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Indicier.

Eiendomsret.

Indirecte Tyvs= og Hælerbeviis.

Embedsforhold (Forbrydelse i).

Kirke.
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Sundhedsvæsen.

Kjøb og Salg
Landboforhold.

Sø.

Lottospil

Testament
Tiende.

Løsagtighed.

Løsgængeri

Tilregnelighed.

Medicinalvæsen.

Tinglæsning.

Meened og dermed beslægtede For¬

Tyveri.
Uagtsomhed.

brydelser.
Næringsbrug

Udeblivelsesdomme.

Omgængelse mod Naturen.

Udplyndring af Lig

Omkostninger, Salairer m. m

Udviisning af Landet.

Postvæsen.

Uteerligt Forhold.

Ran

Valgret.

Rettens Pleie

Veie

Røveri og Trusler.

Vexel

Sag

Vold.

5.

Selvangivelse.
Servitut.

Skatter og Afgifter.

Voldgift.
Voldtægt

Værneting

Skifte.

Ærefornærmelser.

Statsforbrydelser.

Ødelæggelse af fremmed Eiendom.

Stiftelse.

Øorighed

Straf.

—

XIV

Sagregister.

Actionsordre.

En paa Tyveri lydende Actionsordre ikke antaget til Hinder for
al ansee den Tiltalte for ulovlig Omgang med Hittegods

* *

389.

Afviisning.

**

En Sag afviist paa Grund af Renunciation paa Appel..

5.

En Paastand om Hjemviisning til Paakjendelse i Realiteten af en

Afviisningsdom ikke taget til Følge, om det end antoges, at den
indankede Dom ikke burde have concluderet Afviisning, da den

brugte Terminologi ikke var paastaaet forandret og Hjemviisning
kun var paastaaet for at aabne=Adgang= tilat faae den omspurgte

223.

Paastand paakjendt ved sædvanlig Rettergang...

En Sag for Overtrædelse af Lov af 2den Marts 1861 § 44 afviist,
da der ikke efter Beskaffenheden af Forholdet vilde kunne være

Spørgsmaal om for samme at kunne paalægge noget Strafansvar,
som udgjorde objectum appellabile for Høiesteret.

428.

Alderstidshævd.

Spørgsmaal, om der var erhvervet Alderstidshævd paa en Rør¬

162

skjærsret

Spørgsmaal, om der ved Alderstidshævd var erhvervet Ret for et

Sogns Beboere til uden Vederlag at benytte en Kirkeklokke til

Ringning ved Begravelse.

*

*

*

*

*

*

*

380.

XV

Angivelse — Arrest.
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Angivelse (falsk).
To Tiltalte, som for Politiet havde anmeldt et af dem opdigtet Ty¬

veri og henledet Mistanken paa en bestemt Person, anseete efter

Straffelovens § 225 cfr. § 54.

324.

* *

En Tiltalt, som i Bladet „Socialdemokraten“ havde ladet indrykke

en Artikel, der iudeholdt Beskyldninger mod bestemte Personer for

forbryderske Handlinger og som for Øvrigheden havde gjentaget og

suppleret disse Beskyldninger, hvis Usandfærdighed han derefter ved¬
gik, anseet efter Straffelovens § 225. (Criminal= og Politiretten
485.

havde anvendt §§ 224 og 225).

En Tiltalt, som, efter at være bleven anholdt paa Grund af Mis¬

tanke om falsk Forklaring for Retten, mod bedre Vidende for selv

at blive fri angav at være bleven forledet dertil af en navngiven

Person, anseet efter Straffelovens § 225

*

*

531.

En bornholmsk Tiltalt, som imod bedre Vidende for tvende Sande¬
mænd havde angivet en Medtiltalt for to Tyverier, hvori denne
maatte antages at være uskyldig, anseet efter Straffelovens § 225. 547.

Appel.
Billiget, at en Sag om Indfrielse af tvende Panteobligationer efter
Creditors Paastand var afviist fra Overretten, fordi Debitor i Ob¬

ligationerne havde fraskrevet sig Appel af Underrettens Domme og
Retsdecreter, — uanseet om Forligsprøven ikke havde været lov¬
medholdelig. Creditors Ret til for Overretten at benytte for¬

nævnte Bestemmelse i Obligationerne ikke anseet fortabt, fordi
Proceduren for Underretten paa Grund af Debitors Indsi¬

gelser, hvis Prøvelse Creditor ikke modsatte sig, for en stor
Deel havde omgaaet Spørgsmaalet om den pantsatte Eiendoms

Overskud, medens Creditor bestyrede den som brugeligt Pant.

5.

En efter tvende Domfældtes Begjærig for Høiesteret indanket, mod
dem for Pengeafpresning anlagt Sag, hvorunder den Ene ved

Overretten var bleven idømt Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage,
paakjendt i sin Heelhed af Høiesteret
*

*

94.

Arrest (criminel).
Paastand om Ophævelse af en decreteret Fængslingskjendelse samt

XVI

Arrest — Bedrageri.
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af en senere afsagt Fængslingskjendelse, hvorved Fængslingens
Ophævelse bles nægtet, ikke tagen til Følge..

* *

385.

(See iøvrigt „Rettens Pleie“.)

Assurancesvig.
En for Forsog paa Assurancesvig Tiltalt efter Omstændighederne

649.

frifunden*

Barnefader (falsk Udlæggelse af).

Udlæggelse af en fingeret Person som Barnefader anseet med Straf
115.

efter Straffelovens § 179

Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord.

224.

Straffelovens § 192 2det Led anvendt
*

En for det i Straffelovens § 194 og 195 ommeldte Forhold Tiltalt,

som uden at have truffet Forberedelser til sin Fødsel — hvortil
hun troede der var god Tid — og, uden at tilkalde Hjælp ved

Fødselen, fødte et Barn, som hun ansaae fer dødfødt og strax ned¬
lagde i sin Kiste i Kammeret, anseet efter Straffelovens § 195.220.

En for Barnefødsel i Dølgsmaal eller for uforsvarlig Omgang med
sin Barnefødsel Tiltalt frifunden af Mangel paa tilstrækkeligt
Beviis

544.

En for Overtrædelse af Straffelovens § 194 ialfald § 195 Tiltalt

anseet efter sidstnævnte §.

* * *

* * * *

627.

Bedrageri.
En Arbeidsmand, der sigtedes for Bedrageri, frifunden, da bedragersk

Hensigt ikke var godtgjort.

1.

En Tiltalt, som ved Contract var forpligtet til at opsætte et almin¬
deligt Jernbanehegn paa en vis Strækning, særlig til at lade

Stolperne nedsætte i en vis Dybde i Jorden, og som forsaavidt
ikke havde holdt sig Contracten efterrettelig som en stor Deel af

Stolperne ikke vare nedsatte i Jorden i contractmæssig Dybde,

hvorhos der af Stolperne var afskaaret Stykker af forskjellig
Længde, frifunden, da det af ham udviste Forhold efter det iøv¬

rigt Oplyste ikke kunde statueres at have været forbundet med be¬

dragerisk Hensigt

42

En Tiltalt frifunden af Mangel paa tilstrækkeligt Beviis 151.

