebe og JIuſtitsraad Bunten
for Hgieſteret betaler Tiltalte 12 veſtindiſke Daler
til hver,
JI den indankede Doms Preœmisſer hedder det: „Omſtœndighederne
ved nœrvoærende i forſte Inſtants inden St. Thomœæ Extra-Bytingsret paadomte Sag, under hrilken Charles Simonet tiltales for Drab, ere folgende:
Loverdagen den 18de April d. A. om Aſtenen henimod Kl.9 indtraadte

to Perſoner, Henry Oscar Cooper og James Lynch i et Værtshuus paa Hiornet
af Vimmelſkaftgade og Raadets Gade i St. Thomæ By, hvor be forlangte
Noget at briffe.
Da Salgsmanden, Charles Simonet, afſlog Begjæringen,
forbi
Stok
med
hver

Lyn< euduu var i Gjæld for en tidligere Fortæring, hœvede denne ſin
mod Simonet, fom da greb til em nærliggende Jern:Dæfffraber, hvorhan ſatte fig til Modværge, og der opſtod et Haandgemœng, uuder hoilket
fratog Modſianderen hans Vaaben.
Medens dette foregik, kom Verten
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Louis Tafder, fom havde været indenfor cn indre Afdeling af Stedet, til de
Stridende og erholdt af Lynd et Slag paa Hovedet med Skraberen, ſom bevægede ham til at forlade Stedet for at ſoge Lægehjœlp.
En Betjent 1 Veærtshuſet, Qilliam Litcott, gif med ham, og der blev, da Lynch ſtrax efter det
Taſcher bibragte Slag var bortloben, fun tilbage i Bærtshufet Simonet og en
Færgebaadsmand William Ingram, der ſad lidende af daarlige Been paa en
Stol i den indre Aſdeliug af Localet. Det er ogſaa tilſtrækkeligen oplyſt, endffjøndt det af Tiltalte er benœgtet, at Cooper ſtod lænet paa den ene Stolpe

af Døren til Vimmelſkaftgaden,

og der foreligger ingen Grund

til at drage

Rigtigheden af Vidnet Peter James's beedigede Forklaring, at han ſelv ſtod
fænet op til den mobfatte Dørftolpe, ſaaledes at han og Cooper ſtode Anſigt
mod Anſigt, i Toivl.
Strax efter at Taſcher var gaaet, gik efter William

Jngrams Forklaring Tiltalte Simonet bag fra Diſken til Doren, ſagde til
Cooper, at han ffulde gane, og da benne blev ſtaaende, kom tilbage bag Diffen,
bukkede ſig ned og gik atter tilbage til Cooper, mod hvem han gjorde en Bevœgelſe med den hoire Arm i Retningen fra ſit Legeme, dog uden at Vidnet
fan ſige, om det ffete med den blotte Haand eller med et Redſkab, og umiddelbart Derefter hørtes fra Gaben Skrig om „Mord“, medens Tiltalte luklkede
Gabdebøren, uden at udtale fig angaaende hvad der var feet.
Vidnet Peter James udſiger, at medens han og Cooper ſtod i den ommeldte Stilling ved Doren, kom Arreſlanten Simonet, ſtrax efter at Taſcher
havde forladt Veærelſet, udenfor Diſken hen til Doren, og da Cooper yttrede til
bam, at der kun manglede lidt i, at han havde ftyrtet ham omkuld, greb han
denue med den venſtre Arm i Bryſtet og med den hoire Haand trak en Kniv
eller lignende Inſtrument frem, ſom han, idet han udſtodte en ſpan Ed, jog
ind i den venſtre Side paa den Afdode og derpaa lukkede Doren, efter at have
anmodet forgjæves Vidnet om at vœære ham behjælpelig bermeb.
Hvad ber
blev af det brugte Inſtrument, kunde Vidnet ikke udſige. Uovereensſtemmelſerne
i disſe to Forklaringer, forſaavidt ſom James kun omtaler een Gang af Til-

talte fra Diſken til Doren, iſtedetfor at han efter Ingrams Forklaring var gaaet
to Gange frem og tilbage, og forſaavidt ſom Sidſtuævonte ikke har ſeet Peter
James ſtaae ved Doren, kunne ikke ſoækfe Vidnesbyrdenes Paalidelighed, idet
ſidſtnævnte Vidne har ſcnere paa given Anledning forklaret, at han ikke kan
paatage ſig med Beſtemthed at benæœgte Ingrams Angivende, og paa den anden
Side denne indrømmer, at efter ben Stilling, han indtog i den indre Afdeling
af Localet og med Opmeœærkſomheden deelt ved Smerten fra Benene, det er vel
muligt, at James har ſtaaet veb den ene Dørftolpe, uden at dette blev iagttaget af ham.
Umibbelbart efter bet fom anført Skete fandtes Cooper af de Perſoner,
ſom Raabene om „Mord“ havde ſamlet, liggende paa Gaden klagende over
Saaret, og bragtes til Landphyſici Bopœl, hvor Saaret blev fyet fammen, uden
at det var gjorligt at underſoge dets indre Beſkaffenhed og Dybde.
Han levede
endnu den næfte Dag, men døde om Mandag Morgen den 20de April.
Reſultatet af ben fidftnævnte Dag udførte Obductionsforretning var, at
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Dsoden var indtraadt ſom Følge

28de Januar.
af det den Afdøde tilfoiede Saar,

ſom be-

fandtes at gaae fra det 9de venſtre Nibbeen ſex Tommer ind og at have ſkaaret
begge Bæggene af Maven.
i
Ved Politiets Underſogelſe fandtes foruden en ſtorre til Brug ved Udfalget tjenende Kniv under Diffen en almindelig Matroskniv tilhorende Arreſtanten og ſom denne i den Tid, han var i Tjeneſte paa Stedet, benyttede ved
Aabningen af Limonade-Flaſker.
Arreſtanten har vel ſtadigen nægtet ſin Sfkyld ſom Gjerningsmand i det
begaaede Drab, men naar der ved Siden af de allerede nœvonte beſtemte beedigede
Udſagn af to Vidner, mod hvis Troværdighed Intet med Rette ſees at oœre
at indvende, og hvis Forklaringer ei heller ſoœælies, men tvertimod beſtyrkes ved
de porige mindre vœæſentlige Oplysninger, henſees for det Forſte til Arreſtantens
egen mistænkelige Adfærd ved under en Begivenhed af den Beffaffenhed jom
den omgjældende iſtedetfor ſom alle Andre at ile til for at ſee, hvad der var
fleet, at lukfe fig inde i Localet, og hans utroværdige Forklaring under Politiforhøret om ille at have feet Cooper ved Døren, for det Andet til den [ſœrdeles vigtige Kjendsgjerniug, at den Afdøbe baade ftrat efter Angrebet og den
næfte Dag for en Mængde Bibner havde beftemt nævnt Franfimanden i Udjalgsftedbet, hvormed ingen Anden end Arreftanten fan have været meent, fom
Den, der havde gjort Sfaden (cfr. £. 6—6--15 og &rdu. 8be September 1841
$ 5), ſaa maa der avſees tilveiebragt fuldt Beviis for, at det er Arreftanten,
fom Har tilføtet ben Afdøde det Saar, hvoraf denne er bød.
Da nu tillige Intet var forudgaaet til at undtage den Dræbte fra at

anſees fom jagesløs Mand, ſaa vil den af Underdommeren med tiltagne Meddomsm@ænd under 28de Juli ſidſtleden afſagte Dom, hvorved Arreſtanten i Heuhold til Frdn. af 4de October 1833 $ 10 1ſte Membrum er dømt fra Livet,

være at ftadfæfte, med videre Paalæg af Sagens Omkoſtninger.“

Tirsdagen den 2den Februar.

Nr. 274.

Advocat Brod
contra

Jens Madfen

:

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for Tyveri.
Musſe Herreds Extraretsdom af Zdie October 1868: „Arreſtanten, Jens Mabfen, bør henfættes i Fængfel paa Band og Brød

i 6 Gange 5 Dage, ſamt udrede de af hans Arreſt og denne Sag
lovlig flydende Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor, Pros
curator Koefoed, 5 Rd. og til Defenſor, Capitain, Procurator
Staal, 4 Rd. foruden Dicter til Sidſinœvnte eſter Dvergvrig-

Den

2den Februar.
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hedens nærmere Beftemmelfe. At efterfommes under Adfærd efter
Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 4de December
1868:
„HÖerredsthingsdommen bor ved Magt at ſtande.
JI Salair til Actor

og Defenſor for Overretten,

Procuratorerne Sorenſen

og Delbanco, betaler Arreſtanten, Jens Madſen, 5 Rd.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven.”
Hgieſterets
J Henhold

til

de

i den

Dom.

indankede

kiendes for Ret:
Landsover= ſamt Hofved Magt at ſtande.
terne Brok og Hanſen
talte 10 Rd. til hver.

til hver.

Dom

anførte

Grunde

'
og

Stabgretteng Dom bør
I Salarium til Advocafor Hgieſteret betaler Til-

JF den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Arreſtanten Jens
Madfen, der under nærværende fra Musje Herreds Extraret indankede Sag
tiltales for Tyveri, er ved egen Tilſtaaelſe og bet iøvrigt Oplyfte overbeviift
om, deels den 9de Auguſt d. A. i Karlekammeret paa Idalund, i hvilket han,
der fra en tidligere Tjeneſte ſammeſteds var bekjevdr med Forholdene, havde
begivet ſig ind paa en Tid, da han formodede, at Karlene vare i Marken, at
have tilvendt fig endeel, tvende af Karlene paa Gaarden tilhorende Gjenſtande,
af Verdi tilſammen 11 Rd. 28 ß. foruden et contant Belob, ſom han angiver
til 28f., bvilfe Gjenftande han tildeels afhændede, deelg kort iforveien at have

fra

en Dragkiſteſkuffe paa hang Faders Bopæl

tilvendt

fig en Faderen

til-

horende til 3 Mk. vurderet Veſt, ſom han ſolgte. Arreſtanten, der er fodt den
10de October 1844 og forhen ved Krigsretsdom af 9de Juni d. A. anſeet med
Straf af 5 Gange 5 Dages ſtrengt Fængfel paa Vand og Brod ſamt Nedfættelje i de Meniges 2den Klasſe blandt Andet for Tyveri i Henhold til
Strafſfelovens $ 228, menu ſom ellers ikke efter opuaaet criminel Lavalder findes

ſtraffet, er derfor rettelig ved den indankede Dom anſeet efter almindelig borgerlig
Straffelovs $ 230, og da den valgte Straf af Fængſel paa Band og Brod i
6 Gange
5 Dage findes pasſende, ligeſom Dommens Beſtemmelſer om Actionens
Omkoſtninger bifaldes, vil den i det Hele være at ſtadfœæſte.“
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. Den

Nr. 286.

L2den Februar.

Advocat Nellemann
contra

Niels Jenfen

(Defenſor Bunten),

der tiltales for Thveri.
Voer og Nim Herreders Extrarets Dom af 10de Juli 1868:
„Arreſtanterne Carl Chriſtian Pederſen og Johan Peder Pederſen
og Tiltalte Niels Jenſen bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide,
de 2 Forſte hver i 11/, Aar og den Sidſte i 1 Aar. J Erſtatning ubrede Peder Seier Pederſen, Johan P. Pederſen og Niels
Jenſen in solidum til Niels Marcusſen paa Ankjær Mark 9 Nd.
Alle af Actionen flydende Omfoftninger, derunder indbefattet Salair
til Actor, Procurator M. P. With, 20 Rd. og til Defenſor, Kammerasſesſor Poulſen, 16 Nd., udredes af Arreſtanterne Peder Seier
Pederſen, Carl Chriſtian Pederſen og Johan Peder Pederſen
in solidum, hvorhos de Tiltalte Niels Jenſen og Marie Nielſen
udrede hver for ſig in solidum med Arreſtanterne den Deel af
Omfkoſtningerne, ſom vedkommer hver iſœr, derunder for hver 1/5
af de faſtſatte Salairer.
De idømte Erſtatningsſummer udbredes
inden

15 Dage

efter denne Doms

lovlige Forkyndelſe

og Dommen

i det Hele at efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 23de November 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes at Straffetiden
for de Tiltalte Johan Peder Pederſen og Carl Chriſtian Pederſen
beſtemmes til Z Aar for den Forſte og 2 Aar for den Sidſte.
Saa udrede ſamtlige Tiltalte og efter det ved Underretsdommen
med Henſyn til Salairerne for Underretten faſtſatte Forhold
Actionens Omkoſtninger for Overretten og derunder 1 Salair til
Actor og Defenſor fammeſteds, Procuratorerne Morville og Faſting,
15 Rd. til hver,
De ‘idomte Erſtatningsbelob udredes inden
8 Uger eſter denne Doms lovlige Forkyndelſe og iovrigt at efter-

fommes under Adfærd efter Loven.”
Hgoieſterets Dom.
IJ Henhold

til de i den indankede Dom

for Niels Jenſens

Vedkommende anforte Grunde kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor, forſaavidt paaanket er,

ved Magtat ſtande.

ISalarium til AdvocatNelle-

Den

2den

Februar.

mann og Iuſtitsraad Bunten
Tiltalte 20 Nd. til hver.
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for Hgoieſteret betaler

J den indankede Doms Præœmisſer hedder det: „Under nærværende Sag
ſigtes de Tiltalte Peder Seier Pederſen og hans Ssnner Carl Chriſtian
Pederſen og Johan Peder Pederſen for Tyveri, Niels Jenſen for Tyveri eller

Deelagtighed heri ſamt Marie Nielſen for H@æleri.
Tiltalte Niels Jenſen havde forſt en Tidlang i 1865 Arbeide ved det af
Peder Seier Pederſen beſtyrede Teglværk ved Aarhuus og arbeidede ſenere i
Foraaret 1866 hos ham paa Munkholm Teglværk,
Bed be Tiltalte Beder Seter Pederjeng og hang to nævnte Sønners egne
Tilſtaaelſer og Sagens øvrige Oplysninger er det nu godtgjort, at de i Tiden
fiden Efteraaret 1864 have forøvet en Diængde Tyverier, der ere udførte beelg
af dem alle tre i Forening, deels af Peder Seier Pederfen i Forening med en
af Sønnerue, bdeels endelig af enhver af dem paa egen Haand uden egentlig
foregaaende eller ſamtidig Medvirkning af nogen af de Andre, hvorhos det paa
ſamme Maade er godtgjort, at Tiltalte Niels Jeuſen, medens han î Foraaret
1866 var i Arbeide 408 Beder Seter Pederfen, har været deelagtig i to af de
ommeldte Tyverier.
Efterat Peder Seier Vederjen derpaa var flyttet til Munkholm, have
han og hans Søn Johan famt, efter hvab der ved Tiltalte Niels Jenſens egen
Tilftaaelfe og Sagens øvrige Oplysninger er godtgjort, tillige denne Sidfte i
Begyndeljen af Mai Maaned 1866 i Forening udøvet Tyveri bog Hunsmand
Niels Marcugjen i Andljær.
Anledningen til dette Tyveri maa antages at
have været, at der ffulbe ffaffes Sengeklæder til Niels Jeuſen, der var kommen
i Arbeide hos Peder Seier Pederſen og ſkulde logere hos ham, men det er
ipvrigt iffe godtgjort, hoem af disſe to, der har bragt Tyveriet 1 Forſlag, idet
Niels Jeuſen har forklaret, at Peder Seier Pederſen lovede ham 10 Rd. for
at folge

med,

medens

denne

derimod

har udſfagt,

at Niels

Jenſen

forſt brugte

Yttringer om, at han nok kunde ſkaſſe en Senas Klæder, da han vidſte, hvor
der var ſaadanne, og at han derefter kom frem med, at Sengklœæderne kunde
tages

i det ommeldte

Huus

i Andkjær,

hvor

han

havde

havt

Logis.

De

gik

alle tre hjemmefra om Aſtenen, og efterat de vare komne til Stedet, udtog
Johan — efter haus Forklaring i Forening med Niels Jenſen, der dog ikkun
har villet indromme, at han ſtod ved Siden af — et Vindue til et Kammer,
hvor Ingen var tilftede, men hvorfra der iøvrigt maa antages at have været
uhindret Adgang til de beboede Dele af Hufet, hvorefter Johan ſteg ind i
Kammeret

og borttog

deelg8 2 Dyner

og 3 Puder

af

en

ſammeſteds

ſtaaende

Seng, deels en Kaabe og mogle Sfjørter, der hang i Kammeret, og hvile
ØGjenftande han derpaa langede ud af Binduet til de Andre, der bleve ftaaende
udenfor, hvorhos Peder Seter Pederſen borttog ca. 10 Pbd. Hørgarn, der var
udhœngt i Havèu, men hvoraf ipovrigt Storſtedelen ſal være blevet tabt i Nœærheden af Huſet.
De ſtjaalne Klædningsſtykker og Sengeklæder bleve derpaa i
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Den den

Februar,

medbragte Sæffe baarne til Munkholm, og Peder Seier Pederſen maa antages
at have beholdt ſamtlige Koſter mod Vederlag til de andre Deeltagere i Penge.
Sengeflæderne ere bragte tilftede i forringet Tilſtand og udleverede til Eieren,
og denne, der har anſlaaet Vœærdien af Alt, hvad der ved ten ommeldte Leilighed blev ham fraftjaalet, til 71 Rd., bvilken Veærdianſættelſe de Tiltalte dog
have fundet for høi, har erkfæret, at han famtykfer i, at den ham tilfommende

Erſtatning for de ikke tilſtedeklomne Ciendele og

de Tilſtedekomnes Forringelſe

beſtemmes til i det Hele 9 Nd.
Eſter Johan Peder Pederſens Forklaring gik han en Aften i ſamme
Foraar i Forening med ſin Fader og Tiltalte Niels Jenſen til Houer for at
ſtiæle, og da Peder Seier Pederſen 1 en Gaard ved Veien, hvori de ſaae Lys,

havde feet en Mand ſysle i Kjølfenet og derefter forlade dette

og gaae over i

et Udhuus, trykkede han en Rude ind og aabnede Vinduet, hvorefter han faldte
paa Johan, der derpaa gjennem Vinduesaabningen ſteg 1nd i Kjokkenet og efter

Faderens Anviisning ſammeſteds borttog en Skinke, der blev bragt til deres
Hjem. Tiltalte Niels Jenſen har ogſaa vedgaaet at have vœret med paa den
ommeldte Tour, paa hvilken efter hans Forklaring Peder Seier Pederſen havde
faaet ham liſtet til at folge med, og paa hvilken det egentlig havde været Beſtemmelſen at ſtjæle Faar, men han har iøvrigt nægtet at have udviift nogen
videre Medvirining, end at han blev ſtaaende paa Veien, medens Peder Seier
Pederſen og Johan udforte Tyveriet. Peder Seier Pederſen har derimod vedholdende benægtet at have havt nogen Deel i dette Tyveri, og Saadant er
eiheller mod hans Benægtelje godtgjort.
Det ommeldte Tyveri maa efter

Sageng Oplysninger

antages at være forøvet Natten mellem den 8de og Yde

Mai 1866 efter Kl. 12 i Carl Chriftenjens Gaard t Honer, og efter Beſtjaalnes
Forklaring havde den ommeldte Skinke en Vægt af 2 Lyd. 8 Po. og en Bærdi,

af 7 Nd.,

medens

den

efter Johans Forflaring

fun

veiede

omtrent

1 Lpd.

Carl Chriſtenſen har iopvrigt frafaldet Krav paa Erſtatning.
Tiltalte Niels Jenſen, der er fodt i Aaret 1822 og ikke findes tidligere
tiltalt eller ftrafjet, vil for den af ham udviſte Deelagtighed i de to ovenfor
ommeldte natlige Indbrudstyverier 1 beboede Steder være at anfee efter
Straffelovens $ 229 Nr. 4, 2det Led, cfr. $ 54 og 47, 2det Led med en Straf,
der findes ved Underretsdommen pasſende beſtemt til Forbedringshuusarbeide
i 1 Aar.“

Nr. 290.

Advocat Nellemann
contra

Mikkel Nielſen Zahl (Defenſor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri.
Sunds Gudme Herreds Extraretsdom af 17de September
1868: „Tiltalte, Indſidder Mikkel Nielſen Zahl, bor henſœættes i

Den PVden Februar.
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2 Gange 5 Dages Feængſel paa Band og Brod, ligeſom han har
at

udrede

derunder

ſamtlige
i Salair

af Sagen

flydende lovlige Omkoſtninger,

til

og

Actor

Defenſor,

og

reſp. Procuratorerne

Hanſen og Wilhjelm, 5 og 4 Rd. At efterkommes under Adſœrd
efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 24de November 1868: „Herredstingsdommen bor ved Magt at ſtande.
J Salair

til

Procuratorerne

Jacobſen

og Bloch

betaler Tiltalte Mikkel Nielſen Zahl 5 Rd.
fommes under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets

for Overretten

til hoer.

At efter-

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgor
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Nellemann og Hindenburg for Hgieſteret betaler
Tiltalte 10 Rd. til hver.
F den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Tiltalte Mikkel Nielſen
Zahl, der er fodt den 28de Mai 1839 og forhen ved Sunds Gudme Herreds
Politiretsdom af Z5te December 1867 anſeet efter Straffelovens $ 235 med
ſimpelt Fængſel i 4 Dage, er under nærværende Sag ved egen Tilftaaelfe og
Sagens øvrige Omftændigheder overbeviiſt om at have fraſtjaalet Tjeneſtekarl
Lars Nielſen Clemmen en til 1 Rd. vurderet Le, ber beroede paa Loftet over
Svinehuſet paa Egeffovsgaard.
For dette Forhold ev han ved Sunds Gudme
Herredsting8dom af 17de September d. A. retteligen anſeet eſter Straffelovens
2 228, og da den valgte Straf af Fængjel paa Band og Brød i 2 Gange
5 Dage findes pasjende og da Dommens øvrige Beftemmelfer ligeledeg billiges,
vil bemeldte Dom i det Hele være at ftatfæfte.”

Nr. 291.”

Advocat Hindenburg
contra

Jon

Bergſteinsſon (Defenſor Klubien),

der tiltales for Faaretyveri,
Rangarvalla Sysſels Extraretsdom af 16de November 1867:
„Den Tiltalte, Bonden Jón Bergſteinsſon af Storamoshvali,
bor at ſtraffes med 15 (Femten) Slag af Riis.
Ven Tiltalte
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Den 2den Februar.

Helga Jónsdottir ſammeſteds bor at ftraffes med 10 (Zi) Slag
af Riis. Saa bør de ogfag in solidum at udrede alle af Sagen

lovligen flydende Omfoftninger, og deriblandt 3 Rd. i Salair til
deres Defenſor, Repſtyrer Runolfur Nikulasfon af Bergvad. Efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Islands Landsoverretsdom af 14de April 1868: „Jón Bergſteinsſon bor ſtraffes med 40 Slag af Riis ſamt vœre underkaſtet
Politiets ſ\pectelle ODpſyn i 1 Aar.
Helga Jónsdottir bor for
Actors Tiltale i denne Sag fri at vœre.
Hvad Udredelſen af
Sagens

Omfoftninger

for Underretten

angaaer,

bor Underrettens

Dom ved Magt at ſtande. Actor for Landsoverretten, Procurator
Jón Gudmundsſon og Defenſor ſammeſteds, Procurator Páll
Melſted, tillommer i Salair hver iſœr 6 Nd., ſom udredes af de
Tiltalte, Efterkommes under Adfœrd efter Loven.“
Hgieſterets

Dom.