XVII

Bedrageri.
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En Tiltalt, der havde ladet sig udbetale 6 Øre mere i Arbeidsfor¬
tjeneste end han til den Tid virkelig havde fortjent, efter Omstæn¬

dighederne frifunden

177.
*

*

*

*

*

*

En vestindisk Tiltalt, som sigtedes for Bedrageri og for at have gjort
310.

urigtig Anmeldelse til Skifteretten, frifunden

509.

Tvende for bedrageligt Forhold Tiltalte frifundne

Tvende Tiltalte, der sigtedes for bedrageligt eller ialfald for det i
547.

Straffelovens § 248 omhandlede Forhold frifundne
*

En ulovlig Disposttion over pantsat Gods ei anseet strafbar, da den

maatte antages foretagen uden al bedragerisk Hensigt...

414.

Et for Overtrædelse af Straffelovens § 258 tiltalt Landpostbud fri¬

funden af Mangel paa tilstrækkeligt Beviis

498.

*

En for mislig Omgang med nogle i en Retssag mellem ham og et

Sogneraad fremlagte Documenter Tiltalt frifunden*

*

649.

*

Straf efter § 25l anvendt paa en Tiltalt, der havde tilvendt stg for¬

skjellige Pengebeløb under det falske Foregivende, at hun skulde
bruge dem for at hindre Opdagelsen af en Forbrydelse
*

* *

115.

En Tiltalt, der i svigagtig Hensigt havde leveret en Regnepenge til

en Værtshuusholderske under Foregivende af, at den var et Tyve¬

kronestykke, med Anmodning til hende om at vexle samme, hvad dog
ikke skete, herfor anseet efter Straffelovens § 251 jrf. §§ 46 og

47 1ste Led *

*

*

*

346.

En Tiltalt, som havde lovet tvende Fruentimmer Ægteskab, med Be¬

vidsthed om ingensinde at ville opfylde Løftet, for derved at tilvende

sig Penge, som de i Tillid til Ægteskabsløftet overlode ham, og
som han ialfald for en Deel forbrugte til egen Fordeel, anseet efter
477.

Straffelovens § 251

Straf fremdeles idømt efter Straffelovens § 251

299, 611.

En Tiltalt, der efter en Medtiltalts Fallit isølge Aftale med denne,
og i den Hensigt at besvige hans Fallitbo sammesteds anmeldte en

Fordring paa Fallenten, uagtet han hverken havde dette eller noget
andet Beløb tilgode hos ham, hvilken Anmeldelse først fremkom
efter at det i Boet udstedte Proclama var udløbet, herfor anseet

290.

efter Straffelovens § 252.
2
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Antaget, at det ved Indicier var tilstrækkeligt godtgjort, at en under
en Retssag fremsat Benægtelse af at være et paastævnt Beløb skyl¬

dig var urigtig og fremført imod bedre Vidende i den Hensigt at
besvige Creditor for dennes Tilgodehavende, og Forholdet henført

under Analogien af Straffelovens § 252
*

* * * *

* * *

649.

Et Postbud, som havde tilegnet sig et ham til Afsendelse med Pysten
leveret Brev, anseet efter Straffelovens § 253

21.

Et Postbud, som havde taget danske Post=Brevfrimærker, der ved en

undiagtig Expedition ikke vare blevne afstemplede, af Breve, han

havde til Omdeling, og istedetfor paaklæbet Brevene afstemplede
Post=Brevfrimærker samt benyttet de uafstemplede Brevfrimærker til
Breve, han mod Betaling havde paataget sig at frigjøre med Brev¬

frimærker, anseet efter Straffelovens § 253
*

*

21.

* *

Et tiltalt Landpostbuds Forhold ved at tilegne sig Pengebeløb, der

vare leverede ham af forskjellige Personer til Afsendelse pr. Post¬
anviisning, ikke henført under Straffelovens § 258 — som ved

Overretten skeet — men under § 253, hvorved tillige vilde blive

at tage Hensyn til § 141 cfr. § 144, idet de paagjældende Beløb
efter de nærmere oplyste Omstændigheder ikke kunde ansees at have
været i Postvæsenets Værge som Gjenstand for Postforsendelse

666.

Flere Kalkkjørere, der, naar de for vedkommende Kalkværk for en
accordmæssig Betaling, beregnet efter Tønde= og Miletallet, tilkjørte

Værkets Kunder den Kalk, som disse havde bestilt hos Værket, til
deres egen Fordeel underveis sædvanlig solgte et større eller mindre
Qvantum af Kalken og navnlig mere end det Overskud, der udkom
ved en behørig foretagen Eftermaaling, hvilket med Føie antoges

af de Tiltalte at tilfalde dem, herfor ansete efter § 253; to af de

Tiltalte efter de med deres Forhold forbundne Omstændigheder an¬
140.

sete efter Straffelovens § 256
En Tiltalt, der var valgt til Medlem af Bestyrelsen af de Fattiges
Kasse i en Commune og af de Pengebeløb, som det Tid efter an¬

den af den samlede Bestyrelse overdroges ham at udbetale af Kas¬

sens Midler til de Fattige, tilvendte sig forskjellige Beløb, hvilke

han ved Udbetaling tilbageholdt og derefter anvendte til sit eget
Brug, anseet efter Straffelovens § 253 cfr. § 144 sammenholdt

med § 141

* *

* * * *

620.
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Bedrageri — Betaling.
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620.
Straf idømt efter Straffelovens § 253 jvf. § 251 . . 51, 189, 285,
Straf idømt efter Straffelovens § 253 58, 114, 149, 198, 294, 333,

349, 608.
186.

En Tiltalt i Medfør af Straffelovens § 254 fritaget for Ansvar

En Handelsagent, som for sine Principaler havde fortiet en Deel for

dem indkasserede Beløb og anvendt disse til eget Brug frifunden

i Henhold til Straffelovens § 254 uanseet at de Paagjældende,
som inden Dom faldt i 1ste Instants havde givet Qvittering for

deres Tilgodehavende og frafaldet offentlig Tiltale imod ham, senere

havde tilbagekaldt Frafaldelsen

* *

414.

115.

Straf idømt efter Straffelovens § 255

En Tiltalt, som ved falske Foregivender havde bevæget Forskjellige til
at give sig Kost uden Vederlag, anseet efter Straffelovens § 257
149.

Tvende Tiltalte, som ved en Proformatransaction svigagtig havde

tilsidesat en af den ene med en Trediemand indgaaet Contract, an¬
278.

sete efter Straffelovens § 257

611.

Straffelovens § 257 anvendt

Et Postbud, som under sin Tjeneste havde tilegnet sig Breve, aabnet

dem og bemægtiget sig Indholdet, hvad enten dette bestod af Penge
eller andre Gjenstande, anseet efter Straffelovens § 258

21.

* *

En Fuldmægtig paa et Postcontoir, der havde tilvendt sig deels ind¬

betalte Posianviisningsbeløb, idet han derhos tilbageholdt de af
Afsenderne herfor afgivne, udfyldte Postanviisningsblanketter, deels
erlagte Postopkrævningsbeløb, idet han tilintetgjorde de med de

paagjældende Forsendelser fulgte Blanketter, herfor anseet efter

Straffelovens § 258.

498.

Bestikkelse.
Tilbud af en Pengesum til en Politiassistent for at bevirke sin Løs¬

ladelse af Arrest, anseet efter Straffelovens § 119 jfr. § 144, uden

at der fandtes Føie til tillige at citere §. 46.
*

* *

151.

Betaling.
Antaget, at en Gjæld til Vridsløselille Straffeanstalt ikke var gyl¬
digen afgjort ved Betaling, erlagt til Anstaltens Bogholder, da

denne hverken havde nogen udtrykkelig eller stiltiende Bemyndigelse

til paa Anstaltens Vegne at modtuge og qvittere for Pengene, og

XX
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da Debitors i saa Henseende vildfarende Formening nærmest maatte

586.

tilregnes ham selv *

Betleri.
En Tiltalt, som havde ladet sine Børn gaae omkring og betle om

Uld, anseet efter Lov af 3die Marts 1860 § 3.*

430.

*

Straf for Betleri fremdeles idømt 58, 70, 127, 216, 437, 515, 534, 617.

Blodskam.
En Tiltalt, der havde pleiet legemlig Omgang med sin Sønnedatter,

172.

anseet efter Straffelovens § 161.

Brandstiftelse.
263
Straf idømt efter Straffelovens § 281 jfr. § 37

En Tiltalt, som, for at faae Leilighed til at stjæle, en Nat, da det
var blikstille og stærk Taage, havde sat Ild paa et op til en Kro

stødende Spændehuus, hvorved alle Kroens Bygninger nedbrændte,
men som efterat have opgivet sit Forsæt at stjæle og have begivet

sig bort, var bleven staaende i Nærheden indtil der var gjort Al¬
larm for at forhindre, at Nogen indebrændte, hvilket heller ikke

skete, anseet efter Straffelovens § 281

* *

* * *

473.

En Tiltalt, som for at skjule et af ham begaaet Tyveri, havde sat Ild

paa en i et Klædeskab beroende Vadsæk med Linned, hvorved ingen

anden Skade skete, end at Vadsækken med Linnedet brændte og

Klædeskabet blev noget svedet, anseet efter Straffelovens § 282. 1. 217.
En Tiltalt anseet for uagtsom Brandstiftelse efter Straffelovens
§

284 jfr. § 37*

* * *

526.

Bygningsvæsen.
En Muurmester, som havde udført et Bygningsarbeide paa en ufor¬

svarlig Maade, anseet efter Bygningslov for Staden Kjøbenhavn

55.

af 21de November 1871 § 83 jfr. § 16. *

Competence.
Det norske Regjeringsdepartement for Kirke. og Underviisningsvæsenet
anseet som rette Sagsøgere i en Sag om, hvorvidt norske Under¬

saatter have Krav paa at nyde godt af de under den grevelige
Hjelmstjerne=Rosencroneske Stiftelses 4de Classe og 6te Classes 3die
Afdeling henlagte Revenuer m. m.

353.

XXI
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Antaget, at der manglede Føie til under et imod et Byraad anlagt
Søgsmaal betræffende Nedsættelse i en paalignet Communeskat at
inddrage Overligningscommissionen

502.

Concurs.
Spørgsmaal om der for nogle i et Concursbo af Fallentens Mo¬

der anmeldte, af Fallenten anerkjendte Fordringer var tilveiebragt
fornøden Legitimation

*

186.

*

Stadfæstelse paa en Tvangsaccord nægtet ifølge Concurslovens § 118

Nr. 2 jfr. § 115, da nogle af de Fordringshavere, hvis Tiltræden

havde været nødvendig for at opnaae den efter bemeldte Lovs §
108 Nr. 2 forpødne Tilslutning, vare formaaede til at stemme for

Accorden ved af en Trediemand at modtage Ydelser udenfor hvad
der skulde tilkomme dem efter Accordforslaget, uanseet at der ikke
var ført noget Beviis for at dette var skeet med Fallentens Vidende

og Villie, da det efter de foreliggende Oplysninger dog utvivlsomt

174.

var skeet i Fallentens Interesse

Contract.
Fortolkning af en Contract om et Byggeforetagendes Udførelse, navn¬

lig med Hensyn til Bygherrens Forpligtelse til at hjælpe Entrepre¬
neuren med Tilveiebringelsen af Pengemidler til Arbeidets Udførelse 442.

Domstolene.
En islandsk Politiretsdom samt hele Politisagens Behandling kjendt

uefterrettelig, da den Mand, der i Henhold til en af den islandske
Landshøvding udstedt Ordre havde beklædt Dommersædet, ikke

havde haft behørig Autorisation hertil, idet det maatte antages, at

ligge udenfor Landshøvdingens Forretningsomraade at udstede den
ommeldte Ordre.

* * *

629.

Drab.
En Tiltalt, der i Drankerafsindighed havde dræbt sin Hustru, dømt

til at sættes i Forvaring af Øvrigheden

* * *

167.

Et tiltalt vestindisk Fruentimmer, der for at værge sig mod et Angreb
med blotte Hænder af et andet Fruentimmer tilføiede denne to
Knivstik, hvoraf det ene var dødbringende, herfor anseet med en

efter Lovgivningens Grundsætninger lempet Straf

273.

XXII
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En Fader, der først havde forsøgt at dræbe og senere dræbt sit spæde

Barn, efter Omstændighederne ei anseet for at have handlet med
398.
Overlæg, men anseet efter Straffelovens § 186 og § 186 cfr. § 46

En Tiltalt, der ved en forsætlig udøvet Legemsfornærmelse havde for¬
aarsaget en Andens Død, hvilken han efter Omstændighederne havde

maattet kunne forudsee som en rimelig eller i det mindste ikke usand¬

synlig Følge af hans Gjerning, anseet efter Straffelovens § 188 195.

Straffelovens § 190 anvendt paa en Tiltalt der havde ombragt en

Aftægtskone ved Qvælning. En Medtiltalt, der sigtedes for An¬

stiftelse af Mordet, blev anseet efter Straffelovens § 190 jfr. 5§

52 og 54.

13.

81.

En Tiltalt dømt efter Straffelovens § 190

En Hustru, der havde forsøgt at ombringe sin Mand ved en forgiftet
Vaffel, herfor anseet efter Straffelovens § 190 jfr. §§ 191 og 46 632.

En Moder, der efter Aftale med sin medtiltalte Datter havde ombragt
dennes spæde Barn ved at de i Forening i Løbet as c. 14 Dage
indgave det daglig 1 a 2 Theeskeefulde Brændeviin, og herved frem¬

kaldte en dødbringende Mavebetændelse hos det iøvrigt mangelfuldt
ernærede Barn, anseet tillige med Datteren efter Straffelovens § 190 645.

En Tiltalt, der havde dræbt sin Moder, anseet efter Straffelovens §
191 efter Omstændighederne med Tugthuusarbeide paa Livstid..
205.

See iøvrigt „Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord“ samt „Uagtsomhed“.

Eiendomsret.
En Indsø efter de foreliggende Oplysninger betragtet som udelukkende
tilhørende en Mølles Eier som Mølledam

162.

Antaget, at den i Lovens 5—10—42 hjemlede Ret over et til en

Gaard siødende Søareal ifølge Grundsætningen i bemeldte Lovbud

maatte formodes overdraget tilligemed Eiendomsretten over Gaarden 659.

Embedsmænd osv.