Da det iffe af de Høiefteret forelagte Oplysninger med Sikkerhed fremgaaer, at de under Sagen omhandlede 2 Faarcreaturer
ere ſtjaalne paa Marken, hvorom navnlig Tiltaltes udtrykkelige
Vedgaaelſe mangler, ligeſom hans Forhold ogſaa ved Underretsdommen alene er henfort under $ 1, ikfe under $ 6 i
Vdgn.

11te April 1840, vil Sagen ikke kunne paakjendes af Høiefteret i
Realiteten, førend fornøden Oplygning i den anførte Henfeende
ved nyt Forhør er tilveiebragt.
Thi kjendes for Rel:
Denne Sag bør paany indftævnes for Høieftevet,
efteratOplygning om net foranførtePunÉt ved nyt
Forhør er tilveiebragt.

Forlagt af den Gyldendalſfe Voghandel (F. Hegel).
jeldive & Gandrups

Bogtrpkieri.

Hoieſlerelslidende,
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.
1

38.

Deu 19de Februar.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Tirsdagen

Nx. 285.

den 2den Februar.

Advocat Liebe
contra

Johann

Wilhelm

Curth

(Defenſor Nellemann),

der tiltales for Tyveri.
Nanders Kjobſtads Extraretsdom af 20de October 1868:
„Tiltalte, afſfediget Trompeter Johann Wilhelm Curth, bor henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder ſamt udrede alle
af nærværende Sag lovligt flydende Omkoſtninger, derunder
Salair til Actor og Defenſor, Procuratorerne Bredſtrup og Jacoby,
med 4 Rd. til Forſtnœvnte og 3 Rd. til Sidftnævnte.
At efterlommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverretsdom af 14de December 1868: „Tiltalte,
Johann Wilhelm Curth bor henſœttes i Fængſel paa Vand og
Brod i 4 Gange 5 Dage.
Saa betaler han og Actionens Omkoſtninger efter Underretsdommens Beſtemmelſer og derunder i
Salair til Actor og Defenſor for Overretten, Procuratorerne
Morville og Faber, 5 Rd. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

fjendes for Ret:
Landsoverrettens

Dom

bør

anførte

ved Magt

at

Grunde
ſtande.
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Den 2deu Februar.

IJ Salarium til Advocaterne Liebe og Nellemann
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
I

Sag

den

tiltales

indankede

Doms

afſkediget

Trompeter

Prœmisſer

hedder

Johanu

det:

„Under

nærværende

Wilhelm

Curth

for Tyveri,

i hvilfen Senfeende det ved hang egen Tilftaaelje og det iøvrigt Oplyfte ex
godtgjort, at han — der efter fin Forklaring var i ſtor Pengeforlegenhed og
navnlig frygtede for, at noget hos ham for vrejterende Skatter udpantet Gods
fulde blive afhentet — har den 9de September d. A. paa en Tit, da han
vidſte, at Garverſveud Marx i Rauders ikke var hjemme, i den Henſigt at begane Tyveri ffafjet fig Adgang til dennes Værelfe ved at benytte Nøglen il
famme, fom, eftev hvad hun ved en tidligere Leilighed tilfældig havde erfaret,
var henlagt baa den indvendige Karm over Yderdoren til Huſet, og derefter fra
en uaflaaſet Kommodeſkuſfe ſammeſteds har tilvendt ſig et Solvcylinderuhr, eu
Guldkjæde og to Guldringe, af hvilke Gjenſtande han pautſatte Uhret til en
Marſkandiſer, medeus han gjemte de svrige i fit Hjem.
De ſtjaalue Koſter,
der ere fomne tilftede under Sagen og ere vurderede til ialt 38 Nd., ere tilbageleverede Beſtjaalne. For dette fit Forhold vil Tiltalte, der er fodt i Tydſfland i Aaret 1826 og ikke tidligere findes tiltalt eller ſtraffet her i Landet,
være at anſee eſter Straffelovens $ 228 og med en Straf, der efter Sagens
Omſtændigheder findes pasſende at bunne beſtemmes til Fæœngſel paa Vand og
Brod i 4 Gange 5 Dage.
-—-——

——————

Onsdagen

Nr. 71.

John

C ————_—

den 3die Februar.

King

(Advocat Hindenburg)

contra

Procurator

Gad

(Advocat Liebe),

angaaende trykte Injurier.
St,
Udtryk,

Thomœ

Bytingsdom

af

8de

April

186.:

„Folgende

der forefomme i et i St. Thomœ Tidende for 22de December

f. A. med Indſtæœvnte Hr. John Kings Underſkrift indrykket Brev
til Tidendens Udgiver, hoilket Brev tjener ſom Preamble til en
fammefteds publiceret Correſpondance om Citanten, Hr. Procurator
Gad, nemlig: ,,Naar en Brocurator fvigter fin Client og for at
udføre dette iffe betænfer fig paa urigtig Anvendelſe af hans
Midler og paa at gjøre ufande Angiveljer, faa er det nødvendigt,
at en faadan Opførfel bliver bragt til offentlig Kundſkab, for at
ben fan møde den Misbilligelſe, ſom den fortjener,” bør for

Citanten Hr. Procurator Gads Bebfommende være døde og magteg-

Den Zdie Februar,
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{oſe og ife komme Citanten til Stade paa Ære, godt Navn og
Nygte, og bor Inbftævnte Hr. Iohn King for ſin i ſaa Henſcende brugte Skrivemaade bode til St. Thomæ Fattigkasſe 500
veſtindiſke Dalere, hvorhos han vil have at erſtatte Citanten nœrvœrende Sags Omfkoſtninger ſkadesloſt.
At efterkommes inden
15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adfœrd
efter Loven.”
Den veſtindiſke Landsoverrets Dom af 21de Auguſt 1867:
„Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande. Saa bsor og Citanten
betale til Indftævnte Appellens Omfkoſtninger, Sagfgrerſalair derunder beſtemt til halvtredſindstyve veſtindiſke Dalere,
Det Idomte
at udredes inden fire Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe
under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom,

Efter Proceduren ev der for Høtefteret fun Spørgsmaal
hvorvidt den Citanten paalagte Mulct kan bortfalde eller

om,
dog

nedſœttes.

J
Grunde,
Citanten

Henhold

til

de

i den

indankede

hvorved intet andet Væfentligt
eſter Notarialoverſœttelſen af

Dom

derfor

anførte

findes at erindre, end at
det paaklagede Brev til

Udgiveren af St. Thomœæ Tidende ikke har ſigtet Indſtæœvnte for
at have „forvanſket“, men iflun for at have „misbrugt“ hans
Midler, maa nu Hgoieſteret billige, at Citauten ex bleven anſeet
efter Andg. 11te Marts 1862, navnlig ſammes $ 9, men den
idomte Mulft af 500 veſtindiſke Daler findes dog efter ſamtlige
Sagens Omſtœndigheder at kunne nedſœttes til 200 Daler.
Med
denne Foraudring vil den indankede Dom, hvis øvrige Beſtemmelſer bifaldes, vœre at ſtadfœſte.
Procesſens Omkoſtninger for
Hgieſteret findes at kunue ophæves.
Thi kjendes for Ret:

Lands8overrettens
dog at Mulcten

Dom bør ved Magt
beſtemmes til 200

at ſtande,
veſtindiſke

Daler.
Procesſens Omkoſtninger for Hgieſteret
ophæves.
Til
Juſtitskasfen
betaler
Citanten
3 veſtindiſke

Daler.
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Den Zdie Februar.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nærværende Sag

paaanker Citanten John King en ved St. Thomæ ordinaire Bythingsret den
8de April d. A. affagt Dom, ved hvilken i en af Procurator Gad mod ham
anlagt Sag, foruden de paaſtævnte Udladelſers Mortification, Citanten blev
idømt en Bøde af Doll. 500 ſamt paalagt Procesſens Omfkoſtuinger — til Aunullation eller Forandring ſaaledes, at Citanten frifindes for Indſtævntes Tiltale, eller ialtfald Mulcten betydelig nedſættes, og Indſtævute tilpligtes at udrede til ham Sagens Omkoſtninger for begge Retter.
JIndſtævnte paaſtaaer i Henhold til hans Procedure for Underretten Citanten domt til nogle Maaneders Fængſelsſtraf og ſubſidiairt Underretsdommen

ſtadfœſtet med Tilfjendelfe af Omfoftninger.
Eſterat Procurator Jürs,

ſom

Sagfører

26de Juni d. A. givet Tilſvar ì Sagen,
ſidſtleden, erholdt Citantens

Tægtedag Udlaan

Sagfører,

af Documenterne

for Indftævnte,

havde

under

der var incamineret den 29de Mai
Procurator

Lemming,

og Auſtand i 3 Uger.

den

fsorſtnævnte

Ved

Udlobet af

denne Tid den 17de Juli begjœærede Procurator Lemming yderligere Anſtand
i 8 Uger paa den Grund, at Indftævnte havde benægtet Citantens factifke
Fremftilling, bvilfet formeentlig gjorde det nødvendigt at erhverve Oplysning
fra Kjøbenhavn. Procurator Jürs proteſterede mod Anſtanden og paaſtod principaliter Sagen optaget uden nogenſomhelſt videre Anſtand, ſubſidialiter, at
Anſtanden indſkrænkedes til 4 Uger.
Netten bevilgede Procurator Lemming

en foreløbig Anſtand af 8 Dage for at godtgjore den paaberaabte Nodvendighed, og efter en yderligere ffriftlig Procedure mellem Parterne blev Sagen
den 7de ds. optagen til Kjendelſe eller Dom.
Hvad nu for det Forſte angaaer den af Citanten nedlagte Paaſtand

om Udſœættelſe i 8 Uger, vil famme iffe kunne gives Medhold.

For det Forſte

}fionnes uemlig ikke, at den paaberaabte Omſtændighed og den dertil begjærede
Ubfættelfe ev npdvendig til Sagens Tarv og Oplysning, ſom betinget i Forordn. 16de Januar 1828 $ 1, fordi det i Kiobenhavn Pasſerede, forſaavidt det
overhovedet er af Betydning i Sagen, er i det Væjfentlige uomtviftet mellem
Parterne, og fordi Citanten, derjom han ffulde have anfeet en eller anden fpeciel dermed i Forbindelſe ſtaaende Omſtændighed at kunne gavne hans Tarv,
ialtfald burde have opgivet den med ftørre Beſtemthed end ved en almindelig
Paaberaabelſe af Indſtœontes Nœægtelſe af Citantens factiſke Fremſtilling (cfr.
Frdn.

16de

Januar

1828

& 1),

hvorved

endvidere

fommer

i Betragtning,

at

ingen nye factiffe Omftænbdighebder ere fremkomne for Overretten, ſaa at Citanten, der udtrykkeligen ſtiller Paaſtanden ſaaledes, at Auſtanden ſal bevilges fra
den eventuelle Kiendelſes Afſigelſes Dato, har i Forveien havt tilſtrækfelig Tid

til at ſkaffe de fornodne Oplysninger (cfr. den cit. Frdns.

ê 2).

Betrœæffende Sagens Rea!itet bemærkes, at der kan ligeſaalidt tages
Heuſyn til Indftævntes Paaſtand om Underretsdommens Skjærpelſe, da Sagen
ifke fra hans Side er contrapaaſtævnet, ſom til Citantens Paaſtand om Dommens Annullation, for hoilken Intet er anført jom Grund.
Hvad dernæſt angaaer det under Qvæſtion værende Retsforhold, da er

Den

Zdie Februar

589

Sagens faciiſke Sammenhœng denne: Indftævnte, Procurator Gad overdrog
ſom Sagfsorer for Citanten John King til Høiefteretsadvocat Liebe Føreljen af
en Sag, der blev paakjeudt i Marts 1861, hvorfor Advocat Liebe ſendte Ind-

ſtœæonte Regning,
Indſtævnte

ſtor 215 Rd.

en Vexel paa

Den

Kjøbenhavn

3die Juni
for

1863

300 Rd.

leverede Citanten til

til Regningens

Dekning

og med Aftale, ſom han paaſtaaer, at Sidſtuœvnte ﬀulde engagere Advocat Liebe
i en ny Sag, ſom da var af hans Modpart appelleret til Hoieſteret, og at Vexlens Overſkud }ﬀulde tjene ſom Forſkud i denne nye Sag.
Indſtævnte, der
nœgter at have paataget ſig det af Citanten paaſtaaede Hverv, at engagere
Hösieſteret8advocat Liebe til at fore den nye Appelſag, og Angivendet, at Diffes
rencen mellem Vexlen og Regningen ſkulde tjene ſom Forſkud, anmodede ved
Fremſendelſen af Vexlen Advocat Liebe om at bruge de Penge, hvormed Vexlen maatte overſtige Regningen, til Anvendelſe for Indſtœvoute ſelo, ſaaledes

ſom af ham nærmere opgivet, hvilket ogſaa ſkete.

J

1864

reiſte Citanten til

Europa, og opdagede da, ſom han ſiger, under en Samtale med Advocat Liebe
i September, til ſin Forbauſelſe, at denne ikke var engageret i den nye Sag,
og at de 85 Nd., ſom fkulde have tjeut til Forſkud, vare af Jndſtævnte disponerede over til haus eget Brug.
Ved hans Tilbagekomſt til St. Thomas
havde han en Samtale med Inbftævnte, om hvis Enkeltheder Parternes Frems
ftiling er noget afvigende, men hvorunder ialtſald Auvendelſen af de 85 Rd.
blev omtalt, og Indftævnte lovede at indeftaane Advocat Liebe for Omkoſtuingerne i den nye Sag, hvilfet udførtes paa den Maabe, at Indftævnte fatte fin
Underſkriſt paa et Brev, ſkrevet af Citanten til Advocat Liebe, dog, ſom han
ſiger, uden at han læſte Brevet eller Erklœringen paa ſamme, men ſimpelthen
paa Citantens Angivende om, hvad det gik ud paa.
IJ 1865 ſendte Advocat

Liebe fin Regning for Sagen til Procurator Gad med Anmodning om at fane
den berigtiget, og da Citanten, ſom ved Regningens Modtagelſe havte været
fraværende, indtraf paa St. Thomas i 1866, leverede Indftævnte ham ſamme

til Belob 328 Rd. 5 Mk. 4 ß.

Da

Citanten

ved

den Leilighed

gjorde op-

mærkſom paa, at han ei havde erholdt Credit for de tidtomtalte 85 Rd., betydede Indſtœvnte ham, at naar han remitterede Advocaten Belobet med Fradrag af disſe, vilde han ſelv afgjore dem med denne.
J Overeensſtemmelſe
hermed fendte Citanten den fornodne Remisſe til Liebe, hvorom denne tilffrev
Ynbftævnte med Bemærkning, at han havde bebiteret ham med de 85 Rd.
Inudſtævnte ſendte berbaa Citanten en Regning i hang egen Faveur for Omkoſtninger og Salair ſtor pr. Galdo Doll. 193. 10, men erholdt det Svar, at

Citanten ikke vilde betale Regningen,

hvorpaa

han

indkaldte

Sidftnævnte til

Forligs8commisſionen den 17de December f. A. Mogle Dage fenere, den 22de
\. M., lod Citanten i Aviſen indrykke den Erkflœring med Aſtryk af tre Breve,
der er Gjenſtand for Sogsmaalet. Erklœæringen gaaer ud paa, at naar en Sagforer forraader ſin Client, og for at fremme ſine Henſigter forvanſker dennes
Midler og fremfører ufande Baaftande, bør faadan Adfærd beljendtgjøres til almindelig Fordommelſe, og at det er berfor, at Brevene beljendtgjøres. Da
disje Breve nu netop angaae det oven fremftilede Forhold med famtlige Ved-
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kommendes Navne, kan der ikke være Tale om,

at der ved den i Erklæringen

givne, i Brevene refererede Characteriſtik af en Sagfsrer, er ſigtet til Indſtævnte.
Sammenfattes nu det Pasſerede ſaaledes ſom her viiſt i ſine Grundtræl, ſaa fremſtiller Sagen ſig ſaaledes, at Indftævnte modtog af Citanten en
Vexel paa 300 Nd. til Aﬀfſendelſe til Advocat Liebe, hvis da exiſterende Til
godehavende var 85 Nd. under dette Belsb, og at Judſtævnte, ſom da havde
et ftørre Tilgodehavende hos Citanten, aumodede Advocaten om at anvende,
hvad Vexlen maatte overſtige Regningen, til en vis opgiven Brug for Jndflævnte felv. At denne ſlulde, ſom af Modparten paaſtaaet, have paataget ſig
at engagere Advocat Liebe under en ny Sag med Aftale om, at Vexlens Overﬀud f}fulde tjene til Forſkfud paa ſamme, er mod Indſtævntes Nægtelſe forblevet uden nogetſomhelſt Beviis.
I denne Indſtævntes Fremgangsmaade er
der Intet, der kan bebreides ham ſom uredeligt, og Citanten ſelv har erkjendt

dette, da han, efterat Sagen var bleven omtalt mellem Parterne, har ikke alene
vedligeholdt ſit tidligere Forhold til Intſtœvnte, men endog udbedet ſig og benyttet dennes Godvillighed til at formage Advocai Liebe til mod hans, Indftævntes, perfonlige Garanti for Omkoſtuingerne at fore den nye Sag, ligeſom
hau oaſaa, da han paa den ſidſte Regning fra Advocat Liebe ikke havde erholdt
Credit for de omgjœældende 85 Rd., efter JIndſtævntes Anviisning remitterede
til Advocaten Regningens Belob med Fradrag af den nævnte Poſt, hvilken han

altſaa betragtede ſom ordnet.
Ligeſom der nu i Indſtæœvntes Fremgangsmaade, ſom bemærket, intet
er, der kunde berettige til en Sigtelſe for Uredelighed, ſaaledes bliver det,
naar der ſporges om Straffen for de brugte grove œrerorige Beſkyldninger
mod Indſtœævnte ſom en „Sagforer, der forraader fin Clients Sag, og for at
fremme ſine Planer forvanſker deunes Midler og fremfører falſke Paaſtande“,

et i fubjectiv Henſeeude aggraverende Moment,
færd har viiſt, at han iffe tillagde Judſtævntes

at Citanten ved ſin egeu AdHandlemaade den laſtoœærdige

Characteer, hvormed han forſt lœnge efter og forſt da han bliver indklaget til
Betaling af et Tilgodehavende, hois Gyldighed er godtgjort ved deu afſagte
under nærværende Sag fremlagte Dom, offentligen overfalder ſin Creditor paa
den Viaade ſom ſkeet, hvorved Undſkyldningen af en feilagtig Opfattelſe fra
hans Side af Forholdene bortfalder.
Det maa efter det Anforte og i Betragtning af de øvrige af Underdommeren nœævnte aggraverende Omſtændigheder, uavnligen Jndſtævntes offentlige
Stilling og de ſkadelige Folger, Beſkyldniugerne kunde udove for hans Sagforer- Praxis, bifaldes, at Beſkyldningerne ved den paaankede Dom ere blevne
mortificerede og Citanten idømt den høtejte Mulct efter Anordn. 11te Marts

1862 med Paalæg af Omkoſtuingerne.

Foruden at Underretsdommen ſaaledes

bliver at ftadfæfte, vil Citanten tillige være at tilpligte at erjtatte Indftævnte
Appellens Omkoſtuinger, Sagfſoverſalair derunder faſtſat til Doll. 50.

Forſaavidt Citanten har nedlagt Paaſtaud i Anledning af de af JIndſtævute
brugte Udtryk „ſjændige Beſkyldninger“ og „lögnagtige Beſkylduinger“ in. m., findes
ber efter Sagens Beffaffenhed og Udfald ikke Grund til at tage ſamme til Folge.

Den

Nr. 95.

John

Zdie Februar.

King
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(Ingen)

contra

Procurator Gad

(Advocat Liebe),

angaaende et Regningskrav.
St. home Bytingsdom af 29de April 1867: „Indſtœvnte
Hr. John Sing bør inden 15 Dage efter denne Doms lovlige
gorfyndelfe betale til Citanten Hr. Procurator Gad imod dennes
Qvittering Doll. 193. 10 c. med 6 pCt. aarlige Renter fra 17de
December f. A. indtil Betaling ſkeer, foruden nærvœrende Sags
Omkoſtninger ffadesløft.
De af Indſtæœvnte i 2 Sfrivelfer til
Retten, daterede reſp. 21de Januar d. A., om Citanten brugte Udtryf:

«the defendant accuses the plaintif &c,»

bør

at være døde og

magtesløfe og ilfe Tomme Citanten til Skade paa re, gode
Navn og Rygte, og bør Inbftævnte inden ovennævnte Friſt af
15 Dage for ſin i ſaa Henſeende brugte Skrivemaade bode til
St. Thomæ Fattigfasfe Doll. 50. At efterkommes under Adfærd
efter Loven.”
Den veftindilte Landsoverrets Dom af 18de September 1867:
„Bytingsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes at den
givne Mortification og idømte Bøde bortfalder. Appellens Omkoſtninger bor Citanten John King betale til Indſtœvnte Procurator
Gad ſladesloſt, heri indbefattet Sagforerſalair, ſom beſtemmes til
Femogtyve veſtindiſke Daler.
Det Idomte at udredes inden
4 Uger efter denne Doms lovlige Forkyudelſc under Adfærd
efter Loven,”
Hgieſterets

Dom.

Da Contracitanten , efterat HYovedcitanten havde udtaget
Stcvning, hvorved den veſtindiſke Landsoverretsdom af 18de September 1867 indankedes for Ögieſteret til Underkjendelſe, har
contraappelleret bemeldte Dom, deels til Stadfæftelfe, deels til
Underkjendelſe og Forandring, og da Hovedcitanten ved Sagens
Foretagelſe i Hgieſteret ikke har givet Mode, vil den af Contracitanten nedlagte Paaſtand, der kun gaaer ud paa Stadfœæſtelſe og
Tilkjendelſe af Procesſens Omkoſtninger for Hgieſteret, vœre at
tage til Folge, ſaaledes at disfe Omkoſtninger beſtemmes til 60
veſtindiſke Daler.
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Thi fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom
bor ved Magt at ſtande.
Procesſens Omfkoſtninger for Høiefteret betaler

Hovedcitanten

til

Contracitanten

indiſke Daler; faa betaler
Z veſtindiſke Daler.
Onsdagen

Nr. 284.

han

med

60

veſt-

og tilJuftitskasfen

den 10de Februar.

Advocat Henrichſen
contra

Valdemar

Frederik Chriſtian

Bonnemann

(Defenſor Hanſen),
der tiltales for Ildspaaſcttelſe.
Ning Hervreds Extrarets Dom af 8de October 1868: „Arreſtanten Valdemar Frederik Chriſtian Bonnemann bor henſættes til
Tugthuusarbeide i 10 Aar, ſamt betale i Erſtatning til Landbygningernes almindelige Brandforſikkring 522 Rd. og til Aftægtsmand Poul Rasmusſen Holm af Ingerslev 400 Nd., ſaa udreder han
og alle af denne Sag lovligt flydende Omkoſtninger, derunder i
Salair til Actor, Procurator Moller, og til Defenſor, Procurator
Brendftrup, 4 Rd. til hver.
Den idømte Erſtatning at udrede
inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen
i det Dele at efterfommesg under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom af 14de December 1868: „Under-

retsdommen

bor ved Magt

at ſtande.

J Salair til Actor og

Defenſor for Overretten, Procuratorerne Morville og Faſting,
betaler Arreſtanten 5 Rd. til hver.
Den idømte Erſtatning udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
tøvrigt at efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I
Salarium
til Advocaterne Henrichſen og Hanſen
for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd. til hver.