Antaget, at den islandske Landshøvding ikke havde haft tilstrækkelig
Myndighed til at meddele en Mand Autorisation til som Dommer

for „ordinaire Politiretter“ at behandle og paadømme alle offentlige
Politisager, som i et vist Tidsrum og i visse Jurisdictioner maatte

XXIII
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til
blive anlagte i Anledning af Øvrighedens Foranstaltninger
629.

Faareskabssygdommens Udryddelse

En i Henhold til Lov af 31te Marts 1860 § 8 stedfindende Decourt
i Lønnen til en Embedsmand, der beklædte tvende Embeder, an¬

taget uhjemlet efter Emanationen af den almindelige Lønningslor

af 26de Marts 1870, da den i sammes §5 indeholdte Decourtregel,
der maatte være traadt istedetfor de om det samme Forhold i tid¬

ligere specielle Lønningslove indeholdte Bestemmelser, in casu var
uanvendelig, idet af de to omspurgte Embeder ikkun det ene var

normeret ved en Lønningslov, medens Lønnen for det andet var

fastsat ved en kgl. Resolution*

200

til
Fortolkning af § 3 i Lov af 17de Mai 1873, indeholdende Tillæg
502.

Lov af 25de Juli 1867 om Lønninger m. v. ved Hæren

Spørgsmaal om Ret til en Jordlod for et Catechet= og Førstelærer¬

embede, hvis Lønningsforhold vare fastsatte ved en efter Emana¬
tionen af Lov af 8de Ma ts 1856 udfærdiget Resolution fra Kirke¬

og Underviisningsministeriet.

*

*

562.

Embedsforhold (Forbrydelser i).

En Reservepolitibetjent, der blev overfaldet af en beruset Person,

hvem han derefter gjentagne Gange stødte omkuld og tildelte ikke
faae Slag, og ved denne Leilighed i det Hele undlod at vise behørig
Besindighed og Maadehold, herfor anseet efter Straffelovens § 144

2det Stykke cfr. § 125 samt Lov af 4de Februar 1871 § 12 med

en Bøde

400.

En Tiltalt, der var valgt til Medlem af Bestyrelsen for de Fattiges
Kasse i en Commune og svigagtig tilvendte sig forskjellige Beløb

af Kassens Midler, anseet efter Straffelovens § 253 cfr. § 144

sammenholdt med § 141

* *

620.

Et Landpostbuds Forhold ved at tilegne sig Pengebeløb der vare

leverede ham af forskjellige Personer til Afsendelse pr. Postanviis¬
ning henført under Straffelovens § 253, hvorved tillige vilde blive
at tage Hensyn til § 141 cfr. 144. Hans Forhold ved at tilintet¬

gjøre flere Breve for derved at skjule sin fornævnte Forbrydelse
henført under Straffelovens § 138 cfr. § 144

666.
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Erstatning.
En Tiltalt, som uden den Berettigedes Vidende og Villie havde slaaet
og bortkjørt Græs, tilpligtet at erstatte den Vedkommende det ham

saaledes berøvede Hø uden at Værdien af det af Tiltalte foretagne
II.

Høstarbeide blev at fradrage Erstatningsbeløbet*

En Erstatning af 4000 Kroner tilkjendt en Enke, hvis Mand var

bleven myrdet, efter Straffelovens § 302.

81.

En under en Voldssag idømt Erstatning, som ved den islandske Over¬

ret var fastsat med bestemte Summer for Helbredelsesudgifter og

paaførte Lidelser og Legemslyde, medens den for Næringstabets
Vedkommende skulde udredes efter uvillige Mænds Skjøn, fastsat
med en bestemt Sum under Eet

* *

669.

af
Erstatning tilkjendt Eieren af Sundby Færgegaard i Anledning
Opførelsen af Broen over Guldborgsund, (see Færgevæsen).

673.

Fallit (svigagtig).
En Tiltalt, der havde hjulpet en Medtiltalt med at bringe Varer
tilside for at disse, naar Medtiltalte fallerede, hvad de kunde ind¬

see maatte skee snart, kunde unddrages Fallitboet og anvendes til

Fordeel for Fallenten, idet han havde kjørt Varerne bort til sit
Hjem, og kort Tid efter derfra til en Kjøbstad, hvor han solgte

dem, anseet efter Straffelovens § 260 jrf. § 47

290.

En Tiltalt, der i de sidste 9 a 10 Maaneder før sin Fallit hverken
havde ført Journal eller Hovedbog, og aldrig havde ført nogen
Status=, Lager= eller Vexelbog og eiheller nogenfinde overeens¬

stemmende med Concurslovens § 148 opgjort fin Status, ligesom
der, forsaavidt Bøgerne vare førte, i dem manglede Oplysning om

mange betydelige Vareomsætninger og optagne Laan, og saa godt

som Intet indeyoldtes om Tiltaltes personlige Udgifter og navnlig
Intet om det efter hans egen Forklaring forholdsviis betydelige
Tab, han havde lidt i høit Spil, navnlig Hazardspil, anseet efter
Straffelovens § 262 sidste Led tildeels sammenholdt med Concurs¬

lovens § 148 og 263. — En Medtiltalt, der havde søgt at for¬

maae Tiltalte til at dække ham for hans Tilgodehavende i Boet,
ikke antaget herved at have gjort sig skyldig i nogen Overtrædelse
af Straffelovens § 261 efter Reglerne for Meddeelagtighed, selv
om Medtiltalte paa den Tid maatte have anseet Tiltalte for insolvent 130.

Falsk — Fideicommis.

XXV
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Falsk.
Falsk Underskrift paa en Caution anseet efter Straffelovens § 268 198.
Falsk Underskrift paa en Fuldmagt anseet efter Straffelovens § 268 217.

Falsk Underskrift paa Qvitteringer fra et Livforsikkringsselskab begaaet
af en Tiltalt under 18 Aar, anseet efter Straffelovens § 268 sammen¬
186.

holdt med § 37

Falsk Underskrift i en i Henhold til Anordning om Benyttelsen af
Posterne af 28de Marts 1871 Afsnit III § 6 II brugt saakaldet
Postqvitteringsbog i den til Postfunctionairernes Qvittering ind¬

186.

rettede Rubrik anseet efter Straffelovens § 269. 2.

En Tiltalt, der i en af ham udstedt af en Anden endosseret Vexel
havde forfalsket Tallet, der angav dennes Paalydende, og derefter
disconteret den, anseet efter Straffelovens § 274

130.

En gift Kone, som paa en med hende indgaaet Leiecontract havde
underskrevet sig „Madame Hansen“ — hvilket Efternavn var hen¬

des Pigenavn, som hun vilde have sigtet til —, anseet efter Straffe¬

51.

lovens § 275 jrf. § 268*
Falsk Underskrift med opdigtet Navn ien af Kjøbenhavns Sparekasses
Qvitteringsbøger anseet efter Straffeløvens § 275 jfr. § 268
*

217.

Straffelovens § 278 1ste Stykke anvendt paa to Tiltalte, som havde
blandet Kartoffelmeel i Smør og derpaa solgt det saaledes forfal¬

36.

skede Smør til Handlende
Forhandling af Symaskiner, der vare forfærdigede af et Firma i

Udlandet og der forsynede med et andet Firmas Fabrikmærke,
dog med en ikke let iøinefaldende Tilføielse af Ordet „Imitat“ an¬

seet efter Straffelovens § 278. 2

179.

En Tiltalts Forhold ved at underskrive en Uskrivkyndigs Navn under
et Pengebeviis, som han antog denne ikke vilde vægre sig ved at
vedkjende sig, og som han, da Vedkjendelsen nægtedes, strax tilintet¬

gjorde, ikke anseet strafbart

509.

Fideicommis.
Lov af 21de Juni 1854 anseet anvendelig paa Ringstedklosters Fidei¬
commis, og dettes Erectionsbrev fortolket med Hensyn til den St.

Hans Hospital tillagte Ret til Andeel af Kjøbesummen ved eventuelt

Salg af Fideicommisset

419.
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Fiskeri.
Overtrædelse af Lov 9de Marts 1872 om Fiskeri med Bundslæbevaad
ikke anseet tilstrækkeligt godtgjort, idet de optagne Skjønsforret¬

ninger, hvorefter Vaadet havde maattet slæbe langs Havbunden
og uafbrudt berøre denne, ikke havde været forbundne med nogen
Pesigtigelse af Vaadet eller med nogen Prøvefiskning..

24

To Tiltalte dømte for Overtrædelse af Loven af 9de Marts 1872 om
25.

Fiskeri med Bundslæbevaad

Antaget, at ved Salg af en Fæstegaard til Fæsteren maa den i Lovens

3—13 20 hjemlede Indskrænkning bortfalde, naar ikke anderledes

udtrykkelig er bestemt.

659.

Forlig.
Antaget, at contraherende Parter kunne renoncere paa Appel i en
saadan Udstrækning, at de ogsaa lade det bero ved den Bedømmelse

af Forligsmæglingens Lovlighed, der enten ved Dom i 1ste Instants
eller ved en særlig Kjendelse har fundet Sted

5.

Forældelse (af Strafskyld).

Antaget, at Fristen i Straffeloven af 25de Juni 1869 § 68 1ste Led
ikke var oversiddet i en Sag, som en islandsk Embedsmand havde

anlagt mod Forfatteren af en trykt Afhandling for heri indeholdte
Ærefornærmelser — uanseet at der var hengaaet over et Aar,

efterat Citanten kom til Kundskab om Afhandlingen, inden Under¬

retsstævningen blev udtagen — paa Grund af at han, saasnart

han kom til Kundskab om den af Indstævnte udgivne Afhandling
havde gjort Henstilling til Amtet om at Justitssag maatte blive
anlagt modden Paagjældende i Anledning af Afhandlingens for¬
nærmelige Indhold, hvilken Henstilling toges til Følge af Amtet:

samt antaget, at Strafskylden ikke var forældet efter § 68 2det Led,
da Stævningen udtoges inden 3 Maaneder efter Afsigelsen af
Høiesteretsdommen i den saaledes anlagte Justitssag, hvorved Ind¬

stævnte blev frifunden for Justitiens Tiltale, hvilket Udfald af
Sagen maatte sættes i Classe med dens Afviisning

374, 379.

Fosterfordrivelse.
Et frugtsommeligt Fruentimmer, der for at fremkalde en Abort havde

brugt dertil aldeles uskikkede Midler og en Medtiltalt, der havde

Fosterfordrivelse Fæste.
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forskaffet hende disse Midler, som de begge antoge for virksomme,
ansete, Tiltalte efter § 198 jfr. med §46 samt § 45 og Medtiltalte
115.

efter § 193 jfr. med § 46 samt § 47

To Tiltalte, der vare opfordrede af en Medtiltalt til at skaffe denne

Abortivmidler, og som „for at stille hende tilfreds“ havde tilberedt

og overleveret hende et uskadeligt Middel, frifundne for Actors
Tiltale

*

*

115.

*

En Tiltalt, der for at fordrive sit Foster, havde anvendt Midler, der
ikke kunde antages at have fosterfordrivende Virkning, anseet efter

458

Straffelovens § 193 cfr. § 46

Fuldmagt.
Efter Omstændighederne ikke antaget, at en Mand ved at virke for

en Banks Grundlæggelse havde erhvervet Krav paa Vederlag hos
101.

den, som havde foranlediget saadan Virksomhed

Antaget, at en Gjæld til Vridsløselille Strafanstalt ikke var gyldigen

afgjort ved Betaling, erlagt til Anstaltens Bogholder, da denne

hverken havde nogen udtrykkelig eller stiltiende Bemyndigelse til paa
Anstaltens Begne at modtage og qvittere for Pengene, og da De¬

bitors i saa Henseende vildfarende Formening nærmest maatte til¬

regnes ham selv*

* * *

586.

Færgevæsen.
Den Omstændighed, at Færgeridriften over Guldborgsund, der maatte
ansees i sin Tid overdraget af Kongen som et reelt og udelukkende

Privilegium som Følge af Opførelsen af Broen over bemeldte Sund

maatte ophøre, ikke antaget at kunne berettige Privilegiets Eier til
af Statskassen at erholde Vederlag for Tabet af en forventet aar¬

lig Indtægt af Færgeriet; derimod tillagt Eieren Erstatning for
de positive Tab, der sulgte af, at de Færgeindretninger, som Eieren

havde været pligtig til at anskaffe og vedligeholde efter det Offent¬
liges Forlangende, ikke længere kunde anvendes efter deres Be¬

stemmelse *

673

Fæste.

En Tiltalt, som var Forpagter af en Præstegaards Jorder og Eier
af en tilstødende Bondegaard, og som uden selv at bebo Bonde¬

gaarden, havde drevet den for egen Regning ved Hjælp af Heste¬

XXVIII
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besætningen og Tjenestesolkene i Præstegaarden, medens Gaardens

Bygninger derimod tildeels havde været udleiede til Bolig for flere
Familier, ar taget at have behandlet Eiendomsgaarden i Strid med

Frdn. af 6te Juni 1769 og paalagt Ansvar, idet hverken Frdns.
§ 2 eller § 4 blev anseet anvendelig, nærmest i Henhold til dens

§ 5

*

*

29.

*

Antaget, at ved Salg af en Fæstegaard til Fæsteren maa den i Lovens
3—13—20 hjemlede Indskrænkning bortfalde, naar ikke anderledes
udtrykkelig er bestemt.

*

*

*

659.

Gave.
Spørgsmaal om en Gaves Fuldbyrdelse i levende Live . . 638.

Gjentagelse af Forbrydelser.
En Tiltalt, der tidligere var anseet efter Straffelovens § 228 og §39

med en Straf, der var under Minimum af den i § 228 fastsatte,

for gjentaget Tyveri anseet efter § 230..

* * *

*

*

*

*

*

98.

*

Antaget, at en Tiltalt, der nu skulde dømmes for 5te Gang begaaet

Tyveri, ei tillige blev at ansee efter Straffelovens § 241 2det
Stykke som for 5te Gang begaaet Hæleri.

* * * * *

236.

Gjæld.
Antaget, at Betingelserne for, at en Panteobligation, der ikke var
kommen frem under Sagen, kunde ansees at begrunde en Gjælds¬
582.

forpligtelse, ikke vare tilstede

Hazardspil.
En Tiltalt, der havde vedgaaet oftere at have deeltaget i Hazard¬

spillet „Bagette,“ derfor anseet med en Bøde efter Frdn. 6te Oc¬

tober 1753 § 3, der tillagdes vedkommende Kjøbstads Politikasse 130.