Den 10de Februar.

: 03

J den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Arreſtanten Valdemar
Frederik Chriſtian Bonnemann, der er fodt den 27de April 1840 og med
Undtagelfe af, at han i Militairtjeneften har været ſtraffet for Tjeneſteforſeelſer,
iffe tidligere har været tiltalt eler ftraffet, tiltales under nærværende Sag for
Ildspaaſeættelſe.
Den af Arreſtanten i denne Heuſeende afgivne Tilſtaaelſe, der i det
Hele er beſtyrket ved Sagens andre Oplysninger, gaaer i det Veæſeutlige ud
paa Folgende:
Da Arreſtanten, ber tidligere har været Kjøbmand i Aarhuus
og derefter brevet Hølerhandel i Ingerslev, i afvigte Gommer befandt fig uden
Erhverv og forgjæves havde ſogt ſaadant paa forſkiellige Steder, begav han fig
den 25de Juli fra Aarhuus til Ingerslev i det Haab at funne faae Ophold
hos en derværende Høler, men da han ved ſin Ankomſt til dennes Bolig
omtrent Kl,8 om Aftenen fandt Døren aflaafet, befluttede han at vende tilbage

til Aarhuus.

Da han var kommen et Stykke hen ad Veien, fatte han fig i en

meget nedtrykt og forknyt Stemning i en Grøft, og idet han nu kom til at
gruble over den Uret, han formeente at have lidt af fin Svigerfabder, Aftægtsmand Poul Rasmusſen Holm i Ingerslev, hvem han ogſaa tilſkrev, at han nu
var huusvild, fattede han den Plan at hævne fig over denne Uret ved at fætte
Ild paa Sovigerſaderens Huus, hvorhos det var hans Tanke umiddelbart derefter at aflive ſig ſelo.
Han begav ſig derpaa, idet Klokken nu var bleven
mellem 11 og 12, ad en Markvei til det omtalte Huus, og uden at gjøre fig
uogen Tanke om Huſets Beboere, fornævnte P. R. Holm og Huſtru ſamt
Arreſtautens egen Huſtru og hans 2 Aar gamle Barn, gik han ſtrax hen til
den veſtre Ende af Huſet, hvor der i et Hul 1 Gavlen var ſtoppet noget Halm,
ſom han antændte ved Hjælp af en Svovlſtik, hvorefter han ſtrax forfoiede fig
bort, men blev ſtaaende i et Bar Hundrede Allens Afftand fra Hufet, indtil
han lunde høre, at alle Beboerne vare fomne ud; han gif derpaa efter fin Forflaring videre ind over Marlen i Haab om at finde en Tørvegrav, i hvilken
han da tænfte at brufne fig, men han fandt iffe nogen faadan, og opgav ved
nærmere Overveieljfe fit Forfæt at aflive fig.
Efter Sagens Oplysninger afbrændte det ommeldte Huus aldeles, og
tillige brændte

alt beriværende

Løsøre

famt

en Ko,

medens

Beboerne,

der alle

havde været iſeng og forſt vaagnede, ba Faget var i fuld Brand, maatte forlade Huſet i deres blotte Linned, og Arreſtanten, der har indrømmet, at hait
vibdfte, at hans Svigerforældre famt hang Hufiru og Barn i Almindelighed fov
i Hufet, og at han iffe havde nogenfombelft Grund til at troe, at de den paagjældende Aften opholdt fig udenfor ſamme, har ogſaa [erkjendt, at han efter de
forhaandenværeude Omſtœndigheder maatte indſee, at Beboernes Liv ved Ildspaaſcœættelſen udſattes for aabenbar Fare.
P. R. Holm har paaſtaaet det ham ved Branden tilfoiede Tab erſtattet
med 400 Rd., hvorimod Arreſtanten Intet har havt at erindre, og for Laudbygningernes Brandforſikkring er der nedlagt Paaſtand om en Erſtatning
af 522 Rd.

For

det aufsorte Forhold

er Arreſtanten,

om

hvis

Tilreguelighed

i
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Gjernings8pieblifttet der iffe findes Foie

til at tvivle,

ved Underretsdommen

vettelig anfeet efter Straffelovens 2 280, ligeſom den valgte Straf af Tugthunsarbeide i 10 Aar efter Sagens Omſtœændigheder findes pasſende, og den
indankede Dom, hvis Beſtemmelſer i Henſeende til Erſtatningen ſamt Actionens
Omkoſtninger ligeledes billiges, vil ſaaledes være at ftadfæfte.”

Nr. 295.

Advocat Levinſen
contra

Johan

Ludvig

Schmidt

(Defenſor Hanſen),

der tiltales for Tyveri og Betleri.
Holſteinborg Birks Extrarets Dom af 25de November
„Arreſtanten Johan Ludvig Schmidt bliver at henſœtte til
huusarbeide paa Livstid; faa betaler han og ſamtlige af
Sag lovlig flydende Omfoftninger, derunder Salair til

1868:
Tugtdenne
Actor,

Procurator Hoſt,

4 Rd.

5 Nd.

og til Defenſor,

Procurator Larſen,

At efterfommes under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 12te Januar
1:69: ,,Arreftanten Johan Ludvig Schmidt bor behandles i Overeensftemmelſe med den Kongelige Reſolution af 3die April f. A.
I

Henſeende

til Actionens Omkoſtninger

Magt

at ſtaude.

J Salair

retten,

Brocurator

Herforth

Arreſtanten 5 Rd.
Loven,”

til hver.

bor Underretsdommen

til Actor

og Defenſor

og Proveprocurator

Peterſen,

betaler

At efterkommes under Adfœrd

Hgieſterets

ved

for Overefter

Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anforle Grunde
fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande,
JI Salarium til Advocaterne

Levinſen

Tiltalte

10 Rd.

eg

Hanſen

for

Hgieſteret

betaler

til hver.

I den indaukede Doms Præœmisſer hedder det:
Holſteinborg Birks Extraret indankede Sag, hvorunder
Ludvig Schmidt tiltales for Tyveri og Betleri, er han ved
Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt, at have gjort fig

„JI nœrværende fra
Arreſtanten Johan
egen af det ipvrigt
ffyldig i bet ham

Den

10de

Februar.
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paaſigtede Forhold, idet han i October Maaned f. A. har fraſtjaalet Skomager
Fasmer i Hylleſted et til 1 Rd. vurderet Par Stovler og i nogle Dage drevet
om paa Landet og ernæret fig ved Betlert.
Som Følge heraf vil Arreftanten, der ev født i 1813 og efter ſeneſt ved
Kjøbenhavns Criminal: og Politirets Dom af 29de September 1857 at være
anfeet eftev Från. 1lte April 1840 $ 17 med Trnathuusarbeide paa Livstid,
er ved Kongelig Reſolution af 3die April f. A. forundt Friheden oflandt Andet
paa Vilkaar, at han, ſaafremt han paany maatte gjøre fig ffyldig t nogen Forbrydelfe, bog med Uubdtagelfe af Løsgængeri og Betleri, ſom ikke medforte ftørre
Straf, uden videre Dom hpaany vilde blive gjenindfat til Tugthuusarbeide paa
Livstid, for det af ham begaaede Tuveri, ber bliver at henføre under Straffelovens

$ 232,

vœre

at domme

til at behandles
t Overeensftemmelfe

med

nævnte

allerhoieſte Reſolution, hvorved Sporgsmaal om Straf for det begaaecde Betleri
bortfalder, og vil der ſaaledes, idet Underretsdommen har anſeet ham med
Tugthuusarbeide paa Livstid, vœre at give en ny Concluſion, medens dens
Beſtemmelſer

om

Actionens

Omkoſtninger
een
re me

Nr. 239.

Kjobenhavn,

SInfpecteuv

ved

billiges.“
—

den Kgl. Fodſels-

Overauditor L. Chr. Lasſen

og Pleieſtiftelſe

i

(Advocat Hinden-

burg efter Ordre),
contra

Eliſe Cathrine
angaaende Citantens
en

af

Indſtœvnte

Proteſt
mod

mod

Nielſen (Ingen),
at

aflægge

Underretsprocurator

Vidnesbyrd
Chriſtian

under

Jorgenſen

anlagt Sag angaaende Alimentationsbidrag til et af Indftævnte
fodt Barn.
Criminal: og Politirettens Kjendelſe af 11te April 1868:
„Den ovenomhandlede Proteſt kan iffe tages til Folge.“
Hgieſterets Dom.
Forſaavidt Citanten har paaſtaaet den indankede Kjendelſe
ex officio annulleret paa Grund af Criminal- og Politirettens
formeentlige Mangel paa Competence til at behandle Hovedſagen,
bemœærkes, at det ikke under næœrvœrende Sag kan afgjores, hvorvidt den paagjældende Alimentationsſag af ſœregne Grunde ffulde
vœæœve udelufket fra Politiretsbehandling.
Ligeſaalidt kan det her
afgjores, hvorvidt den attraaede Vidneforſel kan fore til et for
Indſtœvnte gunſtigt Udfald af Hovedſagen, hvilket Citanten har
benægtet; og den herpaa ftøttede, af ham for Høiefteret fremſatte
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Indfigelfe, at BVidneførfelen ffulde være uden vetlig Interesfe for
Inbftævnte, kan derfor allerede af denne Grund ikke komme i
Betragtning.
Det bliver ſaaledes alene at afgjore, om Citanten ifolge ſin
Embedsſtilling ved den Kgl. Fodſels- og Pleieſtiftelſe i Kjobenhavn og den ham herefter
i Henhold til Reſcripterne af 13de Marts
1750 og 6te Januar 1764 paahvilende Forpligtelſe til at hemmeligholde de i Stiftelfen indlagte Qvinders Svangerffab og Barnes
fodſel, fan forlange fig fritagen for at beſvare de ham af Indftævnte forelagte, i Kjendelſen anforte to Sporgsmaal.
En ſaadan
Fritagelſe kan imidlertid efter disſes Beſkafſenhed ikke antages at
have nogen Hjemmel i be nævnte Reſkripter, ſom efter deres hele
Indhold alene gane ud paa at betrygge felve de indlagte Qvinder
mod, at deres Svangerſkab og Barnefodſel imod deres Villie
aabenbares, og Kjendelſen, der har forkaſtet Citantens Proteſt
mob at befvare Spørgémaalene — hvillet Indholdet af hans
Embedseed ikke i og for- ſig fan være til Hinder for — bliver
derfor at ſtadfœſte.
Thi kiendes for Ret:
Den paaankede Kjendelſe bor ved Magt at ſtande.
Til Iuſtitskasfen betaler Citanten 1 Rd.
J den indankede Kjendelſes Prœmisſer hedder det: „Under nœrvœrende
af Klagerinden Eliſe Cathrine Nielſen mod Indklagede Underretsprocurator

Chriſtian Jorgenſen

anlagte Sag

betræffende Underholdningsbidrag

hende udenfor Ægteſkab paa Fodſelsſtiftelſen ſodt Barn,

til et af

har Vidnet Inſpecteur ved

Fodſels- og Pleieſtiftelſen, Overauditeur Lars Chriſtian Lasſen, proteſteret
mod at beſvare de ham af Klagerinden forelagte to Spørgsmaal, om hun er
Moder til det under Sagen omhandlede Barn, og om dette er ilive, idet hau
efter Lovgivningen og ſin Embedspligt anſeer ſig incompetent til at give ſaadanne Oplysninger ſom de forlangte avgaaende de paa Stiftelſen hemmeligt

fødende Fruentimmer.
Selv om der imidlertid af Refcripterne af 13be Marts 1750 og 6te
Januar 1764 kunde udledes et almindeligt Forbud mod, at de ved Fodſelsog Pleieſtiftelſen i Kjobenhavn anſatte Embedsmænd, Betjente og Jordemøbre
aflagde Vidnesbyrd i Retten om de paa bemeldte Stiſtelſe indlagte Fruentimmers Svangerſkab og Barnefodſel, ſlionnes dog et ſaadant Forbud efter
Lovgrundeu, der ſees at være Henſigten at modvirke Foſterfordrivelſe og Barue-
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mord ved at aabne Beſvangrede Adgang til at nyde Fodſelshjælp paa et Sted,
hvor de kunne fode hemmeligt, at vœre uanvendeligt i nærværende Tilfælde,
hvor det er Barnemoderen felv, ber i ſin egen Juteresſe onſker Stiftelſens
Perſonale afhort om ſin Barnefodſel og det af hende fodte Barn, og den ovenomhandlede Proteft vil derfor iffe kunne tages til Folge.“

Nr. 260.

Advocat Klubien
contra

Guſtav

Pehrſon

Lindblom

og Sven

Svensfon

(Defenſor Levinſen),

ber tiltales, Førftnævnte for Forfærdigelfe og Udgivelfe

af falke

ſvenſke Pengeſedler og Sidſtnœvnte for Udgivelſe af falſke ſvenſke
Pengeſedler.
Criminal- og Politirettens Dom af 7de November 1868:

„Arreſtanterne Guſtav Pehrſon Lindblom og Sven Svensſon bor
ftraffeg med Forbedringshuusarbeide, den Forſte i 2 Aar og den
Sidfte i 1 Aar, famt begge efter udftaaet Straffetid bringeg ud
af Riget,
Saa udrede de og Een for Begge og Begge for Een
denne Actions Omkoſtninger, og derunder Salair til Actor og
Defenſor, Procuratorerne Leviſon og Rode, med 6 Rd. til hver.
At efterkommes under Adfœrd efter Loven,“
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den indankede Dom anfgrte Grunde
og med Bemærkning, at de Høiefteret forelagte nye Oplysninger
indeholde yderligere Hjemmel for at betragte de under Sagen omhandlede Banffedler fom ,, fremmede Pengeſedler“ (jfr. Straffelovens &$ 265), vil Dommen være at ftabfæfte, dog at Straffetiden findes at burde beſtemmes for Guſtav Pehrſon Lindblom til
3 Aar og for Sven Svensfon til 2 Aar.
hi fjendes for Ret:
Criminal: og Bolitirettens Dom bør ver Magt at
ſtande, dog at Straffetiden beſiemmes for Guſtav
Pehrſon Lindblom til 3 Aar og for Sven Svensfſon
til 2 Aar. ISalarium til Advocaterne Klubien og
Levinſen for Hgieſteret betale de Tiltalte, Een for
Begge og Begge for Een, 10 Rd. til hver.
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J den indaukede Doms Præœæmisier hedder det: „Under nærværende imod
Arreſtauterne Guſtav Pehrſou Lindblom og Sveu Svensſon, der efter
deres Opgivender nu begge ere 26 Aar gamle, hvilket er ffjønnet at ftemme
med deres Udſeende, og hvoraf Jungen er funden tidligere ſtraffet heri Landet,
nod Arreſtauten Lindblom for Forſærdigelſe og Udgivelſe af ſalſke ſvenſke Pengeſedler og mod Arreſtanten Svensfon for Udgivelſe af falffe fvenffe Pengeſedler
anlagte Sag, er det ved Arreſtanternes egne med det iøvrigt Oplyfte ſtemmeude
Tilſtaaelſer

beviiſt,

at Arreſtanten Lindblom

havde i Sverrig forarbeidet
Maaned d. A. eftergjort de
Enſkilda Bank, i deu Henſigt
at have forſœærdiget en Deel
200 Stykker, begivet ſig her

ſidſtuævnte Maaned

har,

eſterat

han

fra afvigte Efteraar

de dertil fornodne Redſkaber, ſammeſteds i Juli
Femrigsdalerſedler, ſom udſtedes af Smälands
at udgive de falffe Sebler her i Landet, og efter
af ſamme, eſter hans egen Anſœættelſe noget over
til Staden og ſammeſteds fra den 17de til 20de

deels ſelv,

deels ved Arreſtanten Svensfon til forffjelige

Næringsbrugere udgivet en Deel af de falſke Sedler, med Henſyn til hvilke
der uuder Sagen ec fremkommet Oplysning om 49 Stykker, og paa denne
Maade fravendt Mottagerne af de falffe Sedler, foruden Bærdien af be Barer,
ſom betaltes med ſamme, et Pengebelob, ſom efter Arvrejtanternes Forklaringer
udgjorde henved 130 Rd. danſk Nigsmont, ſamt at Arreſtanten Svensſon har,

uagtet han vidſte, at de omhandlede Sedler vare falffe og endog felv havde feet
Arreſtanten Lindblom
Staben,

og

fom

forfærdige

ommeldt

været

dem,
ham

efter Aftale

med

denne

behjælpelig

med

at

taget

udgive

her
de

til
falſke

Sedler, hvoraf han vil have faaet anbragt 11 Stykfer.

Som

Følge

heraf

ville Arreftanterne

Straffelovens
& 266 efter famme8 $ 265,

blive

at dømme

i Mebfør

af

og findes Straffen at funne beftemmes

til Forbedbringshunsarbeide for Xrveftanten Lindblom i 2 Aar og for Arreftanten
Svensfon t 1 Aar. De ville derhos, da Ingen af dem har havt ſtadigt Ophold her i Landet i de ſidſte 5 Aar, 1 Overeensſtemmelſe med fornœvnte Lovs
$ 16 blive at domme til at bringes ud af Riget efter ndſtaaet Straffetid.“

Nr. 298.

Advocat Hindenburg
contra

Thomas Goy (Defenſor Levinſen),
ber tiltales for ſvigagtigt Forhold.
St.

Thomæ

Volitirets

Dom

af

10ve October

1868:

„Arre-

ſtauten Thomas Goy bor henſættes til Tvangsarbeide i 60 Dage
og Tiltalte Marco Evangeliſta til 8 Dages fimpelt Fængfel, hvorhos de Begge hver for ſig ville have at udrede Omkoſtningerne
ved Executionen af de dem idomte Straſſe, At efterkommes under
Adfærd efter Loven,”
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Den Veſtindiſke Landsoverrets Dom af 25de November 1868:
„Vorſaavidt aungaaer Arreſtanten Thomas Goy, bor Poſlitiretsdommen ved Magt at ſtande.
Tiltalte Marco Evangeliſta bor
for Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Appellens Omfkoſtninger udredes af Arreſtanten Thomas Goy.
At efterkommes
under Adfærd efter Loven,”
Hgieſterets
I Henhold til deu i den
Fremſtilling af Tiltaltes Forbold,
bliver at henføre

under

Idgu.

Dom.
indankede Dom gione faktiſke
og med Bemærkning, at dette

Ilte April 1840

$ 43

ſammenholdt

med Andgn. 61e Januar 1852 & 2 Fr. 2, fjendes for Ret:
Landgoverretteng Dom bør, forfaavidt paaanlet
er,

ved

Magt

at ſtande.

I Salarium

til Advoca-

terneHindenburg og Levinſen for Hgoieſteret betaler
ZTiltalte 8 veſtindiſke Daler til hver.

J

den

1indankede

Doms

Prœmisſer

hedder

det:

„Under

nærværende

i

forſte Inſtants inden St. Thom@æ Politiret paadomte Sag er det ved de Tiltaltes egne Vetgaaelſer, der ſtemme med det iøvrigt Oplyſte, tilſtrækkeligeu
godtgjort, at der ved en i en anden Anledning hos Spiſeværten Março Evangeliſta af Politiet foretagen Huusunderſogelſe blev funden en Guld Blyantsholder til Værdi 10 Doll. med Meœrke E. B. Simmonds, ſom efter de af
begge Tiltalte afgivne Forklaringer var af Arreſtanten Thomas Goy leveret en
Salomon, Kok hos Evangeliſta, i Paut for Fødevarer crediterede Førftnævnte
1 Giæſtigiveriet til Belob 4 Doll., og derpaa ved Salomons Bortreiſe fra Den
af ham overdragen til Evangeliſta ſom den egentlige Creditor.
Blyantsholderen er under Sagen af Kjobmand E. B. Simmonds vedkjendt ſom ham tilhorende, og har deune edeligen forklaret den at være haus Eiendom og ham
frakfommen mod hans Vidende og Billie, uden at han dog har kunnet opgive,
naar og paa hvilken Maade dette er ſﬀeet, eller aſſe et ſeloſtœudigt Beviis for
hans Eieudomsret.
Angaaende Adkomſten. til hans Beſiddelfe har Arreſtauten forklaret, at
Blyantholderen havde været pautſat til ham af eu Mand ved Navn Joſeph,
der ſenere har forladt Len, for 2 Doll.,, han havde laant denne.
Da han
imidlertid ſenere ſely kom i Forlegenhed for Penge, og maatte creditere Fode
hos Evangeliſtas Kok, pantſatte han Blyantſkaftet, ſom meldt, til denne for 4
Doll. Dette Arreſtautens Angivende betræffende Forholdet med Joſeph er nu
vel iffe alvne forblevet uden uogetſomhelſt Beviisdatum, men bliver tilligei
hpi Grad uſandſynligt ved hans Ubdfagn under en fjenere Afhørelje, at hang
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egen Pantfættelfe til Salomon fandt Sted 24 Timer efter at Blyanten var
ham leveret af Joſeph; ligeſom ogſaa den Omſiœændighed, at Arreſtanten, der
ellers havde vœæret uden faſt Beſkiœæftigelſe, havde nogle Maaneder forinden
Underſsogelſen arbeidet ſom Maler i Kjobmands Simmonds'8 Huus, maa opvælte Mistanke om, at han paa den Tid har fundet Leilighed at tilvende fig
Blyauten, der havde ligget i en Skuſſe, hvorom det er uviſt, om den var laaſet
eller ei.
Da imidlertid disſe Omftændigbeder ikke ere tilſtrœkkelige til at
ſupplere den manglende Betingelſe for Anvendeligheden af L. 6. 17. 10. om det
extraordinaire Tyvsbeviis, nemlig et fuldgyldigt Beviis for Kiobmand Simmonds's Eiendomsret, og der ſaaledes mangler Beviis for, at et Tyveri overhovedet er begaaet, ſaa fan Arreſtanten heller ikfe anſees ſom Hovedmand eller

Deeltageri et faabant.

Derimod

maa Retten

bifalde

det i den

paaankede

Politiretsdom antagne Reſultat, hvorefter Arreſtauten har ved at pantſœtte den
Gjienſtand for 4 Doll., hvori han efter hans egen Forklaring kun havde Panteret
til et Beløb af 2 Doll, gjort fig fyldig i fvigagtig Pantfættelfe, hvorfor
Straffen, navnligen naar henſees til, at Arreftanten tidligere har været domt

for Løsgængeri,

ffjønnes

retteligen at være

beſtemt til 60 Dages

Tvangs-

arbeide.

Denne Tidende indeholder alle af Høiefteret affagte Domme med vebfølede Conclufioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præœmisſer, forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved bver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalænge Retteus
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der ønffe Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindende for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.

Forlagt af den Gyldendalffe Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri.

Horefterelstidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

We 39.

Den Bde Februar.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſionu.
Onsdagen

Nr. 297.

den 10de Februar.

Juſtitsraad Bunten
contra

Dle Nielſen (Defenſor Levinſen),
der tiltales for Tyveri.
Aalborg Kjobſtads Extraretsdom af 21de October 1868:
„Tiltalte, Indſidder Ole Nielſen af Skalborghuſet i Budolphi
Landfogn, bør ſtraſſes med Fængſel paa Vand og Brod i 5 Dage
ſamt udrede alle af denne Action lovligt flydende Omfoftninger,
derunder Salairer til Actor, Procurator Hoegh, 5 Rd. og til
Defenſor, Kammerasſes\or Procurator Johanſen, 4 Rd. At efterfommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverretsdom af 14de December 1868: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.
I Salair til Actor og
Defenſor for Overretten, Procuratorerne Iſaacſen og Morville,
betaler Ziltalte 5 Ro. til hver,
At efterkommes under Adfœrd
efter Loven,”
Hgoieſterets Dom.

IJ Henhold

til de i den indankede Dom

anfgrte

Grunde

fjendes for Ret:

Landsoverrettens Dom

bør ved Magt at ſtande.

IJ

Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat Levinfen for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver,
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Den
J

Sag

den

tiltales

indanfede
Jndſidder

Doms
Ole

10de

Februar.

Prœmisſer

Nielſen

bedder

det:

„Under

nærværende

for Tyveri.

Ved Tiltaltes egen Tilſtaaelſe i Forbindelſe med Sagens øvrige Oplysninger er det godtgjort, at efterat han om Natten mellem den 2den og 3die
September d. A, i en noget beruſet Tilftand havde for at fove begivet fig ind
i et Værkſted 1 det ſaakaldte Locomotivhuus paa Jernbaneſtationspladſen ved
Aalborg — hvilfet Huus var uaflaaſet, ligeſom der ogſaa var uhindret Adgang
ind til Vœærkſtedet, idet den Hœngelaas, der var anbragt for Indgangsdsoren til
ſamme, ifle var aflukket — har han, idet han efter en Timestids Forlob igjen
forlod bemeldte Huus, ſammeſteds tilvendt ſig en gammel Arbeidsfrakke af
Værdi 4 MÉ., hvori ber fandtes en værdi!os Tobakspibe, ſamt en gammel
Arbeidstroie og en islandſk Nattroie, der hver for ſig ere anjatte til en Værdi
af 2 Mk.
Af disſe Gjenſtande, der tilhorte forſkjellige Haandvœærksfolk, ere
Frakfen og Arbeidstroien, der af Tiltolte ſtrax om Morgenen vare blevne
ſolgte ſom Pjalter for 8 ß., tilligemed Piben, ſom Tiltalte havde beholdt, udleverede til de Beſtjaalne, hvorimod den islandſke Nattrgoie, der efter Tiltaltes
Udfagn den næfte Dag blev ham frataget paa et Værtshuus til Sikkerhed for
Betalingen for en Suaps, ikke er bragt tilſtede under Sagen, men dens Eier
har frafaldet Krav paa Erftatning.
For dette Forhold vil Tiltalte, der er fodt 1 1826 og ſom Militair har
været anfeet med en arbitrair Straf for en difciplinair Forfeelfe, men iøvrigt
ei tidligere har været tiltalt eller ftraffet, være at anfee efter Straffelovens
$ 228 med en Straf, der ved Underretsdommen findes pasſende beſtemt til
Fængfel pan Band og Brød i 5 Dage, og bemeldte Dom, hvis Beftemmelfer
om Actionens Omfoftninger ligeledes billige, vil derfor være at ftadfæfte.”

Torsdagen den Ilte Februar.

Nr. 300.

Juſtitsraad Bunten
contra

Johan

Frederik? Peterſen (Defenſor Hanſen),

ber tiltaleg for Tyveri, Løsgængeri og Betleri.
Fryſenborg-Faurſkov Birks Extrarets Dom

af Zdie November

1868:

bor

„Arreſtanten

Johan

Frederik

Peterſen

ſtrafſes

med

20 Rottingſlag.
Saa bør han og betale alle af denne Sag lovligt flydende Omkoſtninger, deriblandt Salair til Actor, Cancelliraad

Zilian,

4 Rd.

og Defenſor,

efterfommes under Adfærd

Procurator

Friis, 3 Rd.

At

efter Loven.”

Viborg Landsoverrets Dom

retêdommen bor ved Magt at
beſtemmes til 15 Rottingſlag.

af 28de December 1868:

„Under-

ſtande, dog ſaaledes at Straffen
JI Salair til Actor og Defenſor

Den

11te Februar.
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for Overretten, Procuratorerne Iſaacſen og Morville, betaler Arreſtanten 5 Rd. til hver. At efterfommes under Adfærd efter Loven,”
I Henhold

til

Hgoieſterets Dom.
de i den indankede Dom

fjendes for Ret:

anførte

Grunde

|

Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
I Salarium til Juſtitsraad Bunten og Advocat
Hanſen
for Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
J

den

indankede

Doms

Prœmisſer

hedder

bet:

, Under

nærværende

Sag tiltales Arreftanten Johan Frederik Peterſen for Tyveri, Losgœngeri
og Betleri.
Ved Arreſtantens egen Tilſtaaelſe 1 Forbindelfe med Sageng øvrige
Oplysninger er det godtgjort, at da han, der om Natten mellem den 2den og
3die October d. A. havde opholdt ſig 1 Koftalden paa Søbygaard, ben næfte
Morgen, idet han vilde gaae bort, havde bemærket, at der i et Karlekammer,
hvortil Doren ſtod aaben, laa nogle Mellemmader, begav han, der efter fit
Udſagn var meget ſulten, ſig derind for at tilvende ſig disſe, og da han ſammeſteds ſik Sie paa en gammel Vadmels-Veſt af Vœærdi 4 Mk, tilvendte han fig
tillige denne, ſom han maa autages ſirax at have iført fig, ligeſom han ogſaa
ſammeſteds ſatte ſig i Beſiddelſe cf et Nyſolvs-Uhr af Værdi 3 Rd., en Kafkjet
af Værdi 1 Nd. ſamt 4 Torklœder og nogle andre Gijenſtande af ubetydelig
BGærdi, men inden han endnu havde forladt Kammeret, blev han anholdt. De
ftjaafne Gjenftande, der tilhørte 2 Tjeneftelarle, maa antages at være tilbages
leverede disſe, og der er iffe under Sagen Spørgsmaal om Erftatning.
Arreſtanten har derhos vedgaaet, at hau fra den Ilte September d. A,,
da han maa autages at være bleven afſkediget fra ſin Tjeneſte, indtil han, ſom
meldt, den Zdie October blev anholdt, har drevet omkring, efter fit Udfagn for
at føge Tjenefte, famt ernæret fig ved Vetleri.
Medens der nu efter hvad der ſaaledes foreligger, ikke findes Foie til at

idomme Arreſtanten,
Middelſom-Spouderlyng

der er fodt den 2den Februar 1852
Herreders

Extraretsdom

og

tidligere

af 6te Februar d. A.

ifølge

har været

anfeet efter Straffelovens $ 185 cfr. $21 med Fængfel paa ſædvanlig Fangekoſt 1 4 Dage, Straf for Løsgængeri, vil han derimod for det ovenanførte
Tuveri være at anjee efter Straffelovens $ 228 cfr. $8 37 og 21 med en Straf,
der efter Sageng Omftænbigheder findes at kunne beſtemmes til 15 Rottingſlag,
hvori den Straf, han endvidere efter Loo 3die Marts 1860 8 3 har forſkyldt
for Betleri, vil vœre indbefattet.
Underretsdommen, ved hvilken Straffen er
beſtemt til 20 Rottingſlag, og hvis Beſtemmelſer om Actionens Omkoſtninger
billiges, vil ſaaledes med den auforte Forandrinz i Straffens Størrelje, være
at ſtadſœſte.“
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Den

Nr. 293.

11te Februar.

Advocat Liebe
contra

Karen

Jacobsdatter,

Gaardmand Jens Græs's Huſtru

(Defenſor Bunten),
der tiltales for Forſog paa Drab.
Thorseng Birks Extrarets Dom af 14de November 1868:
„Tiltalte, Arreſtantinden Karen Jacobsdatter, Gaardmand Jens
Grœæs's Huſtru, bor ſtrafſes med Tugthuusarbeide i 6 Aar og
udrede ſamtlige Sagens Omkoſtninger, derunder Salair til Actor,
Procurator Vilhjelm, og til Defenſor, Procurator Hanſen, 5 Rd.
til hver. At efterfommeg under Adfærd efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 12te Januar
1869: „Birketingsdommen bor ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes til 5 Aar.
I Salair til Procuratorerne ved
Overretten, Cancelliraad d'Auchamp og Winther, betaler Arreſtantinden Karen Jacobsdatter, Gaardfœſter i Vemmenœs Jens Græs's
Huftru, 5 Ko. til hver.
At efterfommeg under Adfærd efter
Loven.”
Hgieſterets

Dom.

J Henhold til de i den indankede Dom anforte Grunde
vil den vœre at ſtadfœſte, dog at Straffetiden findes at burde
beſtemmes til 6 Aar.
Thi kjiendes for Ret:
Landsover- ſamt Hoſ- og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at ſtande, dog at Straffetiden beſtemmes
til 6 Aar. ISalarium til Advocat Liebe og Zuftitgraad Bunten for Hgieſteret betaler Tiltalte 10 Rd.
til hver.
SF den indankede Doms Prœmisſer hedder det: ,,3 nærværende mob
Arreſtantinden Karen Jacobs datter, Gaardſœæſter i Vemmenœæs Jens Græs's
Huftru, for Forjøg pan Drab anlagte og fra Thorseng Birks Extraret hertil
indankede Sag er det ved egen med de øvrige i Sagen oplyfte Omftændigheder
ſtemmende Tilſtaaelſe beviiſt, at hun har gjort fig ffyldig 1 det ommeldte forbryderiſke Forføg, og ere de nævmere Omftændigbebder følgende:
Arreftantindens enefte Søn, der er 20 Aar gammel og hjemme f08 fine
Forældre, havde befvangret den i Gaarden tjenende Pige Karen Pederſen, hvad
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der var Arreſtaniinden bekjendt, og havde tilfjendegivet det ſom fin Billie at
œægte Pigen; herover var Arreſtantinden misforngiet, ikke fordi hun ikke kunde
lide Bigen, men alene fordi denne var fattig, og det fyntes Arreftantinden, at

Sønnen funde gjøre et bedre Parti.

Deu 22de Auguſt d. ÅA., ba baade Manden

og Sønnen vare bortreifte fra Gaarden, faldt det hende, medens hun ſtod i
Kiokfenet og bagte Pandekager, pludſelig ind, at hun nu havde Leilighed til at
flille fig af med Vigen ved at give denne Svovlſtikkegift, ſom hun vidſte var
en farlig Gift, og hun udførte ſtrax Tanken, idet hun med en Kniv ſkrabede
Satſen af en lille Haandfuld Svovlſtikker, hun troer ikke, at det var et heelt
Bundt, ſtroede det Aſſkrabede i den paa Banden netop ubrørte Deig, gif ind
til Karen Peterſen med den bagte Kage, hvorpaa hun havde fmurt Eblegrød
— ſom man der i Huſet pleiete at komme paa Pandekager — og gav Pigen

den i den Forventning, at denne Lilde ſpiſe den og do af Giften.
Karen Pederſen, der mœrkede Smagen af Svovol, udholdt ikke at \piſe
mere end 2 af Kagen, og blev ſtrax efter Nydelſen overfaldet af heftige Smerter.
Efter Arreſtantindens egen Opfordring draf Pigen Melk, men dette gjorde
ingen Virkfuning, hvorimob hun ved endnu ſamme Dag at tage et af Lægen
foreſkrevet Brækmiddel kom ſig ſaaledes, at hun i Forhoret af 1ſte September
d. A. har erklœret, at hun ikke længer føler Spor af Forgiftelfen. Da Karen
Pederſen ikke ſpiſte hele Kagen og det ikle vides, om Giften var fuldkommen
ligelig fordeelt i Lagen, har det iffe været at oplyfe, hvor ftor em Mængde
Bhosphor hun havde faaet i ſig; men den af det Kongelige Sundhedscollegium
i Gagen afgivne Erflæring gaaer ud paa, at der efter ſamtlige Omſtændigheder
er overveiende

Sandſynlighed

for,

at den

Phosphormængde,

der efter

det Op-

lyſte maa antages iblandet Pandekagen, iffe har været iftand til at bræbe Vigen
eller fremfalbde ffadelige Følger for Fremtiden.
Forſaavidt

Arreſtantinden

har udſagt,

at

hun

ikke vilde,

eller ſom

hun

ogſaa har udtrykt ſig, at hun ikke troer, at hun viide have udovet Misgjerningen,
hvis ikke Nydelſen af Brændeviin havde fremkaldt en omtaaget Tilſtand hos
hende, er Overretten enig med Underdommeren i, at det i Sagen Oplyſte
viſer, at hendes Beruſelſe — hvis hun iovrigt var beruſet — dog ikke var af
anden Beſkaffenhed, end at hun godt vidſte, hvad hun foretog fig.
Arreſtantinden — der er ca. 60 Aar gammel og tidligere ifølge nærvœrende Nets Dom af 15de October 1833 1 en Sag, under hoilken hun var
ſat under

Tiltale

ſor Barnefodſel

i Dolgsmaal,

har

for at

have

udviiſt ſtraf-

værdig Ligegyldighed med Henſyn til Barnet været anfeer med Straf af 6
Gange 5 Dages Fængjel paa Band og Brød — er derfor rettelig ved Unders
retsdommen domi efter Straffelovens 8186 jfr. $ 46, medens den valgte Straf
af 6 Aars Tugthuusarbeide efter Omſtœndighederne findes at burde nedſœættes
til 5 Aar, bvorimod Dommens Beſtemmelſer angaaende Actionens Omkoſtninger, deriblandt de Actor og Defenſor ved Underretten tilkjendte Salairer,
billiges.
Med den heraf flydende Forandring vil Underretsdommeu ſaaledes
være at ftadfæfte.”
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Den

Nr. 288.

Ilte Februar,

Advocat Hanſen
contra

Frederik Jenſen

Anthonſen

(Defenſor Liebe),

ber tiltaleg for Løsgængeri.
Sunds-Gudme Herreders Politirets Dom
1868:

„Tiltalte,

Frederik

Jenſen

Odenſe Tvangsarbeidsauſtalt i 180 Dage,
at udrede

alle

af

denne

Sag

af 12te November

Anthonfen,

lovligt

bør at henfættes

hvorhos

flydende Omkoſtninger.

efterfommesg under Adfærd efter Loven.”
Landgover= famt Hof- og Stadsrettens Dom
cember

1868:

„Arreſtanten

Frederik

Jenſen

At

af 29de De-

Anthonſen

det Offentliges Tiltale i denne Sag fri at vœre.

i

han vil have

bor

for

Sagens Omkoſt-

ninger, derunder Salair til Procuratorerne Engberg og Simonſen,
5 Nd. til hver, udredes af det Offentlige.
Hgoieſterets

J Henhold

Dom.

til de i den indankede Dom

anforte

Grunde

kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom bor
ved Magt at ſtande.
Advocaterne Hanſen og Liebe
tillægges i Salarium for Hgieſteret hver 10 Rd.,
ber

udredes

af det Offentlige.

I den indaukede Doms Præmisſer hedder det: „Om Arreſtanten Frederik
Jenſeu Anthonſen, der ved Suuds Gudme Herreders Politiretsdom af
12te November 1868 for at have overtraadt et ham givet Polititilhold og
berved at have gjort fig fyldig i Løsgængeri er anfeet med Tvanasarbeide i
180 Dage, er det vel ved egen Tilſtaaelſe og Sagens øvrige Omftænbdigheder
tilſtrækkeligen oplyſt, at han nogle Gauge har begivet ſig udenfor Skaarup
Sogu for at ſoge Arbeide, dog uden at han har tilbragt nogen Nat udenfor
Sognet, men da han ikke herved findes at have overtraadt det ham af Politiet
givne Tilhold om at forblive i Sognet, med mindre han erhverver Politimeſterens og Sogneraadets Tilladelſe til at forlade det, vil Gan være at frifinde
for det Offentliges Tiltale, og vil ſamme have at tilfvare Sagens Omkoſtninger, derunder Salair til Actor og Defenſor for Overretten med 5 Rd.
til hver.

Den

Nr. 46.

ll1te Februar
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Proprietair Lauritzen (Advocat Bro)
contra

Kammerraad, Procurator Repsdorph

(Ingen),

angaaende Indftævntes Fordring paa at erholde et Pengebelsob
udbetalt af Citanten ſom formeentlig Cautioniſt for ſamme.
Skodborg- Vandfuld Herreders Dom af 1ſte Auguſt 1866:
„Contracitanten, Proprietair Lauritzen til Reſenberg, bør betale
til Hovedcitanten, Kammerraad,

Ridder af Dannebroge,

Procurator

Repsdorph af Holſtebro, 951 Rd. 4!/5 ß. med Renter 5 pCt. fra
den 28de November 1865 at regne og indtil Betaling ſkeer.
Jøvrigt bør begge Barter fcr hinandens Tiltale i denne Sag fri
at vœre.
Procesſens Omfoftiinger ophæves,
Det JIdomte at
udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe
under Adfærd eftev Loven.”
Viborg
retsdommen

Landsoverrets Dom af 4de November 1867: „Underbor ved Magt at ſtande.
Procesſens Omfkoſtninger

for Qverretten
denne

Doms

ophæves.
lovlige

Det Idomte udredes inden 8 Uger efter

Forkyndelſe

under

Hgieſterets

Adfærd

efter Loven.”

Dom.

Forſaavidt Citanten for Hgieſteret principaliter har paaſtaaet
Frifindelſe i det Hele for Indſtæœvntes Tiltale, vil, i Henhold til
hvad der i den indankede Dom i faa Henfeende er bemærfet,
denne

hans

Paaſtand

ikke kunne

tages

tilfolge.

Ligeledes billiger Hgoieſteret iſolge de fremkomne Oplysninger
i Forbindelſe med Proceduren, at Citantens ſubſidiaire Paaſtand
om en deelviis Frifindelſe, forſaavidt angaaer Poſterne Nr. 1 og 4
ſamt den under Poſt 10 omhandlede, ved 4de Auction foranledigede

Udgift af 230 Nd.
5 Mk. 2ß. — mod hvilken Deel af fidftnævnte
Poſt Citanten for Høiefteret alene har gjort Indſigelſe — ved
Dommen

er forkaſtet,

ligeſom

det ogſaa bifaldes,

at det af Citanten

under Contraſagen paaſtaaede Beløb af 104 Nd. 5 Mk. 12 ß.
iffe ev ham tilfjendt.
Derimod vil Citanten være at fritage for
at tilſvare de

ham

under

Poſterne

Nr.

2 og 3

affordrede Beløb

af 42 Rd. 3 Mk. 13 ß. og 65 Rd. 2 Mf. 9 ß., henholdsviis
for Kæmnerſkatter og Kongelige Skatter for ſidſte Halvaar 1857,
da Indſtævnte ikke mod Citantens Benœgtelſe har godtgjort, at

608

Den

11te Februar.

disſe Skattebelob henſtode uberigtigede, dengang det under Sagen
ommeldte Forlig i Marts 1859 blev indgaaet, hvorhos der under
K&æmner!fatterne ev indbefattet en Forbleie, der i hvert Fald ev
Citanten uvedkommende.

J Henhold til det Anforte
forandre derhen,

at Citanten

842 Nd. 941/, ß. med Renter

vil den indankede Dom veœære at
kun

tilpligtes at betale Indſtœvnte

deraf ſom i Dommen

beſtemt,

Barterne iøvrigt frifindesg for hinandens Tiltale.
Procesfens Omkoſtninger i alle Inſtantſer blive
ſtœndighederne at ophœve.

medens

efter Om-

Thi kjendes for Ret:
Citanten bør til Indftævnte betale 242 Rd. 941/, ß.
med Rente deraf 5 pCt. aarlig fra den 28de November

1865

bor Parterne

indtil

for

Betaling

hinandens

ſkeer,

Tiltale

men

igvrigt

i denne Sag

fri at være.
Procesſens Omkoſtninger for alle
Retter ophœves. Til Juſtitskasſen betaler Citanten
5 Rd.
J den indankede Doms Prœæinisſer hedder det: „Efterat Skiſteretteu i
Kjobmeændene A. og P. F. Eyndhovens Fallitbo i Holſtebro havde i Aaret
1858 ladet en Gaard med nogle tilhorende Markjorder der i Byen, ſom de
nœvnte Fallenter tidligere havde affjobt deres Moder, Enkemadame Gyndhoven,
men hvorpaa de euduu ilfe Lavde erholdt SÉiøde, ftille til Salg ved Auction,
og bemeldte Enkemadame Eyndhoven ved den afholdte 4de Auction var bleven

Høiftbydende med 16,500 Rd.,

og dette hendes Bud,

efterat

hendes Paaſtand

om at erholde ſig be nævnte faſte Eiendomme udlagt var forkaſtet ved en
Kjendelſe af Skifteretten, var antaget, famt hun havde gjort Skridt til at appellere faavel Sfiftebehandlingen i det Hele fom navnlig den fidftnævnte Kjendelſe af Skifteretten, erklærede Citanten, Proprietair Lauritſen til Reſenberg,
paa ſin Svigermoder Enkemadame Eyndhovens Vegne i en Skiftebehandling
den 25de Februar 1859 i det nævnte Bo, at hun forlangte fig fat i Beſiddelſe
af de ommeldte Eiendomme og den af heude derom med Fallenterne oprettede
Kjøbecontract annulleret, imod at hun overtog og betalte alle de reſterende
Skatter og Renter, ſom hvilede paa de faſte Eiendomme, ſamt enduidere betalte Driftsomkoſtningerne ſaavel til Vaarſædens Nedlægning ſom Indhøftning
og overtog 2 for Boets Regning indkjobte Heſte til Indkiobspriſen, men ſaaledes at Avl og Afgrode og hvad mere, jom hører til de fafte Ciendomme,
medfulgte, og hvis vedfommende Parter modtoge dette Tilbud, forpligtede Ci-
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tanten ſig til ſom Selvſkylduercautioniſt at indeſtaae for de nævnte Udbetalinger til de Tider, ſom af vedkommende Parter maatte beſtemmes, hvorhos Cis
tanten tilfoiede, at de reſtereude Reuter og Renters Renter ſtrax betales og at
han forøvrigt indeftod for, at Creditforeningen, der maa antages at have været
Banthaver i Ciendbommene, blev fyldeſtgjorti enhver HGenfeende.
J en den
paafolgende 8de Marts afholdt Samling i Boet erklærede en af Boets Suteresfenter, at han vilde indgaae paa Citautens ommeldte Forligstilbud, naar
denne ſom Lavvœrge for Enkemadame Eyndhoven vilde frafalde ben paatænlte
Appel af Skiftebebandlingen m. v. og derhos udrede Halvdelen af Omkoſtningerne ved Auctionerne over de faſte Eiendomme i det Hele, hvoreſter det i den
under Sagen fremlagte Ubdftrift af Sfifteforhandlingen hedder, at Citanten ,,inds
rømmede endvidere til de af ham forhen gjorte Tilbud at betale de halve af
Auctionsomkoſtningerne“, og at Citanten forpligtede fig fom Følge heraf til
paa Anforbdring at betale de den faſte Eiendom paahvilende Skatter, Renter
og de af Creditforeningen paaſtaaede Renters Nenter, ſamtlige Driftsomkoſtninger, Kjobeſummen for de 2 Heſte ſamt Halvtelen af alle Omfoftningerne 1
Anledning af de over den faſte Eiendom afholdte Auctioneer, ſamt at Citanten
paa Enkemadame Cyudhovens Vegne frafaldt den paatænkte Appel af den hele
Sfkiftebehandling

m.