Hittegods (ulovlig Omgang med).

En for ulovlig Omgang med Hittegods Tiltalt efter Omstændighederne
frifunden, da han kunde have haft Grund til at antage det Fundne
for derelinqveret

*

*

177

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 247 for Tilegnelsen af nogle
paa en Græsvold ved en Landevei midlertidigt henlagte Gjenstande,
som han antog vare forglemte af en eller anden Person päa Veien 457.
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Straf for ulovlig Omgang med Hittegods fremdeles idøut 74, 120,
235

330.

Tvende Tiltalte, der sigtedes for bedrageligt eller ialfald det i Straffe¬

lovens § 248 ommeldte Forhold frifundne

547.

*

En islandsk Tiltalt, som efter at have opdaget et af sin Nabos Malke¬

faar blandt sine egne ude paa Græsgangen, og derefter i den Hen¬
sigt at sætte sit Faaremærke paa det havde drevet det med de

andre ind i Folden og mærket det med sit Mærke, anseet efter is¬
575.

landsk Straffelovs § 150.

En for Tyveri eller ialfald Overtrædelse af Straffelovens § 248 Til¬

617.

talt efter Omstændighederne anseet efter denne §.

Hjemviisning.

See Værneting.

Hunsundersögelse.
Paastand om; at en preliminair Appel af en Kjendelse om Foreta¬
gelse af Huusundersøgelse og Beslaglæggelse m. v. skulde afvises,

fordi slig Paaanke ikke havde Hjemmel i Grundlovens § 81 cfr. §
80 ikke tagen til Følge, navnlig i Betragtning af den Forbindelse,
hvori Kjendelsen stod med en den samme Dag afsagt Fængslings¬

kjendelse, hvortil den umiddelbart sluttede sig..

385.

Hæleri.
En Tiltalt, der havde forhandlet nogle Fisk, som han antog vare

stjaalne, hvad dog ei var beviist, anseet efter Straffelovens § 238

cfr. § 46. *

* * * * *

*

*

*

* * *

286.

En Tiltalt, i hvis Huus der var bragt stjaalne Koster, anseet efter §
238, da hun — uden dog efter hendes Forklaring at ville have

havt til Hensigt at lægge Dølgsmaal paa dem — havde nedgra¬
vet eller tildækket dem og derpaa ved Huusundersøgelsen nægtet at

vide Besked om deres Tilstedeværelse
*

*

* * *

120.

Straf for Hæleri fremdeles idømt 53, 100, 120, 202, 236, 243, 244,

458, 492, 496, 507, 518, 686.

Hævd.
Antaget, at en Gaardeier, der i over Hævdstid havde benyttet som en inte¬

XXI
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grerende Deel af sin øvrige Skov en af denne paa de tre Sider

omgiven Skovlod, paa den Maade og i det Omfang, som dens Be¬
skaffenhed tilstedede, uden at der var fremkommet Noget for at den
i det ommeldte Tidsrum tillige var bleven benyttet af Andre, havde

vundet Hævd paa nævnte Lod.*

259.

* * * *

Indicier
En Tiltalt dømt ifølge Indicier efter Straffelovens § 203.

92.

151.

Et Pengetyveri beviist ved Indicier

En forsætlig udøvet Legemsfornærmelse, der havde foraarsaget den

Angrebnes Død, beviist ved Indicier

*

195.

*

Et af en indanket Dom for Tyveri anvendt Indiciebeviis ikke af
229.

Høiesteret anseet tilstrækkeligt, hvorfor Tiltalte frifandtes

269.

En Tiltalt dømt for Tyveri ifølge Indicier

En Tiltalt dømt for Overtrædelse af Straffelovens § 182 ifølge

567.

Indicier *

Indirecte Tyvs= og Hælerbeviis.

Straf idømt for Hæleri..

90, 127, 243, 507, 518, 686.

Kirke.
Fortolkning af Lov 2—22—39 med Hensyn til Betaling til Kirke¬
eieren for Klokkeringning ved Begravel e paa Landet.

380.

Kjøb og Salg
Afgjørelse af et Spørgsmaal, om nogle Veistykker paa Fæstnings¬

terrainet førte med til den i Henhold til Lov 6te Juli 1867 § 8
Kjøbenhavns Commune af Staten overdragne Grund. Betydning
frakjendt et først ved Contractens Underskrift fremkommet og Con¬
tracten vedhæftet Kort, da Communens Repræsentant strax gjorde

Indsigelse mod Kortets Rigtighed og da Handelen i Realiteten var
Sider.
afsluttet, saasnart Udkastet var approberet fra begge

*

155.

Paalagt en Slagter, til hvem en syg Hest var solgt paa Vilkaar, at
den skulde dræbes, og som alligevel solgte Hesten igjen, at erstatte

sin Sælger Hestens Forsikkringsbeløb, da han ved atter at sælge
den havde bevirket, at Sælgeren mistede dette Beløb

251.

XXXI
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Landboforhold.
Udtalt, at efter Indholdet af Lov 19. Februar 1861 om nogle For¬

andringer i Fæstelovgivningen § 1, der efter sine Ord alene gaaer

ud paa, for de deri omhandlede Gaardes Vedkommende at hæve

Forpligtelsen til Bortfæstning eller Bortsorpagtning paa langt
Aaremaal, kan bemeldte §, hdormed ogsaa Lovens § 2 kan sam¬
menholdes, ikke ansees at have gjort nogen Forandring i Placaten
i 7de Juni 1806, forsaavidt denne henviser til Fdn. 6. Juni 1769. 29.

Lottospil.
En Præmiefordeling, til hvilken man ved at kjøbe et Exemplar af

en Almanak erhvervede en paa Omslaget af samme trykt Lodseddel,
betragtet som et under Forbudet i Lov 6. Marts 1869 § 2 hen¬

hørende Lottospil, uanseet at Præmiernes Fordeling ikke skete ved

Hjælp af nogen egentlig Lodtrækning
*

*

*

*

523.

*

Løsagtighed.
247.

Straffelovens § 182 anvendt..

En tiltalt Værtshuusholder og hans Hustru, der i det af dem drevne
Gjæstgiveri havde for at trække Søgning til Huse benyttet Opvart¬

ningsjomfruer, om hvem de forventede, at de af Gjæsterne vilde

lade sig benytte til Utugts Bedrivelle for Betaling og af hvilke
Jomfruer En havde forøvet saadan Utugt, ansete efter Straffe¬
292.

lovens § 182 2det Led

En Værtshuusholder og hans Hustru, som for at opnaae større Søg¬
ning til deres Beværtning holdt Opvartningsjomfruer, der for Be¬

taling lode sig bruge til Utugt, ansete efter Straffelovens § 182

2det Led

315.