v., hvorhos

det

vedtoges

at

afholde

en Skifteforſamling

den 29de |. M. og dertil at indkalte alle Beets Vedkommende, for at disſe,
ſaafremt de maatte have nogen Indfigelfe mob det affluttede Forlig, kunde faae
Leilighed til at fremfomme dermed.
Ved den derefter den nysnævnte Dag
eſter forudgaaet Bekjendtgiorelſe afholdte Samling i Boet er det, efterat en af
de Modte havde erklæret, at han henholdt ſig til fin Erklæœring med Henſyn
til Creditforeningens Capital og deraf reſterende Renter og Omfkoſtninger, tilfort Skifteprotollen, at Skiſteretten for Boets Vedkommende meddeelte Samtykfe til det af Madame Eyndhoven tilbudte Forlig. — Da imidlertid Madam
Eyndhoven

ikke ſenere

betalte

Alt,

hvad

Skiſteretten

anſaae

bende

pligtig

efter

Forliget til at tilſvare, ſaggav den hende og opgjorde det Belob, ſom den afkrœvede hende, til 1444 Rd. 4 Mk. 3 ß, og efterat hun havde gjort Indſigelſe
mod forſkjellige af de i Opgjorelſen anforte Belob og under et Contraføgsmaal
paaſtaaet ſig godtgjort af Boet deels 400 Nd. ſom det Belob, der var paalobet 1 Huusleie for et Aar af en i den ommeldte Gaard udleiet Leilighed, og
deels et Belob, der var indkommet i Boet for en ved Auction i Sommeren
1858 ſolgt Græsafgrode af nogle af de omhandlede Markjorder, blev hun ved
deu i hiin Sag afſagte Dom — idet hendes Indſigelſer mod forſkjellige af de af
Sfifteretten i dennes Opgjorelſe anforte Poſter bleve forkaſtede, og hendes
Paaſtand om at erholde det fornævnte for Græsafgroden indkomne Belob godtgiort ligeledes forfaſtedes, men hun derimod auſaaes berettiget til at erholde de
ommeldte 400 Nd. afdragne i ſin Skyld til Boet — tilpligtet at betale Boet i
det Hele 1044 Rd. 4 Mk. 3 ß med Renter 5 pCt. deraf fra 5te Januar 1860.
Da ber derefter var gjort Udlæg hos Enkemadame Eyndhoven for denne
hendes Skyld, men hun havde erklæret ilfe at kunne betale og Intet at eie,

uden en aarlig Indtægt af 400 Rd.,

der tilklom

hende

hos Citanten, og dev
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var gjort Udlæg deri, men Citanten, ba Udlæget blev anmeldt for ham, ertlærede, at der iffe paahvilede ham nogen Forpligtelfe til at betale Entemadame
Eyndhoven 400 Rd. aarlig, henſtillede Haudelshuſet Ølgaard og Thorfen i
Altona, der vare Creditorer i A. og P. F. Eyndbovens Bo, — idet Skifteretten i Boet, efterat de nævnte Creditorer paa en Sfiftejamling den 5te Mai
1863 havde erklæret, at de, forfaavidt Boets Midler vare utilſtrækkelige til at
beftride Omfoftningerne ved et Søgsmaal mod Citanten, vare villige til at tilyde det Manglende, havde af Henfyn til Boets formeentlige Uformuenhed til
at udrede disſe Udgifter vœægret ſig ved at ſagſoge Citanten — til Skliſteretten
i bemeldte Skifteſamling at udlægge dem Boets Fordring paa Enkemadame
Eyndhoven ifolge den ommeldte Dom 0g paa Citanten ſom hendes Cautioniſt,
og efter Foranleduing af Skiſteretten erklœrede de, at de under Forudſœætning
af, at Skifteretten ifle gik ind paa deres Tilbud med Henſyn til Søgsmaal
mod Citanten, begjærede Fordringen paa ham og Madame Eyndhoven ifsolge
bemeldte Dom fig udlagt for dens Paalydende, hvorhos det efter den her under
Sagen fremlagte Extractudſkriſt af Skiſteretsprotocollen under 6te December
1864 er tilfort Skiſteprotocollen, at der i Henhold til det paa Stiftet Pasſerede og Repartitionen bliver at give Ølgaard og Thorfen Udlæg i den i Voetsg
Sag med Madame Eyndhoven afſagte Dom, ved hvilken hun er tilpligtet at
betale til Boet 1044 Rd. 4 Mk. 3 ß med den Ret, ſom Boet efter denne
maatte kunne gjore gjældende, ſaaledes at den udlægges for dens Paalydende
1044 Rd. 4 Mk. 3 ß og paalobne Renter 226 Rd. 2 Mk. 4 ß, ialt 1271 Rd.
7 ß, og der er derefter under 31te Januar 1865 af den nœvnte Skifteret meddeelt Handelshuſet Ølgaard og Thorjen en Trangport, hvori det er anført, at
ba Domgacten i den nævnte Sag er ved Skiſtet i A. og P. F. Eyndhovens
Fallitbo udlagt bemeldte Handelshuus in natura, meddeles der dette Transport paa denne Domgact med de famme vedhængende enter. — Det nævnte
Handelshuus har derefter ladet den nœævnte Fordring ſluille til Bortſalg ved
Anction den 29de September 1865, og den er da afhœndet til Indſtævnte, Kammerraad, Procurator Repsdorph 1 Holſtebro, ſom derefter under nærværende
Sag i 1ſte Inſtants har ſagſogt Citanten til Betaling af Fordringeng Beløb
1044 Rd. 4 Mk. 3 ß med Renter 5 pCt. deraf fra 5te Januar 1860 indtil
Betaling feer.
Bed Underretgbommen it nærværende Sag er Citanten — der for Unberretten principalt havde paaftaaet Sagen afvtift og fubfidiairt ſig frifunden for

Indſtævntes Tiltale eller ialtfald det fordrede Belob nedſat, idet han har villet
giore gjældende, deels at flere af de under det fordrede Belob indbefattede
Poſter ikke retteligen kunde affordres ham, og deels at flere andre Poſter vare
frævede med et for ftort Beløb, og derhog under et Contraføgsmaal havde

paaftaaet fig godtgjort 104 Rd. 5 Mk. 12 ß, — tilpligtet at betale Indftævnte
951 Rd. 4! ß med Renter 5 pCt. deraf fra Forligsllagens Dato den 28de
November 1865 indtil Betaling eer, men isvrigt ere Parterne frifundne for
hinandens Tiltale. ‘Denne Dom har Citanten nu indanket her for Retten,

hvor han

har gjentaget ſine for Underretten

fremſatte Paaſtande om Sagens

Dén

Ilte Februar.
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Afviisning fra Underretten eller fuldſtœudig Frifindelſe og fubfidiairt ligeledes
gientaget ſine for Underretten fremſatte Indſigelſer mod de enkelte Poſter, forfaavidt de iffe ved Underretébommen ere tagne til Følge, famt de af ham under Contraſog8maalet for Underretten fremſatte Paaftande, hvorimod Indftævnte
her for Retten procederer til Stadſœæſtelſe af Underretsdommen.
Citantens Paaſtaud om Sagens Afvoiisning fra Underretteu er ftøttet
paa, at den Handelshuſet Ølgaard og Thorſen af Skifteretten i.A. og P. F.
Eyndhovens Bo meddeelte Transport formeentlig alene angaaer bemeldte Boes
Fordring paa Enkemadame Eyndhoven efter den ovenomhandlede Dom, meu
ikke tillige omfatter det Krav, Boet maatte have havt paa Citanten ſom Cautioviſt for Madame Eyndhaven, og at da Dlgaard og Thorſen ſaaledes ikke
have erholdt ſig overdraget Boets mulige Krav paa Citanten, have de ei heller
ved at bortſœlge deres Krav paa Madame Eyndhoven kunnet overdrage Indftævnte nogen Fordring paa Citanten, ſaa at Indftævnte paa den Tid, da han
paaklagede nærværende Sag til Forligelſescommisſionen og Forligsmæglingen

fandt Sted,

ikke har havt Hjemmel

til at paatale Fordringen mod Citanten,

men da den Overdragelſe til Indftævnte, hvorefter denne mener fig berettiget
til at fremfætte den omhandlede Fordring paa Citanten, er foregaaet, førend
Indſtævnte paaklagede Sagen til Forligelſescommisſionen, og Citantens Jud-

figelfe mod Omfanget af den til Indftævnte flete Overvragelfe

maa

anſees at

henhøre under Sagens Realitet, er Citantens Baaftand om Sagens Afviisning
fra Underretten ubegrundet.
Hvad dernœæſt angaaer Citanteng Baaftand om aldeles Frifindelfe, da
har han i faa Henſeende paaberaabt ſig, deels at Transporten fra Skiſteretten
i A. og P. F+. Eyndhovens Bo til Ølgaard og Thorfen, fom meldt fun ans
gaaer Boets Forduring paa Enkemadame Eyudhoven efter den ommeldte Dom,
og at den af Auctionsretten til Jndſtœvnte udſœrdigede Transport paa Fordringen fra Dlgaard og Thorſen ei heller udtrykkeligen overdrager Indſtævnte
nogen Fordring paa Citanten, og deels at der overhovedet ilke kan anſees at
have paahvilet Citanten nogen Cautionsforpligtelſe for Enkemadame Eyndhovens omh ndlede Gjæld til bet nævnte Bo.
Vel omialer nu den af Skifteretten i bemeldte Bo til Zlgaard og Thor=
jen udfærdigede Transport ikke, at der til Madame Eyndhovens omhaudlede
Gjæld til Boet er knyttet nogen Cautionsforpligtelſe for Citanten, ligeſom ſaadant ei heller, efter den her under Sagen fremlagte Extract-Udfkrift af hvad
der er tilfort Skifteprotocollen den 6te December 1864, ſees at vœære udtalt ved
den onmmeldte Tilforſel til Skifteprotocollen, og det er ikke her under Sagen
oplyſt, med hoilke Udtryk Udlœæget. af Boets Krav paa Enkemadame Eyndhoven
til Zlgaard og Thorſen er givet i Skifterepartitionen, men idet det ikke fra
Citantens Side er oplyſt eller endog blot paaberaabt, at der under Behandlingen af A. og P. F-. Eyndhovens Bo har fundet nogen Forhandling Sted,
hvorved Boet enten ffulde have erfjendt intet Krav at have paa Citanten ſom
Cautioniſt for Ten ommeldte Giæld, eller at have frafaldet faadant Krav,i
hoilken Henſeende bemærkes, at faadant iffe fan udledes deraf, at Boet, da bet
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ſom meldt fagſogte Enkemadame Eyndhoven for den ommeldte Gjæld, undlod
ot inddrage Citanten under Sagen eller endog blot at anmelde deu for ham,
ſaa meget mindre ſom der af Boet, da det lod ajøre Udlæg hos Enkemadanie
Eyndhoven efter den over hende erbvervede Dom, blev. under denne Udlœægsforretning taget Forbehold af Boets Ret mod Citanten ſom Cautioniſt for Fordringen, og det desuden af hvad der, fom meldt, efter den her under Sagen
fremlagte Udffrift af hvad der foregik ved Samlingen i Boet den 5te Mai
1863, fremgaaer, at Sfifteretteng Vægring ved da at fagføge Citanten alene
var begrundet i, at ben iffe anfane det forſvarligt at paadrage Boet de ved et
Sogsmaal foranledigede Omfkoſtninger, men at der ikke fra Skifterettens Side,
ligeſaalidt ſom ſaadaut ſees at være ſkeet
af nogen af Beets ÎInteresſeuter, er
yttret nogen Tvivl om, at Citanten var forpligtet ſom Selvſkyldnercautioniſt
for Enkemadame Erndhorens ommeldte Gjæld, eller udtalt at Boet opgav denne
Ret, — maa Betydningen af det Llgaard og Thorſen i Boet givne Udlæg paa
Fordringen paa Erkemadame Eyndhoven og den af Skifteretten derefter givne
Transport forſtaaes i Overeensſtemmelſe med den af Dlgaard og Thorſen
berom i Bvet fremfatte Begjæring, her, efter hvad foran er bemærket om det,
der foregik ved Skifteſamlingen den Z5te Mai 1863, udtrykkeligen gik ud paa,
at de begjærede ſig udlagt Boets Fordring ei blot paa Enkemadame Eyndhoven ifølge den ommeldte Dom, men ogſaa paa Citanten ſom hendes Cautionift, og der ev beguden af JIndſtævnte ber under Sogen fremlagt en af Skifteretten under 29de Mai f. A. udſtedt Atteſt om, at der ved det Ølgaard og
Thorſen i Boet givne Udlæg og Transporten til dem paa den ommeldte
Fordring ikke er ffeet nogen Jundſkræœnkning af den i deres Begjæring anforte Ret efter Dommen, eller forbeho!dt Boet nogen Ret imod Enkemadame
Eyndhoven eller imod Citanten ſom Selvſkyldnercautioniſt, og forſaavidt angaaer Fordringens Overdragelſe fra Llgaard og Thorſen til Indftævnte, da
maa

det ved

de

til Grund

for Auctionen,

hvorved

Overdragelſen

ſete,

lagte

Conditioner anſees tilſtrækkelig tydeligen tilkjendegivet, at Salget ogſaa omfattede den Ret, ſom fulgte af den Cautionsforpligtelſe, der maatte paahvile Citanten for Enkemadame Eyndholms omweldte Giæld.
At Citanten i ſin Tid
har paataget fig en ſaadan Forpligtelſe til Boet, maa nu ogſaa anſees tilſtrœækkelig godtgjort ved hvad der, ſom foran bemærket, efter be her under Sagen
fremlagte UbdfÉrifter af Forhandlingerne ved Skifteſamlingerne den 25. Februar,
8. Marts og 29de Marts 1859, er foregaaet ced disſe Skifteſamlinger, idet
Citanten, efter i den forſtnœvnte Sfifteſamling at have erflæret, at naar vedfommende Parter vilde mobtage det af ham for Madame Eyndhoven gjorte
Tilbub, forpligtede han ſig til ſom Selvoſkyldnercautioniſt at indeſtaae for de
tilbudte Udbetalinger, har i Skiſteſamlingen den paafolgende 8de Marts vedtaget

at udvide

Enkemadame

Eyndhcvens

Forpligtelſe

ſaaledes

ſom

da

af en

af Boets Interesſenter forlangt, uden at betinge fig, at ben af ham tilbudte
Cauticnsforpligtelſe paa Grund deraf }ﬀulde bortfalde, og da Stifteretteni
Samlingen den paafolgende 29de Marts, ſom det i den fremlagte Udſkriſt hedder, for Boets Vedkommende meddeelte Samtykke lil det af Madame Eyndho-
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ven tilbudte Forlig, giorde Citanten, der var tilſtede i Skifteſamlingen, ingen
Bemærtning om, at den ifolge hans Erkflœring i Skiſteſamlingen den 8de
Martg foregaaede Forandring i de af ham paa Madame Eyndhovens Vegue
forſt fremſatte Tilbud foranledigede bam til at tilbagefalde det af ham gjorte
Cautionstilbud, hvorfor dette maa anſees endeligen vedtaget af ham.
Citantens Paaſtand om fuldftændig Frifindelfe 1 nærværende Sag vil ſaaledes ei
heller kunne tages til Følge.
Der bliver herefter fun Spørgsmaal om, hvorvidt nogen af de af Citanten fremſatte Indſigelſer mod de enkelte Poſter i Indſtævntes Fordring, forſaavidt disſe ere forkaſtede ved Underretsdommen, eller Citantens Paaſtand un-

der det for Underretten anlagte Contraſogsmaal kan tages til Folge.
Det maa î ſaa Henſeende bemærkes, at i den af Skifteretten i A. og
P. F. Eyndhovens Bo i ſin Tid affattede Opgjorelſe over, hvad Enkemadame
Eyndhoven ifolge det ommeldte Forlig havde at betale til Boet, er Boets Fordring fremſat under 11 Poſter, og ved Underretsdommen i nærværende Sag er
det antaget, at de under Poſterne 8 og 9 anførte Beløb ikke kunne affræves
Citanten, ligeſom og at Poſterne 5 og 11 maa være at nedſœtte, ſom af ham
paaſtaaet, ſamt at ogſaa det under Poſt 10 fordrede Belob vil være at nedfætte, bog iffe med faa ftori Beløb, ſom af Citauten paaſtaaet, og imod de
under Bofterne 6 og 7 anførte Beløb er ingen Judfigelfe af Citanten fremfat.
Hvad derimod angaaer Pofterue 1 og 4, der ere anførte at være deelg Driftsubgifter i Anledning af Baarfædens Nedlægning, og deels Udgifter til Judtjøb
af Sœdekorn, da har Citanten formeent, at disſe Udgifter ere anførte med et

for jtort Beløb

og at der navulig

under

den

forſtnævnte Poſt

er intbefattet

Udgifter til Underholdning for Fallenterne A. og P. F-. Eyndhoven, ſom ikke
efter det indgaaede Forlig kunde paahvile Enkemadame Eyndhoven eller nu
Citanten ſom Selvſkyldnercautiouiſt, ſamt at der under ſidſtnœvnte Poſt er indbefattet Udgift til Anſkaffelſe af Korn, der ikke er forbrugt til Saajæd; men
ligeſom disſe Indſigelſer, der ogſaa bleve fremſatte af Enkemadame Eyndhoven
under den mod hende af Boet aulagte Sag, ere ved Dommen i bemeldte Sag
forfaftede, ſaaledes maa det ogſaa auſees tilſtræk…kelig godtgjort, at Skifteretten
i Boet i fin Tid har udbetalt be fulde nuder disſe Poſter anforte Beløb, og
det er ikke af Citanten nœærmere opgivet, hvilfen Deel af de under disſe Poſter
anførte Beløb, der i Henhold til det af ham Anførte ffulde anfeeg at være
udenfor hvad der efter Forliget i Anledning af de der ommelbte Udgifter paas
hviler ham at tilfvare, ligejaalidt fom der iøvrigt under Sagen er fremfommet
Noget til Beſtyrkelſe for, at nogen Deel af de omhandlede Beløb fiulde være

udgivet t anden Anledning
Saaſæd.

end

til Baarfædens Nedlægning

Det maa derfor billiges, at Citantens Indfigeljer

og Anffaffelfe af
mod

bdigfje PVofter

iffe ved Underretsdommen i nærvœrende Gag ere tagne til Følge.
De under Poſt 2 og 3 anforte Udgiſter ere henholdsviis Communeſkatter og fkongelige Skatter for ſidſte Halvaar 1857, og har Citanten villet gjøre
gjældende, at de forſtnævnte Skatter for endeel vare perſonlige Skatter for
Fallenterne, der ikke paahvilede de faſte Eiendomme, og at der derunder tillige
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var indbefattet Jordleie til Byen, ſom ei vedkom de til Madame Eyndhoven
overdragne faſte Eiendomme, ſamt at overhovedet intet af disſe Skattebelob ftod
til Reſtance, da det ommeldte Forlig med Boet blev indgaaet, idet der navnlig
tidligere var gjort Udpantning derfor i nogle Hefte, men ligeſom Madame
Eyndhoven i den mod hende anlagte Sag er tilpligtet at tilſvare disſe Belob,
og det maa anjees godtgjort, at Boet har udbetalt de herommeldte Skattebelpob,
faaledeg har Citanten iffe nærmere oplyft, enten at nogen Deel af det forſtnœvnte Skattebelob var perſonlig Skat for Fallenterne, eller hvad der deraf maatte
vœære Jordleie, ligeſom ei heller, at de nævnte Sfattebeløb vare betalte, førend

Forliget blev indgaaet, eller at de ere dœffede ved Realiſation af de Gjenſtande,
hvori der var gjort Udpantning, hvorimod det efter Sagens Oplysninger i det
Hele nœrmeſt maa anutages, at Nealiſation af de Gjenſtaude, hvori Udpantning
var ﬀﬀeet, er bortfalden paa Grund af, at disſe i Forvetien vare pantſatte, og
at Skattebelobene ſaaledes eudnu have henſtaaet ubetalte, da Forliget blev inds
gaaet, og det maa dexrfor billiges, at Citantens Indſigelſer ogſaa mod bdisfe
Poſter ere forkaſtede ved Underretsdommen.
De under Poft 10 anførte Udgifter ere beregnede ſom Omkoſtuinger i
Anledning af de over de faſte Eiendomme afholdte Auctioner, og det, fom ben
Citanten efter Forliget paahvilende Halvdeel af disje Omkoſtninger, her anførte
Beløb 178 Rod. 2 Mk. 14 ß., er ved Underretsdommen nedſat med 16 Rd. 1 Mk.
14! ß., men Citanten har formeent, at der endvidere i denne Poſt bor afgaae,
hvad denne Poſt er foroget ved at der er beregnet Betaling for Udmeldelſe til
Vurdering til Auctionseſterretning 3 Nd. 4 Mk. 3 ß., for en Udſkrift af Auctionsprotocollen om det ved 4de Auction Foregaaede, og for 4 Atteſter af Pantebogen til Fremlœæggelſe ved Auctionerne, idet han har meent, at disſe Udgifter
ikke henhore under de Omkoſtniuger ved Auctionerne, 1 hvis Udredelſe han efter

Forliget ffal deeltage, og at der ialtfald fun burde have været” regnet Betaling
for 1 Atteſt af Pantebogen, og endelig har han gjort Indfigelfe mod, at der
under denne Poſt er opfort Salair til Auctionsretten for 4de Auction, beregnet

fom

om Ciendommene

vare

olevne

folgte

ved

denne Auction,

iſtedetfor

at

Salairet fun burde være beregnet fom for forgjæves Auction, og hvorefter
Muctionsfalairet, der er beregnet til 230 Nd. 5 Mk. 2ß., kun burde have været

3 Rd. 2 Mk. 11 ß.

Der maa imidlertid — hvad og er autaget ved Dommen

i den tidligere Sag mellem Boet og Enkemadam Eyndhoven — gives Indſtævnte Medhold i, at Udgiſterne til Udmeldelſe til Vurdering til Auctionsefterretning ſamt den ommeldte Auctionsudffrift.
og de ved Auctionerne fremlagte Bantebogsattefter maa henregnes blandt de Omkoſtninger i Anledning af
Auctionerne, i hvis Udredelſe Citanten efter Forliget er pligtig at deeltage, og
felv om Skifteretten kunde have indſkræœnktet ſig til at erhverve kun 1 Pante-

bogs8atteſt for ſamtlige de til Auction

ſtillede faſte Eiendomme

og kunde have

fordret, at Retsffriveren optog famtlige de paagjældende Ciendomme i 1 Atteſt,
maa dog Citanten, efterat de forbrede Beløb ere blevne udredede af Boet, være
pligtig at tilfvare Halvdelen af bdisje Udgifter.
Det jamme maa ogjaa gjælde
med Henſyn til det til Auctionsretten for den afholdte 4be Auction betalte
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Salair, efterſom det efter Sagens Oplysninger maa antages, at det ved bemeldte Auction gjorte hoieſte Bud er af Skifteretten i Boet i fin Tid blevet
approberet, hvorved Auctionsrettens Berettigelſe til at beregne Salairet ſom
for ſﬀeet Salg, er indtraadt, uden at den Omſtændighed, at der flere Maaneder
jenere blev truffen en Overeenskomſt mellem Boet og Enkemadam Eyndhoven
om, at det ved Auctionen gjorte Bud ikfe ffulde have nogen Betydning, heri
fan gjøre Forandring, og at Boet, ſom Citanten har paaſtaaet, ﬀulde have
vœæret uberettiget til at ſtille de ommeldte Eiendomme til Auction, kan ikke her
under Sagen vœære af nogen Indflydelſe, da Auctionerne ikle ere formelt erflærede ugyldige.
Citantens ommeldte Jndſigelſer mod det under 10de Poſt
fordrede Belob kunne ſaaledes ikke tages til Folge.
Forſaavidt Citanten derhos under det af ham for Underretten anlagte Contraſogsmaal har paaſtaaet,
at der 1 det ham affordrede Belob bør afgaae 104 Nd. 5 Mk. 12 ß., der ſom
Nettobelobet af en i 1858 afholdt Auction over Græsafgroden af en Deel af
de ommeldte Markjorder,
er fommet Boet tilgode, men efter Citantens
Formening burde, ſom en Indtægt af en Deel af de omhandlede Markjorder,
være tommet Enkemadam Eyndhoven tilgode, efterſom det med Boet indgaaede
Forlig gaaer ud paa, at „Avl og Afgrode og hvab mere, fom hører til de fafte
Eiendomme“, ſﬀulde medfolge ved disſes Overdragelſe til hende, maa det
mœærkes, at det efter Sagens Oplysninger maa antages, at det ommeldte
Auctionsbelob er allerede i 1858, og ſaaledes længe forinden det ommeldte
Forlig i Februar og Marts 1859 blev indgaaet, indbetalt til Boet, og vel
[unde den Omftænbdighed, at de Driftsudgifter, ſom Enkemadam Eyndhoven
efter Forliget ffulde tilfvare, hidrøre fra Markjordernes Drift t Foraaret 1858,
tale for, at den i Forliget indeholdte Beſtemmelſe om, at „Avl og Afgrode
meb hvad mere, fom hører til de faſte Eiendomme“ ffulde tilfomme hende,
maa

forſtaaes

derhen,

at

derunder

ogfaa

var

indbefattet

den

bele

Indtægt

af

Markjordernes Afgrode i 1858, iſœr da det ommeldte Auctionsbeleb for Græsafgrøden af en Deel af Jorderne ikke udtrykkeligen er ved Forliget forbeholdt
Boet, og det af den her under Sagen fremlagte Udffrift af Forhandlingerne
ved Sfliftejamlingerne i Goet nofjom fremgaaer, at de om Forliget flete Tilførfler til Slifteprotocolen ere uflare og affattede med liden Omhu, men da
den heromhandlede Indtægt dog, jom bemærket, maa antages at være indgaaet
1 Boet længe førend det af Madam Cyndhoven gjorte Forligstilbud fremkom,
og ſaaledes paa den Tid var traadt ud af Forbindelſe med de faſte Eiendomme,
og ilfe funde anſees ſom en disſe vebhængende Frugt, og det desuden efter
de 1 Forliget indeholdte Betingelſer ikke fan antages, at det har vœret Parternes Henſigt ved ſamme at faſtſœtte Forholdet med Henſyn til de faſte Eiendomme ſaaledes, at disſe ſkulde anſees i enhver Henſeende at have ſtaaet for
Madam Eyndhovens Regning fra Foraaret 1858, ligeſom ogſaa ſaavel Madam
Eyndhoven under den mod hende af Boet anlagte Sag, ſom Citanten under
nærværende Sag har gjort gjældende, at de iffe ved Forliget have forpligtet
fig til at tilfvare enhver ved de omhandlede fafte Ciendomine fiden Foraaret
1858 paaloben Udgift, maa det billiges, at ligeſom Madam Eyndhoven i den
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mod bende af Boet anlagte Sag ikke er anſeet berettiget til at erholde fig
dette Belob regnet tilgode, ſaaledes ogſaa Citauten ved Underretsdommeni
nærværende Sag ike er kjendt berettiget til at echolde det afdraget i hvad
han har at tilſvare efter det indgaaede Forlig.
Da eſter det Foravfsorte ſaaledes ingen af de af Citauten mod det ham
ved Underretsdommen paalagte Belob fremſatte Indſigelſer kan tages til Folge,
vil Underretsdommen, hvorved Procesfens Omfoftninger ere ophævede, efter
Indſtœvutes Baaftand blive at ftadbfæfte, hvorhos Procesſens Omkoſtninger for
Overretten efter Omftændighederne findes at burde opbæves.”

Nr. 305.

Advocat Liebe
contra

Thomas Chriſtian Mikkelſen
der tilcales for Tyveri og Betleri.

(Defenſor Brod),

Ulfborg Hind Herreders Extraretsdom af 27de November
1868: „Tiltalte Thomas Chriſtian Mikkelſen bør henfætteg i Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder.
Saa betaler han og alle i
Anledning af hang Arreft og iøvrigt af Sagen lovligt flydende
Omfoftninger famt i Salair til Actor, Søfrigscommisfair, Pros
curator Bagge, 5 Rd., og Defenſor, Kammerraad, Procuxator
Krarup, 4 Rd. At efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Viborg

retsvommen
Defenſor

Landsoverretsdom

bor

ved Magt

for Overretten,

af

11te Januar

1869:

at ſtande.

I Salair

Procuratorerne

Ifaacfen

„Under-

til Actor

og

og Morville,

betaler Arreſtanten 5 Rd. til hver. At efterklommes under Adfcœrd
efter Loven.”
Døiefteretg Dom.
JI Henhold til de i den indankede Dom anførie Grunde
fjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bor ved Magt at ſtande.
J Salarium til Advocaterne Liebe cg Brod for
Hgoieſteret betaler Tiltalte 10 Nd. til hver.
(Den indankede Doms

Præmisſer folge i nœſte Nr.).

Forlagt af den Gyldendalſke Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoc & Gandrups Bogtryfkkeri,

Yoieſlerels{lidende,
udgiven
af

Hoieſterets Protocolſecretairer.

N 40.

Den dte Marts.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 305,
Thomas

den 11lte Februar.

Advocat Liebe
contra
Chriſtian Mikkelſen (ſee forrige Nr.).

J ben indanlebe Doms Præmigfer hedder bet: ,, Under nærværende Sag
tiltales Arreſtanten Thomas Chriſtian Mikkelſen for Tyveri og Betleri.
Ved Arreſtantens egen Tilſtaaelſe 1 Forbindelſe med Sagens øvrige
Oplysninger er det godtgjort, at han— der den 14de Auguſt f. A. var bleven
losladt af Straffeanſtalteu i Viborg, og ſom derefter fra Begyndelſen af Septen:ber indtil ſin Anholdelſe den 16de October maa antages at have vandret
omtring, ſom han har forklaret, for at ſoge Arbeide — den ſidſtnœvnte Dag
har paa 2 Steder i Staby Sogn, hvor han havde erholdt henholdsviis 2ß og
1ß 1 Almisſe, tilvendt ſig paa det ene Sted et gammelt Meerſkums Pibehoved
uden Beflag af Værdi 4 ME, der efter Arreſtantens Forklaring laae i et Vindue i Forſiuen, og paa det andet Sted et Torklæde af Værdi 1 Rd., ſom Arreſtanten efter ſin Forklaring vil have fundet liggende paa Gulvet i Stuen.
Bemelbte Øjenftande ere bragte tilftede under Sagen og tilbageleverede til de
Beſtjaalne, og ber er iffe under Sagen Spørgsmaal om Erſtatning.
For de ommeldte Tyverier vil Arreſtanten, der er fodt i 1818 og tidligere, foruden i 1860 at være ftraffet for Løsgjængeri og Betleri, flere Gange
har været ftraffet for Tyveri, feneft ifølge Overrettens Dom af 11te Juli
1864 for denne Forbrydelſe 3die Gang begaaet efter Fron. 1lte April 1840
g 15 med Forbedringshungarbeide i 4 Mar, være at anfee for 4de Gang begaaet Tyveri efter Straffeloveng $ 232 med en Straf, der ved Underretsdommen findes pasſende beſtemt til Forbedrings8huusarbeide i 18 Maaneder, hvorved den Straf, ſom Arreſtanten efter det Overanforte tillige har forſkyldt for
Betleri efter Lov 3die Marts 1860 $ 3, vil vœre abſorberet, og bemeldte
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om Actionens Omkoſtninger

ligeledes

billiges,

vil

derfor være at ſtadſœſte.“
_—

Nr. 279,

Beſidderen

af Stamhuſet

Gl. Eſtrup,

Kammerherre,

Lehnsgreve Scheel (Advocat Liebe)
contra

Huusfœæſter Poul Poulfen

(Ingen),

angaaende Berettigelſen til at bruge et til Indſtæœvntes Feœſteſted
hidtil henhørende Engftyffe m. m.
Rougføe, Sønderhald og Dſterliisberg Herreders Rets Dom
af 8de October

1867:

,,Den

ovennævnte

af Citanten,

Kammer-

herre, Greve Scheel til Gl. Eftrup fremlagte Overeensfomft af
Ove December 1866 fjendes ved Wagt, og bør Indſtævnte, Huusfœſter Poul Poulſen af Auning, i Henhold til denne afholde ſig
fra Brugen af den ved bette Document afſtaaede Englod Matr.
Nr. 15 i Auning, hvorhos han for det Zab og den Ulempe, der
er

tilfgiet

Citanten

ved

Overeenskomſtens

Misligholdelſe,

inden

15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelſe bør udrede en
ſaadan Erſtatning, ſom faſtſœttes ved uvillige inden Retten udmeldte Mænds Sfjøn.
Sagens Omkoſtninger ophœves. Statsfasfens Het forbeholdes beelg med Henfyn til, at det paa den
under Sagen fremlagte Afffrift af nysnævnte Overeensfomjt af
9de December 1866 ikke er anfort, om ftemplet Papir, og da
hvilket, ex forbrugt til det originale Dokument, deels med Henſyn
til at den fra Procurator

Bredſted

den

16de Juli

d. A. fremlagte

Fuldmagt ikkun er \krevet paa ſtemplet Papir til Taxt 8 ß. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.”
Viborg Landsoverrets Dom
af 28de September 1268:
„Underretsdommen bor ved Magt at ſtande.

J Procesomkoſtninger

for Overretten betaler Citanten, Huusfæfter Poul Poulſen, til
Indſtœvnte, Kammerherre, Greve Scheel, 20 Rd. Det Idomte at
efterkommes

under Adfærd

inden

8 Uger

eſter

denne

Doms

lovlige

Forkyndelſe

efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Da Citanten, efter i Henhold til Anticipationsbevilling af
24de November f. A. under 2den December nœſtefter at have
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udtaget Høiefteretsftævning, har paaſtaaet den indankede Dom ſtadfæftet, og Indſtævnte, ſkjondt lovlig ftævnet, hverken felv er
mødt eller har ladet mode ved Sagens Foretagelſe
i Hgieſteret, vil
den paaſtaaede Stadfœæſtelſe være at give,
Thi kjendes for Ret:
Lands8overrettens

Dom

Onsdagen

Nr. 272.

bør ved

Magt

at ſtande.

den 17de Februar.

Cand. juris 9. Halfier
contra

Edvard

Adolph Sommer

ogſaa kaldet Thom

Brædel (Defenfor Brod),
ber tiltales for med QOverlæg eller i alt Fald
filt et andet Menneſke ved Liv-t.
Criminal-

og

Poſlitirettens

Dom

af

Zdie

eller Tom

forfætlig at have
November

1868:

„Arreſtanten Edvard Adolph Sommer, ogſaa kaldet Thom eller
zom Brædel, bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være,
dog ſaaledes at han udreder denne Actions Omkoſtninger, og derunder Salair til Actor og Defenfor, Procuratorerne Alberti og
Møller, med 8 Rd. til hver.
At efterfommes under Adfærd
efter Loven.”

Hgoieſterets
Eſterat

Tiltalte

forſt

urigtigen

Dom.
havde

foregivet,

at

der

ved

den under Sagen omhandlede Leilighed var opftaaet et Slaggmaal
med Ridard Harrig, under hvilfet en af de andre Tilſtedevcrende
maatte have brugt &niv, har han derefter vedgaaet, at han flog
Harris, medens denne endnu laa i Sengen, og derpaa jfyndfomt
bortfjernede ſig med ſine Ledſagere.
Strax efter deres Bortgang
maa Harris antages at vœre afgaaet ved Doden ſom Folge af et
med en Kniv tilſgiet Stikſaar.
Vel har nu Tiltalte benægtet
ſelv at have tilfoiet ham dette Saar, eller at have været i Beſiddelſe af nogen Kniv, da han overfaldt Harris, men ligeſom det
allerede efter hang egne yderligere Forklaringer ikfe lader ſig antage, at nogen Anden af de Tilſtedeværende tilfoiede Harris Vold,
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ſaaledes tale famtlige øvrige under Sagen fremkomne Oplysninger, hvoraf det Veæſentlige er fremſtillet i den indankede Dom,
beftemt for, at Ziltalte og ingen Anden under Overfaldet ſtak
Harris med en Kniv. Der maa faaledes anfeeg at være tilveiebragt et efter Fdgn. 8de September 1841 tilſtrœkkeligt Beviis
for, at det er Tiltalte,

ſom,

idet han

overfaldt Harris,

har til-

foiet ham det Stikſaar, der havde hang Død tilfølge.
At han
har havt til Henſigt at berove Harris Livet, tor derimod ikke med
Sikkerhed antages; men da han dog har maattet forudſee Doden
fom en iffe uſandſynlig Folge af den ſaaledes mod Harris forfætlig udøvede Vold, maa hang Forhold — der i Medfor af
Straffelovens & 6 bliver at bedømme efter denne Lov — henføres
under ſammes$ 188. Efter Sagens Omſtœndigheder og med færligt Henſyn til den lange Tid, hvori Tiltalte har været fængflet,
findes hans Straf at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide
i 2 Aar. Han vil derhos have at tilſvare Actionens Omkoſtninger efter den indankede Doms Forſtrifter.
Thi kjendes for Ret:
Edvard Adolph Sommer bgr henſœttes til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.
I Henſeende til
Actionens Omkoſtninger bor Criminal- og Politirettens Dom ved Magt at ſtande.
I Salarium til
Cand. juris Halfkier og Advocat Brok for Hgieſteret
betaler Tiltalte 20 Rd. til hver.
J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Under nœærværende
ifolge Juſtitsminiſteriets Skrivelſe af 29de Juni f. A. anlagte Saa tiltales
Arreſtanten Edvard Adolph Sommer, ogſaa kaldet Thom eller Tom Brædel, der er født den 21de Juni 1842 og ikke funden tidligere ſtrafſet, for med
Overlœæg eller i alt Fald forfætligt at have ffilt et andet Mennefte ved Livet.
Efter den af Arreſtanten med Heuſyn til denne Sigtelfe afgivne Forflaring, forſaavidt ſamme i det Væſentlige ſtemmer med de iøvrigt foreliggende
Oplysninger, havde Arreſtanten, ſom var forhyret med Lodsbaaden „The golden Gate“, den 1fte eller 2den April f. A. med Landlov begivet ſig til Fremmedcolonien i Shanghai i Provindſen Hiangſu i Keiſerdommet China tilligemed en amerikan Neger James Williams og en Hollænder Baſtian Hoff
mann, begge ligeledes forhyrede med foruœvnte Lodsbaad, og taget Ophold i
et Bærtshnus, faldet „Stadt Hamborg“, men tilbragte Natten den 2den og
3die ſamme Maaned i et <ineſiſ| Bordel hos et cineſi Fruentimmer ved
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Navn Ahnie eller An-i. Den paafolgende Morgen havde han forladt Bordellet
og da modt den ſenere dræbte Richard Harris, der var Lærling ombord i det

britiffe Skib „Eunice Nicholas“,

fort af John Barry,

uden

at dog dengang

nogen Uenighed fandt Sted mellem dem; men da Arreſtanten ſamme Dags
Eftermiddag igjen indfandt ſig i det ommeldte Bordel og ſammeſteds fandt
Harris i Seng med fornœvnte Ahnie, blev han forbittret, truede Harris med
Prygl, hvis han ikke forfoiede fig bort, og beklagede fig over, at Harris tog
hans Pige fra ham.
Eſterat Arreſtanten derpaa havde begivet ſig til „Stadt
Hamborg“ og opholdt ſig i dette Værtshuus 1 flere Timer, gif han i Følge
med tre andre Perſoner, hvoriblandt ovennævnte Hoffmann, tilbage til Bordellet i den Henfigt at tilbringe den paafølgende Nat ſammen med Ahnie.
Gan traf imidlertid ilfe denne 1 Bordellet, og antog derfor — ffjøndt det blev
ham jagt, at hun var gaaet til fin Moders Huus — at hun var gaaet bort
med Harris, - De med Arreſtanten fulgte Perſoner ſaavelſom James Williams,
der imedens havde indfundet ſig i Bordellet, lovede nu Arreſtanten at hjœlpe
ham med at prygle Harris, og Williams paatog ſig at viſe Veien til Ahnies
Moders Huus.
Ankomne til dette gav Arreſtanten, Williams og Hoffmann
ſig til at ſoge efter Ahnie, hvorimod de to andre Perſoner maa antages ikke
at have deeltaget enten deri eller i det ſenere Forefaldne, og da Arreſtanten i
den Henfigt var ifærd med at gaae op ad en Trappe, blev han kaldt tilbage
af Williams og underrettet om, at Harris var funden i Seng med Ahnie i et
Verelſe 1 underſte Stokvœrk.
Arreſtanten begav fig derpaa ind i ſidſtnævnte
Verelſe tilligemed Williams og Hoffmann, hvor han, efterat have antændt et
i Olie dyppet Bapir for at ffaffe Lysning, og derefter borttrukket et Lagen,
hvormed Harrig var tildækket, voldeligen angreb Harris, hvem Arreftanten dog

fun vil have flaaet, og forføiede fig derefter bort.
Harris

Efter de fremkomne Oplysninger fan bet ikke betvivles, at Richard
ſtrax efter Arreſtantens Bortgang afgik ved Doden fom Følge af et

Stilfaar.
J Anledning af Harris's Dod blev Arreſtanten arreſteret ſamme Aſten,
et Ligſkue over Richard Harris's affjælede Legeme afholdt den 4de jf. M. af
tre Eedſvorne ſom Nœæœvuinge, og Arreſtanten den 11te neœſteſter ſtillet for en
Jury, beſtaaende af Edvard Whittal, danſ Conſul i Shanghaîi, og 5 derværende danſke Underſaatter ſom Mævninge, der efter et optaget Forhør erflærede
Arreftanten for fyldig i Mord under Henviisning til de i Forhørerne indeholdie formildende Omftændigheder.
Ved Ligſkuet og for Juryen msodte en
Dr. James Johnſton, ſom forklarede, at han havde underſogt Richard Harris's
Lig, og paa ſamme fundet et formodentlig med en ſtor Kniv frembragt dode-ligt Stiffaar, omtrent en Tomme under venftre Bryſt, der var gaaet igjennem
det Ste og 6te Ribbeen og trængt ind i den venſtre Lunge ſamt Hjertet og
havde havt en gieblikfelig Dod til Folge, hvorvel det kunde antages, at Harris,
efterat være bleven faaret, kunde have talt ſamt reiſt fig og tumlet et à to
Skridt frem.
Arreſtanten, ſom for den nœvnte Jury havde erklœret ſig „Ikke |yldig“,
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men iøvrigt iffe for ſamme afgivet nogen Forklaring, efter haus Paaſtand,
fordt det blev bam paalagt at tie, maar han unter Forhandlingerne for Juryen
vilde

tage

Ordet,

har

under

det ber

ved Retten

optagne Forhør

nægtet

at have

havt til Henſigt at tilfoie Richard Harris nogen egentlig Vold, og at have bibragt ham noget KuivfiiÉ ved den paagjældende Leilighed og ſaaledes at have
været den, jom har bevirket Richard Harris's Død.
Bed Ligffnet og under det for Juryen optagne Forhør have nu endeel
Berfoner, om hvilfe bet i ben fremlagte Afffrift af dette Forhor hedder, at de
cre tagnei Ced paa lovlig Maade, afgivet Forklaringer, og deriblandt fornœvnte Ahnie, en <ineſi Dreng ved Navn A-Yao eller A-Young, de ovennævnte James Williams og Baſtian Hoffmann, ſamt en 1 det franſke Polities
Tjeneſte vœærende Perſon af Navn C. W. Bono.
Af disſe har Ahnie afgivet
en temmelig vaklende Forklaring, ſom gaaer ud paa, at Arreſtanten, Williams
og Hoffman tilſammen kom ind i det Veœrelſe ti hendes Moders" Huug, hvori
hun laae i en Seng med Richard Harris, og at Arreſtanten, ſom hun ikke ſaae
i Beſiddelſe af nogen Kniv, medens de to Andre ſtode foran Sengen, lob hen
til denne, og efterat have borttrukket et Lagen, hvormed Richard Harris var
tildœækfet, log til denne, ſom imidlertid havde reiſt ſig op i Sengen, og at
Harris umiddelbart dereſter udraabte: „Du har dræbt mig“, og ſprang ud af
Sengen ſamt gik til den ydre Dor, hvor han faldt om uden at rore ſig.
Af
A-Yago er det forklaret, at han, ſom af nogle Yttringer, der i „Stadt Ham-

borg” var brugt af Williams, havde fattet Mistanke og derfor fulgte efter Arreſtanten og de med ham i Følge værende Berfoner, ba disfe begave fig til Ahnies Moders Huus, ſtaaende udenfor dette ſaae Arreſtanten ſtikke Harris med
en Kniv, ſom Arreſtanten derefter faftede hen til en af de Andre, af hvem den
ſenere blev faſtet 1 Yang-king-paug Bugten; af James Williams, at Arreſtanten eſterat vœre kommen ind i det her omhandlede Værelfe var fprungen ind
i den Seng, hvori Ahnie og Harris laae, og da han igjen kom ud af ſamme
yttrede, idet han viſte Williams ſin blodige Kniv: „Han har faaet det“; af

Hoffmann, at han vel ikke ſaae, hvad der foregik i Sengen,

men at han horte

en Mand ſtoune, hvorpaa Arreſtavten kom hen til ham og ſagde: „Kom med,
Tom, jeg har faaet nok, jeg har faaet Satisfaction“, ſamt af C. W. Bono,
der vil have overværet et over Arreſtanten optaget Forhør, hvorom iøvrigt
ingen Oplysning foreligger, at Arreſtanten under dette Forhør i et Svar til
Williams vedgik at have ſtukket den Afdode, og at Kniven laa i Yang-kingpang Bugten, hvor den ogſaa blev funden næfte Morgen.
Rigtigheden af disſe Forklaringer har Arreſtanten imidlertid her for
Retten modſagt, forſaavidt de i noget Væſentligt ere i Strid med hans Afgivne, og ffjøndt Arreftanten har maattet erkjende, at Richard Harris har miſtet
Livet ved den ovenomhandlede Leilighed, derhos ikke bar kunnet modſige, at
han har brugt ſaadanne Yttringer ſom af Hoffmann ommeldt, ſﬀondt han ikke
vil kunne erindre det, men at det, hvis han har udtalt ſig paa ſaadan Maade,
er ffeet i hans ſtore Sindsbevægelfe, uden at han veed, hvad han har meent
dermed, ſamt maattet indromme Vœgten af den Mistanke, ſom ſamtlige de
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igvrigt tilvetebragte Oplysninger fremkalde imod bam, uden at have kunuet
beſtemt ſigte nogen Anden ſom den Skyldige, ſaa findes der dog ikke tilveiebragt et til imod hang Venægtelſe at domme ham tilſtrækkeligt Beviis. J ſaa
Henſeende maa det nemlig bemeærkes, at der, om man end vil ſee bort
fra, at der ingen Vished
haves for, at den omhandlede
Jury har
vœæret en gyldig Net efter Lovene i det Land, hvori den blev ſat, og ſaaledes
ikfe Vished for, om den foreliggende Underſogelſe i det Hele fan tillægges
Virkning, laltfald ikke fan ffjænfes nogen ſynderlig Tillid til en Retsunder\ſogelſe, hvorunder der, ſom i den heromhandlede, ikke ſees at vœære gjort noget
Forſog paa at bringe Overeensſtemmelſe mellem de afhorte Perſoners i mange
Henſeender i Strid med hverandre værende Forklaringer, og det er bleven
undladt at ſoge vigtige Oplysninger, hvis Tilveiebringelſe Retten nu maa anſee for umulig, ſaaſom om Arreſtanten er bleven ſeet i Beſiddelſe af en Kniv,
da han den 1ſte eller anden April f. A. forlod Lodsbaaden „Golden-Gate“
eller' ſenere, og om den Kniv, der ſkal være bleven funden i Yang-king-pang
Bugten havde været i Arreſtantens Beſiddelſe eller ikke, eller nogen Vægt til-

lægges det Vidnesbyrd, ſom væſentligſt ﬀulde dannes ved Forklaringer af de 3
forſtnævnte Perſoner, der ere blevne afhorte ſor Juryen, af hvilke den ene er
en cineſiſk Skjoge, den anden er en cineſiſk Dreng, om hvis Modenhed til at
være Vidne Intet er oplyſt, og den tredie den î Sagen ſelv implicerede amerikanſke Neger James Williams.
Som Folge heraf maa Arreſtanten blive at

frifinde

for Actors Tiltale, dog at han udreder denne Actious Omkoſtninger.“

Nr. 210.