* * *

En Tiltalt, som, uanseet et ham personlig af Politiet givet Tilhold,
i sit Huus havde haft Fruentimmer, der ernærede sig ved Løsag¬
tighed, anseet efter Straffelovens § 182 3die Led, idet der efter de

foreliggende Omstændigheder intet Hensyn kunde tages til hans
Foregivende om at have været uvidende derom. Hans medtiltalte
Hustru, der havde Næringsbeviis som Gjæstgiverske, anseet efter
Straffelovens

§

182

2det

og

3die

541
Led

En tiltalt Værtshuusholder ifølge Indicier dømt efter Straffelovens

§ 82.*

* * * *

*

*

*

557.
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En Tiltalt, som, umiddelbart efter at en Anden ved Trusel om Prygl

havde skaffet fig Samleie med en uberygtet Pige, ligeledes skaffede
sig Samleie med hende, idet han benyttede sig af Situationen og
39.
af den Frygt, hvori hun svævede, anseet i Henhold til Straffel. § 210

En islandsk Tiltalts Forhold med at ville skaffe sig Samleie med et

I5aarigt Pigebarn efter Omstændighederne ikke anseet for Forsøg
paa Voldtægt, hvorfor han var tiltalt, men henført under den
islandske Straffelovs § 175 sammenholdt med § 47

*

*

569.

*

Løsgængeri.
Straf for Løsgængeri idømt 63, 66, 70, 73, 209, 216, 239, 389,

452, 472, 507, 520, 617, 648.

Medicinalvæsen.

En Forhandling af et saakaldet „Veterinærpulver til Kreaturvask“
hvori der blandt Andet fandtes stødte eller knuste Dele af medici¬
nale Planter, der efter at være underkastede en saadan Behand¬

ling, som den, der in casu var overgaaet dem, maatte henregnes
til præparerede Medicinalvarer, ikke antaget at være ulovlig Han¬

del med præparerede Medicinalvarer
*

160.

* *

Meened og dermed beslægtede Forbrydelser.

Tvende Tiltalte, Mand og Hustru, der sigtedes for falsk Forklaring

for Retten og den Første tillige for Forsøg paa at forløkke Hu¬
struen dertil, frifundne, da de maatte ansee sig som Inqvisiter
*

*

547.

*

521.

Straffelovens § 146 anvendt

Straffelovens § 146 anvendt. En Medtiltalt dømt efter samme§
531.

jfr. § 52 og 53

Straf anvendt efter Straffelovens § 146 sammenholdt med § 52

sidste Led.

*

*

*

*

*

.

547.

*

En Tiltalt, som under Forhørene i Anledning af en mod hendes
Mand for bedrageligt Forhold reist Sigtelse gjorde sig skyldig i

falsk Forklaring for Retten, anseet efter Straffelovens § 146 sam¬
menholdt med § 56 og § 57.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

509.

En Tiltalt, som under et i Anledning af et Overfald, hvorved hans
Arm dlev knækket, optaget Forhør havde afgivet falsk Forklaring

XXXIII
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om hvem der havde ydet ham Lægehjælp til hans Arm, anseet

efter Straffelovens § 146 1ste Led efter Omstændighederne med

simpelt Fængset i 2 Maaneder

*

*

*

248.

*

Stroffen for en efter Straffelovens § 146 anseet Tiltalt efter Om¬

stændighederne bestemt til simpelt Fængsel i 2 Maaneder

*

*

*

433.

*

En islandsk Tiltalt, der havde forledet sin Tjenestekarl til for Retten
at afgive en urigtig Forklaring, som Tjenestekarlen dog af egen

Drift tilbagekaldte, herfor anseet efter islandske Straffelovs § 147

2det Led jfr. § 53 1ste Led.

458.

* *

To vestindiske Tiltalte, af hvilke den Ene paa Opfordring af den An¬

den havde til Vitterlighed underskrevet et Skjøde uden at forvisse

sig eller erkyndige sig om Underskriftens Ægthed frifundne, idet
ingen svigagtig eller anden forbryderisk Hensigt antoges forbunden

dermed og slig Bevidnelse i et reent privat Retsforhold ellers ikke

skjønnedes, naar den ikke udtrykkelig ved Lovgivningen var gjort
strafbar, at burde behandles som criminel

310.

Næringsbrug.
Antaget, at den af 10 Actieselskaber — som hvert for sig havde er¬

hvervet Borgerskab og særlig Tilladelse af Politiet til at tage

Stade med en Haandvogn, for derfra at udskjænke Mineralvande,
paa nærmere betegnede Steder paa Gader og Pladser i Kjøben¬

havn — i Henhold hertil udviste Virksomhed ikke stred mod nogen
Bestemmelse i Næringslovgivningen og navnlig ikke mod Bestem¬
melsen i Næringslovens § 42 om Communalbestyrelsens Samtykke,

hvilken Bestemmelse ikke skjønnedes at kunne bringes til Anven¬
delse paa de i bemeldte Lovs 4de Afsnit omhandlede Næringsveie 35.

En for uberettiget Næringsbrug Tiltalt, der af Politimesteren havde

faaet Paategning paa sit Næringsbeviis om at han havde anmeldt,

at han agtede at drive sin Handel i „Vorupøer“ og i Henhold dertil

havde drevet den i „Nordre Vorupper“, men derefter flyttede sin
Forretning til „Sønder Vorupøer“ uden at gjøre Anmeldelse

derom, frifunden, da han efter Indholdet af den nævnte Paateg
ning kunde have Grund til at antage, at han ikke behøvede at

gjøre Anmeldelse om sin Flytning fra „Nordre Vorupør“ til

„Sønder Voruppr“

69.

XXXIV

Næringsbrug — Postvæsen.

Paa.

Antaget, at en Forbrugsforening paa Landet, som forsynede sine
Medlemmer med Brændeviin, ikke for at løse det i Lov af 2den

Juli 1870 § 4 ommeldte Næringsbeviis skulde have erhvervet Næ¬
ringsbeviis som Kjøbmand eller Detaillist.

*

192.

*

Forbrydelse af Næringsadkomst idømt i Forbindelse med Straf efter

Straffelovens § 182

247, 292, 315, 557.

Forbrydelse af Næringsadkomst idømt i Forbindelse med Straf for

244.

Hæleri

Forbrydelse af Næringsadkomst idømt i Forbindelse med Straf efter

Straffelovens § 251

* *

477.

Bode og Forbrydelse af Ret til Brændeviinshandel idømt efter Næ¬
ringslovens § 78 for 2den Gang begaaet ulovlig Brændeviinsud¬

597.

skjævkning
(Ifr. ogsaa „Medicinalvæsen“.)

Omgængelse mod Naturen.
En for Omgængelse imod Naturen tiltalt Mandsperson anseet efter

Strasselovens § 177 jfr. § 46. En for Deelagtighed i denne For¬

brydelse eller ialfald for Uteerlighed medtiltalt Mandsperson ikke
anseet med Straf, da hans Forhold overfor Førstnævnte ikke fand¬

tes at kunne henføres under nogen § i Straffeloven eller dens
607.

Analogi.

Omkostninger, Salairer m. m.

Salair til en subsidiair Defensor ei anseet hjemlet i Lovgivningen 127, 151.

Det Offentlige paalagt Actionens Omkostninger i en Justitssag, hvori
den Tiltalte, som i Drankerafsindighed have dræbt sin Hustru,
dømtes til at hensættes i Forvaring af Øvrigheden.
*

* * * *

167.