Advocat Hanſen
contra

1) Torkild Peterſen, 2) Peter Hanſen Weis,
3) Jeppe Nielſen (Defenſor Henrichſen),
der tiltales, de tvende Førftnævnte for Tyveri eller Bebrageri og
anden Mislighed med Henſyn til de Amtets Veivœæſen tilhorende
Steen og Nr. 2 tillige for Forſog paa Forlokkelſe til falſk Forklaring for Retten, ſamt Nr. 3 for Deelagtighed i Tyveri eller
Bedrageri og den nœvnte Mislighed.
Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extrarets Dom af 14de
April

1868:

„De

Tiltalte,

forhenværende

Beimand

Peter

Hanjen

Weis og Vognmand Jeppe Nielſen, begge af Hvidore, bor, Forſtnœvnte deels for Actors, deels for Actors videre Tiltale og Sidſtnævnte for Actors videre Tiltale i denne Sag fri at være. Tils
talte Huusmand Torkild Peterſen af Drdrup Mark bor henſcttes
i Fæœngſel paa Vand og Brod i 5 Dage ſamt i Erſtatning til
Kiobenhavns Amtsraad udrede 14 Rd. 5 ME
Alle af Actionen
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flydende Omkoſtninger, hvorunder i Salair til Actor, Procurator
Jorgenſen, og til Defenſor, Procurator N. P. Moller, 15 Rd. til
hver, udredes af de 3 Tiltalte En for Alle og Alle for En. Den
idomte Erſtatning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterkommes under
Adfœrd efter Loven.“
Landsover- famt Hoſ- og Stadsrettens Dom af 21de Auguſt
1868: „De Tiltalte Veimand Peter Hanſen Weis og Vognmand

Jeppe Nielſen bor for Actors Tiltale i denne Sag
Tiltalte Huusmand

fri

at være.

Torkild Peterſen bor henſættes i Fængſel paa

Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.

I Henfeende til Erſtatningen

og Actioneng Omfoftninger bør Underrettens Dom ven Magt at
ſtande. Saa betale og alle de 3 Tiltalte in solidum Salair til
Procuratorerne Casje og Konge for Overretten med 15 Rd. til
hver.
Den idømte Erftatning at udredes inden 8 Uger efter
denne Doms lovlige Forfyndelfe og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfœrd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

Forſaavidt Sagen efter den ſkete Indſtævning foreligger
Høiefteret til Paafjendelfe, og i Henhold til de i den indankede
Dom under denne Deel af Sagen anforte Grunde kjendes fox Ret:
Landsover= famt Hof- og Stadsrettens Dom bgr
ved Magt at ſtande. I Salarium til Advocaterne
Hanſen og Henrichſen for Hgieſteret betale de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een, 20Rd. til hver.
I den indankede Doms Prœæmisſer hedder det: „Under nærværende, fra
Kjobenhavns Amts nordre Birks Extraret hertil indankede Sag actioneres de
Tiltalte Huusmand Torkild Peterſen, Veimand Peter Hanſen | Veis
og Vognmand Jeppe Nielſen, de tvende Førftnævnte for Tyveri eller Bedrageri
og anden Mislighed med Heuſyn til de Amtets Veivœæſen tilhorende Steen, og
Peter Hanſen Veis tillige for Forføg paa Forlokkelſe til fal Forklaring for
Retten, ſamt Jeppe Nielſen for Deelagtighed i Tyveri eller Bebrageri og den
nævnte Mislighed.
|
Tiltalte Torkild Peterſen har tilſtaaet, at han af og til i Efteraaret 1867,
medens han flog Steen for Veivæſenet paa dettes Steenoplagsplads ved (Chars
lottenlund, har, i Forening med forſkjellige andre Steenſlagere, kaſtet
Steen,
ber tilhørte Veivæjenet og ſom havde vœæret opſatte i Favne, igjennem og over
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en Medtiltalt Jeppe Nielſen tilhorende

ſaaledes

indkaſtede Steen kunne efter Til-

taltes Formening have udgjort i det Hele omirent en Cubikfavn, hvis Veœærdì
han har anſat til 13 a 14 Rd., og Tiltalte har forklaret, at Jeppe Nielſen,
der flal have vidft, hvorledes Stenene vare fomne ind paa hans Plads, har
bortkjort et Læs af dem til en anden ham tilhprende Grund i Hvidsore, ligeſom
Tiltalte har vedgaaet, at han ſely har ladet bortkjore til fin egen Bolig paa
Ordrup omtrent et lille halot Læs af de indkaſtede, Veivæjenet tilhørende Steen.
Tiltalte har derhos forklaret, at Jeppe Nielſen, eſterat Jndkaſtningen var begyndt og eſter Tiltaltes Formening ſom Belonning for deune, har ladet Tiltalte og de andre Steenflagere beværte med Brændeviin, ligejom han ſenere
gav ham 1 Rd. til en Snaps.
Endvidere har Tiltalte vedgaaet, at han i Sommeren og Efteraaret 1867
har taget et Antal af 20 a 25 flade Kampeſteen, der tilhørte Beivæfenet og
laae paa dettes Plads, hvilke han overlod forſkjellige Fiſkere ſom Ballaſtſteen,
deels for Penge, deelg for Brændeviin.
Endelig har Tiltalte tilftanet, at han i Foraaret 1867 har affjøbt en
ſenere afdod Veimand henved | Favn Steen, der laae i Skjellet til Steenpladſen og med Henſyn til hoilke han har forklaret, at han vel kunde indſee,
at Seælgeren var uberettiget til at raade over dem; men da det ilke er oplyſt,

at Stenene

tilhørte

Veivœæſenet,

vil der i Henhold

til Auctionsordren

ikke

kunne paalægges ham Strafanſvar i ſaa Henſeende.
Dette er ligeledes Tilfældet med Henfyn til forſkjellige Partier Steen, ſom Tiltalte har indrommet
at have ſolgt fra Steenpladſen til Medtiltalte Jeppe Nielſen, da det heller ikke
om disſe er oplyſt, at be tilhørte Veivæſenet, hvorved bemeærkes, at det frem-

gaaer af Sagen,
vœſenets,

at der paa Blabfen har været oplagt andre Steen end Vei-

og Tiltalte har baaftaaet at have erhvervet

dem paa lovlig Maade.

For bet ovennævnte Forhold vil Tiltalte, fom er født i Aaret 1820 og
iffe Andes tidligere tiltalt eler firaffet, være at anfee efter Straffelovens$ 228,
og findes Straffen efter Omftænbighederne at Iunne faftfættes til Fængfel paa
Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.
Tiltalte Peter Hanſen Veis har indrømmet, at han flere Gange har
ført Steen bort fra Veivæſenets Steenplads, men det er hverken beviiſt, at de
ere erhvervede paa ulovlig Maade eller at de have tilhort Veivœſenet. Med
Henſyn til Tiltalen for Forſog paa Forlokkelſe til falff Forflaring for Retten
bemærkes, at Tiltalte vel har vedgaaet, at han, efterat Underføgelfen i nœærværende Sag var begyndt, har henvendt ſig til Hunseier Chriſtian Rasmusſen
med Spsorgsmaal, om han ifke kunde huſke, at Tiltalte havde faaet Steen af
ham, og Tiltalte har forklaret, at han nok troer, at han ſagde til Rasmusſen,
da denne ſvarede, at han ikke kunde huſke det, at det ikke var nogen Uſandhed,
ſaa at han godt kunde forklare det ì Retten.
Men ligeſom Tiltalte har benægtet, at det var hans Mening at ville forlede Rasmusſen til at ſige nogen
Uſandhed for Retten, ſaaledes er det efter det Fremkomne heller ikke uantageligt,
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at Tiltalte virkelig hax faaet Steen af Nasmusſen eller i alt Fald fra dennes
Grund.
Tiltalte maa derfor blive at frifinde for Actors Tiltale.
Hvad endelig angaaer Tiltalte Jeppe Nielſen, er det ikke beviiſt, at han
har været vidende om, at der, ſom ovenfor bemœrket, er bleven kaſtet| Steen
fra Veivœſenets Oplagsplads ind paa hans Byggeplads, ſaalidt ſom
gt han
har givet Medtiltalte Torkild Peterſen Penge i denne Anledning, hvorimod
han har indrommet at have tracteret Steenſlagerne med Brændeviin, men dette
ffal være feet af andre Grunde.
Forſaavidt Tiltalte har Fjøbt flere
Partier
Steen fra oftmeldte Oplazsplads af Medtiltalte Torkild Peterſen, vil
Tiltalte

have ſtaaet i den Formening,

at Medtiltalte

kunde

dièponere

over de

Steen,

ſom han folgte, ligeſom det efter Ovenanforte ikke er beviiſt, at Stenene
tilhorte Beivæfenet.
Denne Tiltalte vil derfor ligeledes blive at frifinde for
Actors Tiltale.
J Overeensſtemmelſe hermed vil den indankede Dom — ved hvilken
Tiltalte Torkild Peterſen er anſeet med Fængſel paa Band og Brød i 5 Dage,
medens de Tiltalte Peter Hanſen Veis og Jeppe Nielſen ere frifundné, hiin
deels for Actors, deels for Actors videre Tiltale, denne for Actors | videre

Tiltale — være at forandre.
J Henſeende til den Tiltalte Torkild
Peterſen
idomte Erſtatning og med Heuſyn til Actionens Omkoſtninger, der rettelig ere
paalagte ſamtlige Tiltalte, vil Dommen

derimod blive at ftabfæfte,”

eee eee

Torsdagen

Nr. 17.

———

den 18be Februar.

Gjentofte Sogneforſtanderſkab

(Advocat Hanſen)

contra

Eierne

Thyge

af

Stolpegaard,

Kjœr, ſom

angaaende Sporgsmaalet

ſaavel

den

tidligere

Eier,

Capitain

den nuveærende Eier, Proprietair Struer
(Ingen),
om Sognets Ret til at tage Veimateriale

fra en Grav paa Stolpegaards Mark.
Kjøbenhavns Amts nordre Birketings Dom af 11te April
1866: ,, Mor en aarlig, efter hvert Aars Høft forfaldende, ved
uvillige inden Retten udmeldte Mœnds Skjon faſtſat Godtgjorelſe
for den Skade, der ved Gruusgravning og Kjorſel formedelſt Veiarbeide tilſoies de til Indſtœvnte Capitain Kjærs Eiendom „Stolpegaarben” hørende Jorder, og for den Grund, der nodvendig maa
afgives til nye Veies Anlœg eller de gamles Udvidelſe, forſaavidt
den iffe kan erſtattes med Jord af udlagte gamle Veie, bor
Citanterne, Gjentofte Sogneforſtanderſkab, vœre berettigede til at
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tage Gruus og andet Veimateriale — dog ikke Steen — til bes
meldte Sogns Biveie fra den af Citanterne udſogte, paa en til
Indſtœvntes ovennœvnte Eiendom hørende Jordlod, i en Afftand
af ca. 220 Alen fra Bagjværdveien, ca. 75 Alen fra Gammelmojeveten og ca. 490 Alen fra Stolpegaardens Have beliggende
Gruusgrav; men iøvrigt bør Indſtæœvnte for Citanternes Tiltale
i denne Sag fri at være.
Søgémaaletg Omfoftninger ophæves.
At efterkomme under Adfærd efter Loven.”

Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 21de Januar
1867:

„Underretsdommen

bor

Omkoſtninger for Overretten
Adfærd efter Loven,”

ved

Magt

ophœves.

Hgieſterets

at

At

ſtande.

efterklommes

Sagens

under

Dom.

Citanterne have for Høiefteret alene paaſtaaet den indankede
Dom forandret, forſaavidt de ere kfjendte uberettigede til at tage
Steen, der ille behoves til Broer og Steenkiſter, i den af dem
udſogte Gruusgrav paa Stolpegaardens Mark.
Det i Dommen
ſaaledes antagne Reſultat maa Hgieſteret tiltræde i Henhold til
de i ſainme derfor anforte Grunde, hvortil foies, at om end Leer
og Sand kun nævnes exempelviis i Pl. 4de Juni 1845 $ 8 1fte Led,
folger dog ifke heraf, at den deri givne Forſfrift omfatter andre
Veimaterialier end ſaadanne, ſom kunne ſtilles i Klasſe med de
udtrykkelig nœvnte, hvilket ikke kan anſees at være Tilfældet med
Steen, ſamt at Beſtemmelſen i Paragraphens 2det Led ikke frem1ræder ſom en Indſkræœnkning i Forſkriſten 1 1ſte Led, men ſom
en Tilfoining om to tidligere ikke omhandlede Materialier, der
ikke hore til det ſœdvanlige Veimateriale for Biveie. Dommen
vil paa Grund heraf være at ftadfæfte.
æht fjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hofved Magt at ſtande.
Citanterne 5 Rd.

og

Stabdsretteng Dom bør
Til Juſtitskasſen
betale

J den indankede Doms Præmisſer hedder det: „Efterat Citanterne i
nœærvœrende Sag, Gjentofte Sogneforſtanderſkab, i Medhold af Pl. 4de Juni
1845 havde ladet auſtille Underſogelſer efter Gruus i bemeldte Sogn og uds
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feet ſig en Gruusgrav paa en til Indſtævnte Capitain Kjærs Gaard „Stolpegaarden horende Jordlod i en Aﬀſtand af ca. 220 Alen ſra Bagſvœrdveien, ca.
75

Alen

fra Gammelmoſeveien

og

ca. 490

Alen

ſra

den

nœvnte Gaards

Have,

proteſterede Indftævnte i Sfrivelfe af 19de April 1864 herimo?2, idet han
bemærfede, at det var kommen til haus Kundſkab, at Citanterne kun vilde tilſtaae ham Godtgjsorelſe for hvad der kunde hoſtes paa det udlagte Areal, men

erklærede derimod at ville tillade

bem

mod

en Godtgjorelſe af 40 Rd. aarlig

at tage Gruus af en Grav, ſom Jernhbanebeſtyrelſen
Mark ved Skjellet imod Gaardmand Ole Anderſen,
ning, at Sten over 3 Tommers Størrelje ffulde
og ftøttede han tøvrigt fin Proteft paa, at Materialet,
være af en væfentlig Interesfe ved hans Ciendom,
fælge bet til gode Priſer, hvorfor han forineente, at
erftatteg

havde aabnet paa hans
dog med den Indſkrænkvœre dem uvedkommende;
fom agtebe3 taget, ffulde
og at han ſtadig kunde
det i Forhold hertil burde

han.

Da Citanterne ikle vare tilfredſe hermed, henvendte be fig til Amtet
med Forejpørgfel, om Inbftævnte funde gjøre Fordring paa anden Erſtatning
end Øobtgjørelfe for den Skade, der ved ØGruusgravningen tilføjedes hang
Marker, og for Afſavnet af den Afgrode, ſom han paa det til Gruusgrav udlagte Areal funde høfte,
J Reſolution af 10de Juni f. A. udtalte Amtet, at
da det af de af Indſtævnte i hang Erklæring meddelte Oplysninger fremgik,
at det af Citanterne til Gruusgrav nu udſogte Stykke Grund havde en langt
ſtorre Interesſe for Indſtæonte ved de Steen, ſom der findes, end ved den
Gruus, ſom der vil kunne udgraves, antog Amtet, at Citanterne kun vare berettigede til at tage Gruus ſammeſteds mod den ſœdvanlige i Pl. 4de Juni
1845 8 1 cfr. Frdn. 13de December 1793 $ 16 foreſkrevne Erſtatning, men at
de derimod for de Steen, der udtoges ſammeſteds, 1 Medfor af den citerede
Placats $ 8 og Grundlovens $ 87 maatte erlægge en Godtgjsorelſe, der efter
uvillige Mœænds Skjon ſtod i Forhold til Materialets Værdì, hvorhos udtales,
at ba Indftævnte havde tilbudt at ville overlade Citanterne en anden, om end
mindre ſteenrig Gruuggrav til Afbenyttelfe, burde de tage imod ben tilbudne,
faafremt denne afgav et ligefaa tjenligt Veimateriale, fom bet, der fandtes paa
det af Citanterne til Gruusgrav forſt udſete Sted, og derhos i det Bæfenlige
laa ligeſaa befvemt, ſom den udſsogte.
Da Ciianterne imidlertid vare af den Formening, at ingen af Delene

var Tilfældet,

tilffreve de atter Amtet,

men

fik under

1ſte Auguſt \. A. det

Svar, at det fiulde have ſit Forblivende ved Reſolutionen af 109e Juni, men
at det iøvrigt ftob dem frit for at gjøre deres Paaſtand gjældende ved Domftolene.
Ved Skrivelſe af 6te October f. AX. medbdeelte derbaa Indftævnte Citanz
terne, at han i Henhold til Amtets Refolutioner maatte anfee dem for uberettigede til at udlægge nogen Ørunsgrav paa bet omhandlede Sted, og afbrød
derved alle mindelige Forhandlinger med Citanterne.
Eſterat disſe derefter under 1ſte Marts 1865 efter forgjæves prøvet
Forlig havde begjært Dlænd udmeldte ved Kjobenhavns Amts nordre Birke-

Den 18de Februar.

629

thing for at afgive Skjon over, hvorvidt den Gruus, ſom Indſtœvnte havde
tilbudt, var ligeſaa god til Veifyld paa Sognets Biveie og ligeſaa begvem at
tage og afhente, ſom den Gruus, Citanterne kunde faae paa det af dem udſogte
Sted, og en Forretning af disſe Mœænd den 13de Mai næſtefter var afholdt,
af hvilken Citanterne have formeent, at det fremgaaer, at den af dem udføgte
Gruusgrav var den beqvemmeſte for Sognets Biveie, ſaggave de Indſtœvnte
ved det nœvnte Birkething efter Stævning af 14de Juli 1865, og paaſtode
ham tilpligtet at taale, at de toge Gruns og Steen — dog ikke til Broer eller
Steenkiſter — og andet Veimateriale til Sognets Viveie fra den af dem udføgte Grunsgrav paa Stolpegaardeus Marker, taltfald mod at yde den Erſtatning, Retten fandt at kunne tilkomme dem, og efter deres eget Valg enten at
tilbagelevere dem den Gruus, fom han havde bortført fra denne Grav efterat
den af dem var udſogt, og ſom anflaaeg til 112 Læs, eller at levere dem der
ligeſaa mange Læs ligeſaa god Gruus, eller at betale ſammes Værdi med 2
Mt. Læsjet, ialt 37 Nd. 2 Mk, hvorhes de paaſtode ſig tilkjendte Sagens
Omfoftninger ffadesløft, deriblandt Omboftningerne ved den nævnte Sfjøngfor-

retuing over 2 Gruusgrave.
Indſtævnte paaſtod principaliter Sagen afviiſt og Citanterne tilpligtede
at betale Koft og Tæring, og in subsidium fig frifunden for deres Tiltale og
bem paalagt at betale Sagens Omfoftninger ffadesløft, hvorhos han mere ſubſidiairt paaſtod fin Domfælbdelje betinget af, al der gaves ham fuldſtændig Erftatning for famtlige Forpligtelfer, Dommen maatte flatnere at der paabvilede
ham ligeoverfor Citanterne, eler ialtfald den ftørft mulige Erſtatning, ſom efter

Lovgivningen maatte befindeg at tilfomme ham.
Ved Birkethingets Dom af 1lte April 1866 bleve Citanterne kjendte
berettigede til mod en aarlig efter hvert Aars Hoſt forfaldende, ved uvillige
inden Retten udmeldte Mœænds Sfkjon faſtſat, Godtgjorelſe for den Skade, der
ved Gruusgravning og Kjorſel formedelſt Veiarbeidet tilfoiedes de til Jndftævntes Ciendom ,,Stolpegaarden” hørende Jorder, og for den Grund, der
nodvendig maatte afgives til nye Veies Anlœg eller de gamles Udvidelſe, fore
ſaavidt den ikfe funde erſtattes ved Jord af udlagte gamle Veie, at tage Gruus
og andet Veimateriale — dog ikke Steen — til beneldte Sogns Biveie fra
den af Citanterne udſogte Gruusgrav paa Indſtœontes Eiendom, hvorimod
JIndſtœvnte igvrigt blev friſfunden for Citanternes Tiltale og Sagens Omkoſtninger ophœævede.
Denne Dom have Citanterne nu efter Stævning af 30te Juni næftefter
indanfet hertil Retten, og paaſtaaet den ſaaledes forandret, at Undtagelſen „dog
ikke Steen“ forandres til „Steen derundex indbefattet“, dog ikke til Broer
og Steenkiſter“, og at Indſtævnte tilpligtes at betale Citanterne i Erftatning
33 Rd. 2 Mk. for 100 Læs Gruus, eller i alt Fald et faa ftort Geløb, fom
udkommer, naar Lægjet beregnes til 2 MÉ., efterat han edelig har anſat
Maximum af Antallet af Læs, han har ladet bortfore, dog ikke til over 112 Læs,
eller at tilbagelevere ligeſaa megen Gruus der, ſom han har bortført fra
bemeldte Gruusgrav, eller at levere dem der ligeſaa mange Læs ligeſaa god
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Gruus efter Citanternes eget Valg, hvorhos
Sagens Omfoftninger i begge Juftantjer.

de

have

paaſtaaet

fig tillagt

Yndftævnte far efter udtaget Contraappelftævning inhæreret fine for
Underretten nedlagte Baaftande og aldeles in subsidium paaftaaet Dommen
ſtadfœſtet og Sagens Omkoſtninger i begge Inſtantſer fig tilfjendt,
Hvad Afviisningspaaſtanden angaaer, da er den ſtottet paa, at Sporgsmaalet i nærvœrende Sag — hvad Hovedcitanterne derhos ſkulle have erkjendt
— ffulde henhøre under Dyrighedens og ife under Domftolenes Afgjørelfe,
men Retten maa med Underdbommeren være enig i, at de derfor paaberaabte
Lovbeſtemmelſer, nemlig Anordn. 13de Auguſt 1841 2 17, BI. 25be November
1829 0g Pl. 4de Juni 1845 $ 5 ikke angaae bet Tilfælde, hvorom ber er
Spsrgsmaal, og da Hovedcitanterne ved at henvende dem til Amtet og der
ſoge Veiledning ikke kunne ſtatueres at häve erkjendt, at Sagen horer under
adminiſtrativ Afgjorelſe, vil Paaſtanden ikke kunne tages tilfolge.
Med Henſyn til Sagens Realitet bemœærkes, at det efter Skjonsforretningen

vel maa

antages,

at den

af Hovedcitanterne

udſogte

Gruusgrav

ligger

mere begvemt og at dens Benyttelſe vil vœre forbunden med færre Udgifter.
for Sognet end den af Contracitanten ti‘budte — ſelv om Contracitanten,
hvad Hovedcitanterne have benægtet, iøvrigt maatte have ſri Raodighed over
denne Gruusgrav — og Hovedcitauterne maa derfor 1 Medfor af Pl. 4de
Juni 1845 g 1 være berettigede til mob den i den nœvonte Lovbeſtemmelſe
faſiſatte Erſtatning, der ikke kan anjeeg at være forandret ved den gjennemſete
Grundlovs $ 82, at tage Gruus af den af dem udſogte Gruusgrav.
Derimod fljønnes ikke, at Pl. 4de Juni 1845 og navulig ſammes $ 8, ſom af
Hovedcitanterne formeent, tillige hjemler dem Net til at tage Steen. — Lige:
ſom nemlig Steen ordentligviis ikke kunne anſees ſom et nodvendigt Veimateriale til Biveie, da disſe i Almindelighed ikke ere ſteenlagte eller hausſerede,
ſaaledes nævner Pl. 4de Juni 1845 udtrykkelig kun „Gruus, Leer eller Sand“
— foruden „Lyng“ og „Steen til Broer og Steenkiſter“, om disſe 2 ſidſte
Gjenſtande gives imidlertid ſœregune Regler —, og naar Hovedcitanterne have
formeent,

at „Steen“

maatte

anſees

indbefattet

under

„andet

Veimateriale“

2 8, idet „Leer eller Sand“ kun ffulle være nævnte erempelviig, da
iffe med nogen Nodvendighed i Ordſtilliugen, .og beſtyrkes navnlig
ſom af Hovedcitanterne antaget, ved Motiverne, hvorhos bemærkes,
Zen i Slutningen giver en ſœæregen Beſtemmelſe for „Steen til
Steenkiſter“, havde været al Auleduing til, hvis det havde været
at Steen

i andre Tilfælde

i Begyudelſen

af Zen,

fulde

udtrykkelig

være

indbefattede

at nævne

under

,andet

i

ligger dette
heller ikke,
at der, da
Broer og
Meningen,

Veimateriale“

dette.

Det maa derfor billiges, at Hovedcitanterne ved Underretsdommen kun
ere kjendte berettigede til mod den i Dommen faſtſatte Erſtatuing, mod hoilken
ingen

Indſigelſe

er fremſat

af Hovedcitanterne,

at

tage

Gruus

og

andet

Vei-

materiale, men iffe Steen, af den omhandlede &Srav. — Hvad dernæft angaaer
den af Hovedcitanterne paaſtaaede Erſtatuing for Gruus, Contracitanten ſﬀkulde
have bortført af Graven, maa det ligeledes billiges, at hau ved Underretsdom-
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men er frifunden, da Graven, dengang Bortfsorelſen ſal have fundet Sted, ikke
benyttedes af Hovedcitanterne, hvorfor der efter Frdn. 13de December 1793 $
16 iffe kan paalægges Contracitanten noget Anſvar for en ſaadan Dispoſition,
ſelv om det imod hans Benægtelje kunde anſees beviiſt, at han havde bortført
Gruus fra denne Grav.
Efter det Anførte vil Underretsdommen i det Hele være at ſtadfæſte,
hvorhos Sagens Omkoſtninger for Overretten efter Omftændighederne ville være
at ophæve.”
=

Nr. 296.

DOLLS

Advocat Henrichſen
contra

Frederikke Amalie

Kjærsgaard

der tiltales for Tyveri og Løsgængeri.
Criminal: og Bolitirettens Dom
„Arreſtantinden

Frederikke

Amalie

(Defenjor Nellemann),
af

9de

Qjærsgaard

Januar
bør

1869:

ftraffeg

med

Vorbedrings8huusarbeide i 2 Aar ſamt betale i Erſtatning til Bœrtshuusholder Hans Peterſen 663 Rd.
Saa udreder hun og denne
Actions Omfoſtninger og derunder t Salair til Actor og Defenſor,
Procurator Lindhard og Proveprocurator Tvermoes, med 8 Rd. til
hver. Den idomte Erſtatúing at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelſe og Dommen i det Hele at efterfommes under Adfærd efter Loven.”

Hgieſterets Dom.
I Henhold
fjendes

til

de

i den

indaunkede

Dom

anforte

Grunde

for Ret:

Criminal- og Politirettens Dom bør ven Magt at
ſtande.
JI Salarium til Advocaterne Henridfen
og Nellemann for Hgieſteret betalerTiltalte 10 Nd.
til hver.
JI den indaukede Doms Præœmisſer hedder det: „Arreſtantinden Frederikke
Amalie Kjœærsgard, der er fodt den 9de Mai 1844 og ſeneſt anſeet ved
denne Rets Dom af 10de Auguſt 1867 eſter Straffelorens $ 230, 1fte Led
med Fængjel paa Band og Brød i 5 Gange åd Dage, er under nærværende
mod hende for Tyveri og Løsgjængeri anlagte Sag ved egen af det iøvrigt
Oplyſte beſtyrkede Tilſtaaelſe overbeviiſt at have den 18de Auguſt forrige Aar
froſtjaalet Værtshuusholder Hans Pederſen 3 Contraboger med „Bikuben“,
henholdsviis lydende Nr. 34,634, 69,046 og 25,919 med paalobne Renter paa

1730 Rb., 402 Rd. 1 Mk. 6 ß og 422 Rd. 11 ß.

Paa

den forſtnævonte

af

632

Den

18de Februar.

bigje Contrabøger hævede hun den paafølgende Dag i „Bikuben“ 1725 Rd.,
hvoraf hun paa forffjelig Maade anvendte em Deel, medens 1900 Rd. i Hundrededalerſedler ved hendes Anholdélſe bleve fundne 1 en Portemonnaie, hvoraf

hun var i Beſiddelſe, og ſenere 500 Rd. indſyet i en til hendes Seng hørende
Dyne, ſamt 20 Rd. ſfjulte bag et Tapet i det af hende beboede Værelſe.
Efterat hun paa Politiſtationen Nr. 2, hvortil hun efter fin Anholdelſe forſt
bragtes, var bleven afhørt til en Politirapport og fiulde føres til Hovebdftationen, ſaae hun Leilighed til t et ubevogtet Øieblif hemmeligt at fætte ſig i Beſiddelſe af den ovennœvute til 3 Rd. vurderede Portemonnaie med deri værende 1000 Nd., ſom laae i 2 forſkjellige Rum, 500 Rd. i hvert, paa en Pult
i Politiſtationens Locale. Dette vil hun ikfe have giort for felv at tilegne fig
Bengene, hvorimod hun har paaftaaet, førft at hendes Diemed var at ſade
Beftjaalne, men fenere, at hendes Henſigt var, at Pengene }ﬀulde komme Anbre tilgede. Paa Veien til. Hovedſtationen vil hun have taget Pengene ud af
Portemonnaiens ene ¿tum og dereſter bortkaſtet Portemonnaien ſamt ſeet Leilighed til at ftiffe de udtagne Penge ind under en Trappe, hvilket ſidſte det
lykkedes hende at udfore, uden at den hende trangporterende Politibetjent blev
opmærfjom berpaa, idet hun foregav, at hun havde tabt en Handfie.
Under
den ommeldte Trappe blev ogfaa funden 400 Rd., ligeledes er den paagjældende Portemonnaie bleven bragt tilſtede, medens det derimod ikke er lyfkedes
at ffaffe De endnu manglende 600 Nd. tilveie.
Forſaavidt Arreſtantinden tiltales for Losgjængeri, vil hun ikke kunne
paaføres noget Anfvar, idet hun, fom ffulde været bjemfaldet til Straf for
ſaadan Lovovertrædelſe ved at have taget Opholb her i Staden fra 30te Mai
forrige Aar indtil hendes Anholdelje under nærværende Gag uden derom at
giore Anmeldelſe til Kjobenhaons Politiprotocol over mistœnkelige Perſoner,
ike til bemeldte Politiprotocol har faaet Tilhold om at gjore ſaadan Anmeldelſe, men i ſaa Henjeende fun er bleven givet et mundtligt Paalœg, ſom end
iffe var tilfoiet nogen Truſel om Straf.
Som Fsglge heraf vil Arreſtantinden nu blive at dømme efter ovenanforte Lovs $ 231, 1ſte Led, og findes Straffen at kunne beſtemmes til Forbedringshuusarbeide 1 2 Aar.
Arreſtantinden vil derhos blive at tilpligte at betale fornævnte Bærtshuusholder Peterſen i Erſtatning 663 Rd., medens derimod Sporgsmaalet om,
hvorvidt det executive Politi i Kjobenhavn, hvem nysnœævnte Peterſen har paaſtaaet tilpligtet at betale ham de ovenomhandlede mangiende 600 Rd. in solidum med Arreſtantinden *), ligeſaalidt fan blive at tage under Paakjendelſe i
denne Sag ſom Sporgsmaalet om Arreſtantindens Erſtatningspligt betræffende
ſamme Sum ligeoverfor det executive Politi, paa hvis Vegne Politiinſpecteur

Hertz har nedlagt Paaſtand om at tilfjendes den hos Arreſtantinden.“
*) Her mangler Noget i Acten.

Forlagt af den Gyldendalſke Boghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups

Bogtrykkeri.

Hoieſlerelslidende,
udgiven
af

Hoieſtereis Protocolſecretairer.
MW

41.

Deu 19de Marts.

1869.

Tredie eller extraordinaire Sesſion.
Torsdagen

Nr. 312.

den 18e Februar.

Advocat Levinſen
contra

Ane Hansdatter
der tiltales for Tyveri.

eller Hanſen

(Defenſor Nellemann),
|

Hasſing-Refs Herreders Extrarets Dom af Z5te December
1868: „Arreſtantinderne Ane Hanſen og Marie Henrikſen eller
Ane Marie Henrikſen, Anders Chriſtian Chriſtenſens Huſtru, bor
henſcttes til Forbedringshuusarbeide, den Forſte i 12 Maaneder
og den Anden i 10 Maaneder, ſamt in solidum udrede i Erſtat-

ning til Gaardmœndene Henrik Lemvig Nielſen af Søndbjerg

og

Mikkel Riis af Uglev 10 Rd. 1 Mk. til hver, og En for Begge
og Begge for Een betale alle af Actionen lovlig flydende Omkoſtninger, hvoriblandt Salair til Actor, Procurator Bech, 6 Nd. og
Defenſor, Kammerraad, Procurator Nygaard, 5 Rd. At efterfommes under Adfœrd efter Loven.“
Viborg Landsoverretsdom af 11te Januar 1869: „Underretsdommen bor ved Magt at ſtande, dog ſaaledes, at de Actor
og Defenſor

for Underretten

tillommende

Salairer

5 Rd. for den Forſte og 4 Nd. for den Sidſte.
Actor og Doſfenſor for Overretten , . Juſtitsraad

beſtemmes

til

I Salair
Ne>elmanû

til
og

Brocurator Møller, betale de Tiltalte, Een for Begge og Begge
for Cen,

5 Rd. til hver,

De

idømte

Erftatningsbeløb udredes

634

Den

18de Februar,

inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og iøvrigt at
¿fterkfommes under Adfærd efter Loven.”
Hgieſterets

Dom.

JI Henhold til de i den tindankede Dom for Ane Hansdatters Vedkommende anførte Grunde fjendes for Ret:
Landsoverretteng Dom bør, forfaavidt paaanket
er, ven Magt at ſtande.
I Salarium til Advocaterne Levinſen og Nellemann forHøiefteret betaler
Tiltalte 10 Ro, til hver.
J den indankede Doms Præœmisſer hedder det: „Under denne Sag
tiltales Ane Marie Henrikſen, Auders Chriſtian Chriſtenſens Huſtru, og Ane
Hansdatter for Tyveri og Førftnævnte tillige for Hæleri.

Ved de Tiltaltes egne Tilſtaaelſer og Sagens øvrige Oplysninger er det
tilftræftelig godtgjort, at de, der boe fammen i Barslev Fattighuus, ere en
Aſten t September Maaned f. A: i Forening gaaede ud for at ftjæle Faar og
da have tilvendt fig 2 Faar, ber ftode toirxede ſammen paa en Mark, hvis Eier
var dem ubekjendt, idet de trak dem i Tpoiret til deres Hjem, hvor de ſlagtede
dem og nedſaltede Kjodet, ſom de ſenere have fortæret, medens de nedgravede
Sfindene i en Have ved Fattighuſet, hvor disſe ſenere ere ſundne 1 forraadnet
Tilſtand.

—

De

ftjaalne

Faar

tilhørte

Gaarbmand

Henrit

Lemvig

Nielfen

1

Søndbjerg, der har anfat dem til en Værdi af 5 Rd. hoert, hvorhos Tsiret,
der heller iffe er bragt tilſtede under Sagen, ex vurderet til 1 Mf.
Paa ſamme Maade er det godtgjort, at Tiltalte Ane Hansdatter den
1ſte November f. A., da hun, der var i Trang for Fødemidler, om Aftenen
var gaaet alene ud for at ſtiæle Faar, har tilvendt ſig et Faar og en Bede, der tilhorte Gaardmand Mitkel Niis i Uglev og \tode toirede ſammen paa dennes
Mark, idet hun traf Toiret op og bragte dem til ſit og Medtiltaltes fælles
Hjem i Fattighuſet, hvor Tiltalte Ane Marie Henrikſen da, ſkjondt hun nok
funde tœænke fig, at Faarene vare ſtjaalne, var hende behjælpelig med at ſlagte
dem og ſalte Kjodet.
Skindene hœngte de op paa Fattighuſets Loft, hvor de
ved en foretagen Nanſagning ere fundne, dog i forraadnet og værdilss Tilſtaud,
hvorimod Kjodet, der ligeledes er bragt tilſtede under Sagen, er vurderet til
2 Rd. og udleveret Beftjaalne, dev har anfat Værdien af de ſtjaalne Faarcreaturer til 6 RD. hvert, medens Tøiret, ber ifte er bragt tilftede, havde en
Verdi af 1 Mf.
For det af de Tiltalte ſaaledes vedgaaede Forhold ere de — der ere
fodte, Ane Marie Henrikſen i Aaret 1831 og Ane Hansdatter i Maret 1834
og ved Hasfing- Refs Herreders Politiretsdom af 26de Juli 1861 ere for Tyveri af nogle Torv anſete efter Frdu. 11te April 1840 2 30 hver med en Bode
af 5 RD., men fom iffe iøvrigt have været tiltalte eller ſtraffede — ved Under-

Den

18de

Februar.
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retsdommen rettelig anſete efter Straffelovens $ 229 Nr. 1 og Tiltalte Ane
Marie Henrikſen tillige efter $ 238, ligeſom det efter Sagens Omſtændigheder
findes at kunne have ſit Forbliveude ved deu valgte Straf af Forbedringshuusarbeide for Ane Hansdatter 1 1 Aar og for Ane Marie Henrikſen i 10 Maaneder. Bemekdte Dom, ved hvilken det tillige rettelig er paalagt de Tiltalte

at betale i Erſtatning til Gaardmand Mikkel Niis i Uglev 10 Nd. 1 Mk. og
til Gaardmand Henrik Lemvig Mieljen i Søndbjera 10 Nd. 1 Mk. ſamt
ubrede Actioneng Omfoftninger, vil derfor i det Hele være at ftadfæfte.”

Nr. 283.

at

Advocat Brok
contra

Iens Chriſtian Sorenſen (Defenſor Bunten),
der tiltales for ulovlig Handel med Brœændeviin ſamt for ulovlig
Udſkjæœnfning af Brændeviin og uberettiget Vœrtshuushold.
Love Herreds Politiretsdom af Z0te Juli 1868: „Tiltalte,
Kiobmand Jens Chriſtian Sorenſen af Gjorlov, bør bode 60 Nd.

til Holbæk Amts Fattigkasſe.

Den idomte Mulct at udredes inden

Z Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelſe under Adfœrd
efter Loven.”
Landsover- ſamt Hof- og Stadsrettens Dom af 13de November

1868:

„Politiretsdommen

bor ved

Magt

at ſtande, hvor-

hos Tiltalte, Kjobmand Jens Chriſtian Sorenſen af Gjorlov, bor
udrede alle Sagens Omkoſtninger, derunder i Salair til Actor

for Overretten, Procurator Alberti, 5 Rd.

Den idomte Bode at

udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelſe og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adſœrd eſter Loven,“
Hgieſterets Dom.
J Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved alene bemærkes, at det af Tiltalte forovede ulovlige Bœrtshuushold og Brændeviinsudſalg, it Betragtning af de i, Dommen
nævnte to abpproberede Forlig, ligefaavel fom den ulovlige Brændeviinsudſkjæœnkning maa i Medfor af Næringsloveng Beftemmelfer,
navnlig i $ 82, tilregnes ham ſom Zdie Gang begaaet, vil Dommen
være at ftadfæjte.
Thi kjendes for Ret:
Landsover- ſamt Hof- og Stadgrettens Dom bør
ved Magt at ſtande. ISalarium til Advocat Brod
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Den

18de Februar.

og Juſtitsraad Bunten
talte 20 Nd,

for Hgieſteret betaler Til-

til hver.

JF den indankede Doms Prœmisſer hedder det: „Forſaavidt Kijobmand
Jens Chriſtian Sporenſen af Gjorslov, ber under nærværende fra Løve
Herreds Politiret indankede Sag ſigtes for ulovlig Handel med Brændeviin
famt for ulovlig Udffjænfning af Brændeviin og uberettiget Vœrtshuushold,
ved fin engagerede Sagforer, ved hvem han har ladet mode her for Retten,
hax fremſat Henſtilling, om dex ikfe maatte være Anledning til at afviſe Sagen
ex officio her for Retten, fordi der ilfe foreligger nogen formelig Act, da findes
der ikke Foie til at tage denne Henſtilling tilfolge, da der foreligger Overretten
en fuldſtændig Udfkrift af Alt, hvad der i 1ſte Inſtants er pasſeret i Sagen.
og det i offentlige Sager er af mindre Betydning, at Udfkriſten ikke er med-

deelt i ſœdvaulig Actsform.
Ei heller kan der gives Tiltalte Medhold i hans Paaſtand om, at
Politiretsbehaudlingen og Dommen annulleres og at Sagen overgives til Be-

handling af em Sættedommer,

fordi Dommeren

ffal være optraadt med overz

breven Animofitet mod Tiltalte; thi der foreligger intet andet beviift Datum
til Begrundelſe heraf, end bet, at Underdbommeren under et Forhør har betegnet

Tiltalte med Benœvnelſen „Praas.“
Hvad nu angaaer Sigtelfen for ulovlig Brændeviinshandel, da har
Tiltalte vel nægtet at have gjort fig flyldig heri; men deels er det ved 4
Bibdnerg overeensftemmende Forklaringer godtgjort, at Tiltalte den 29de Marts

d. A. har ſolgt dem en Flaſke Romesſfents for 3 Mk., deels har Tiltalte vedgaaet,

viin,

at han oftere efter Anmodning

ſom han

hentede

til dem

af Forſkfjellige

har leveret dem Brænde-

i Kjobſtaden i medgione Flaſker,

Duuke og

Aukere, for en Betaling af 24 ß eller 241 ß pr. Pot, medens han ſ\elv betalte
23 ß pr. Pot, og deune Trafik ſkionnues ilfe i ſit Væſen at være forſkjellig fra
Brœndeviiushanudel.
I Henfeende til Sigteljen for ulovlig Brændeviinsudffjænfning og uberettiget Bærtshuushold, er det af en ſtor Mœngde Viduer under Sagen forklaret, at de i Lobet af den ſidſte Vinter i Tiltaltes Boutik ere blevne beværtede
med Smørrebrød, Dl og Brændeviin, og at de derfor have erlagt Betaling til
Tiltalte, der efter deres Forklaring vel ilfe har forlangt Betaling, navnlig
iffe for Brændevinen, og efter nogle Vidners Forklaring endog har tilfjendegivet dem, at der iffe flulde erlægges Betaling for Brændevinen, men dog har
modtaget den Betaling, fom de erlagde, og hvori var indbefattet Vederlag for
Brændevinen, i Almindelighed efter den Priig, der anfaaeg for den fædvanlige,
nemlig 2 fB pr. Snaps.
Tiltalte har vel vebgaaet at have beværtet for Betaling med Smørrebrød og Ll, uden at have Ret til Vœrtshuushold, men har

nægtet

at have været vidende om,

at Gjæfterne

erlagde Betaling

ogſaa for

Brændevinen; men, ligefom det er utroligt, at dette kunde undgaae Tiltaltes
Opmarkſomhed, ſaaledes tyder ogjaa hans Forklaring om at han har anfeet fig

Den

18de

Februar.

berettiget til at modtage hoiere Betaling for Dl,
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Brændeviin og Cigarer, end

hvad disſ\e juſt koſtede, naar han blot ikke vidſte, at der blev betalt for Brænde=
oinen, og ikffe fordrede Betaling derfor, — hen paa, at han har været fig
bevidft, at der blev erlagt Betaling for Brændevinen, og ti ethvert Fald er det
uantageligt, at Tiltalte ftabig ffulde have ffjæntet Brændeviin for Gjæfterne,
uben at han paa den ene eller anden Maade antog at faae Bebderlag derfor.
Det maa derfor billiges, at Tiltalte, der er født
i 1830, er anfeet ffyldig
til Straf for famtlige de ham paaſigtede Forſeelſer, og navnligen, da han forheni Henhold til et af ham inden Politiretten fremſat, af Amtet under 13de
Marts 1865 approberet Tilbud har for ulovlig Brændeviinsudſkiænkning erlagt en Bode af 15 Nd., og i Henhold til et liguende, af Amtet uuder 13de

October f. A. approberet Tilbud for ulovligt Brændevtinsfalg og Brændeviingudffjænining

en Bode

af 30 Rd., i anden Gang

begaaet ulovligt Brændeviing-

falg og tredie Gang beganet ulovlig Brændeviinsudfljænfning, og findes Straffen for ham i Henhold til Næringsloveng $8 75, 77, 78, cfr. 81, pasfende
beſtemt til en Amtsfattigkasſen tilfaldende Bøde af 60 Rd.
Politiretsdommen vil derfor være at ſtadfœſte, hvorhos Tiltalte vil have
at udrede alle Sageus Omkoſtninger, derunder 5 Nd. i Salair til Actor for
Overretten.
Det kan ikke billiges, at Dommeren har brugt det ovenanforte Udtryk
mod Tiltalte, men der findes ikke Grund til under Sagen at anſee ham med
Straf derfor; igvrigt har Behandlingen ved Politiretten, ſaavelſom den befalede

Sagførelje her for Retten, vœret lovlig.“

Hermed endte Hoieſteretsaaret 1868.

Denne Tidende indeholder alle af Høtefteret affagte Domme med vedfoiede Concluſioner af de underordnede Netters Domme og de indankede Dommes
Preœmisſer, forſaavidt det anſees nodvendigt at meddele disſe, og vil ved hver
Aars Udgang blive ledſaget af det fornodne Regiſter. — Saalcœnge Rettens
Sesſioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Priſen er 6 Rd., og for
Udenbyes, der sonſke Bladet med Poſten, 6 Rd. 20 ß. om Aaret —
Subſcriptionen er bindeude for een Aargang og modtages i alle Boglader og
paa de kgl. Poſtcontoirer.
'

Forlagt af den Gyldendalſe Voghandel (F. Hegel).
Fieldſoe & Gandrups Bogtrykkeri.
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