Postvæsen.
Overleverelsen til et Landpostbud af forskjellige Pengebeløb til Af¬

sendelse pr. Postanviisning ikke fundet at kunne betragtes som egent¬

lig Indbetaling til Postvæsenet af Postanviisningsbeløb, idet der
ikke tillige blev afgivet udfyldte Postanviisningsblanketter cfr. Post¬

gnordn. 28de Marts 1871 § 3 Nr. 1 ligesaalidt som Postbudet

selv udfyldte saadanne Blanketter for de Paagjældende cfr. samme

XXXV

Postvæsen — Rettens. Pleie.

Pag.

Anordns § 3 Nr 5, hvorimod han alene paatog sig at besørge
Beløbene afsendte ved Postanviisning fra vedkommende Postcontoir,
hvad der end ikke efter de til den Tid for hans District gjældende

Regler henhørte til de ham som Landpostbud paahvilende Forret¬

ninger; de paagjældende Beløb derfor ikke ansete at have været i
Postvæsenets Værge som Gjensiand for Postforsendelse

666.

*

(See iøvrigt Bedrageri: Pag. 21, 498 og 666 samt For¬

brydelser i Embedsforhold.)

Ran.
En for Ran tiltalt Kone, der havde tilegnet sig Græsset paa en Jord¬

strimmel, der ved Expropriation var skilt fra hendes Mands Jord¬

lod, ikke anseet strafskyldig efter § 237, da hun gik ud fra, at Ex¬

propriationen ikke var gyldig, og ved sin Handling tilsigtede at faae
sin Ret til Jordstrimmelen undersøgt ..
*

*

*

*

*

*

138.

Rettens Pleie.

Udtalt, at det ikke kan ansees stemmende med Grundlovens § 80, at
en Tiltalt, der anholdtes en Løverdag og den paafølgende Dag blev

afleveret til Arresten, først blev stillet for Forhør om Mandagen,

idet der dog efter Omstændighederne ikke fandtes Føie til herfor at

437, 636.

ansee Underdommeren med Ansvar

En Underdommer anseet for Overtrædelse af Grundlovens § 80 i
Henhold til Straffelovens § 129 med en Bøde

531

Antaget, at en af en Politiretsdommer given Protocoltilførsel om at
en for ulovlig Omløben med Varer Anholdt var „tagen i Forva¬

ring indtil Videre, navnlig paa Grund af hans Beskyldning om
at have mistet Penge under Anholdelsen,“ uanseet det Ufyldestgjø¬

rende i dens Affattelse dog kunde betragtes og af Dommeren

maatte antages at være betragtet som en motiveret Arrestkjendelse,

og at derfor Betingelserne for Anvendelsen af Straffelovens § 129
ikke kunde ansees at være tilstede. Ligeledes antaget, at den fore¬

tagne Fængsling og sammes Fortsættelse ikke kunde paadrage Po¬

litiretsdommeren Ansvar efter Straffelovens § 127 eller nogen an¬
den Bestemmelse i Straffeloven; Dommerens Forhold i disse Hen¬

seender derimod misbilliget..

* *

*

578.

XXXVI

Røveri — Sag.

Pag.

Røveri og Trusler.
En Tiltalt, som, umiddelbart efter at en Anden ved Trusel om Prygl
havde skaffet sig Samleie med en uberygtet Pige, ligeledes skaffede

sig Samleie med hende, idet han benyttede sig af Situationen og
af den Frygt, hvori hun svævede, anseet i Henhold til Straffel. § 210 39.

Straffelovens § 210 jfr. § 46 anvendt paa tre tiltalte Huusmænd,
der havde søgt at fordrive to Gaardmandssønner fra et Grøfte¬
arbeide.

*

*

303.

*

Tre tiltalte Arbeidsmænd, som gjorde Forsøg paa ved Trusler og

Haandgribeligheder at formaae deres Medarbeidere, der havde gjen¬
optaget et efter fælles Beslutning nedlagt Arbeide, til atter at op¬

høre med dette, og en medtiltalt Arbeidsmand, som, da Beslutnin¬

gen om at forlange Lønningsforhøielse eller, hvis dette ikke blev
opfyldt, at nedlægge Arbeidet fattedes, truede dem, der ikke fast¬

holdt den tagne Beslutning, med at prygles eller kastes i Vandet,
440.

ansete efter Straffelovens § 210 jfr. § 46

Straffelovens § 245 anvendt paa en Tiltalt, som havde tilskrevet en
Mand et Truselsbrev. En Medtiltalt anseet efter Straffelovens
§

245 efr §51

94.

En Sagfører, der efter Opfordring af en medtiltalt Gaardeier havde
vel ei ved directe Trusler, men ved at stille Skandale o. desl. for

Øie bevæget en Trediemand til at betale en Sum Penge til en
frugtsdmmelig Pige, endskjønt hverken Sagføreren eller Gaardeie¬

ren havde bestemt Grund til at antage denne Trediemand, som dog

tidligere havde haft legemlig Omgang med Pigen, for Barnefade¬
faderen, ansete efter Straffelovens § 245, medens den medtiltalte

Pige

efter

Omstændighederne

frifandtes

461.

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 245 for at have skrevet Tru¬

selslreve*
Straffeloven § 245 anvendt

* *

****

435.

620.

Sag.
En Paastand, som fremkom under en mod en Tiltalt for Mishand¬

ling af hendes Stedbørn anlagt Sag fra disses Fader om Sagens
Ophævelse, anseet som uhjemlet i Lovgivningen og navnlig i

XXXVII

Sag — Stiftelse.
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Straffelovens §§ 202 og 203, hvortil Vedkommende havde villet

støtte sin formeentlige Ret.
*

*

9.

*

Selvangivelse.

* * 398.

Selvangivelse ikke tagen i Betragtning til Straffens Nedsættelse

Servitut.

Spørgsmaal om Bestemmelsen i et Skjøde om, at der ikke paa den
ved dette afhændede Parcel maatte indsættes Kregturer til For¬
602.

handling, var overtraadt

Skatter og Afgifter.
En Overretsassessor med Embedsrang i 3die Classe Nr. 9 anseet

pligtig at betale Rangskat af sin Titel som virkelig Etatsraad med

i1d.

Rang i 3die Classe Nr. 3..

Antaget at Gebyret for Tinglæsning af en Relaxationspaategning
paa en Panteforskrivning bliver at beregne efter Sportelregl. § 82
og ikke efter sammes § 80.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

180.

*

Fortolkning af § 3 i Lov af 17de Mai 1873 indeholdende Tillæg til
Lov 25de Juli 1867 om Lønninger m. v. ved Hæren

* *

502.

Skifte
Antaget, at Arvemidler, der under Forbehold af en Andens Ret til

Rentenydelse vare blevne indsatte i Overformynderiet og ikke ind¬
dragne under det i Arvingens Fraværelse afholdte Skifte af den¬

nes og afdøde Hustrues Fællesboe, men derimod efter dette Boes
Slutning vare blevne overdragne til en Trediemand, ikke kunde

inddrages under en fornyet Skiftebehandling af det gjenoptagne
Fællesbo

* * *

* * *

404.

Statsforbrydelser

***********

En Tiltalt dømt efter Straffelovens § 90.

536.

Stiftelse.
I et Tilfælde, hvor Opretteren af en Stiftelse i Fundatsen havde er¬

klæret den for „funderet“ med en beslemt angiven Capital, hvoraf

Halvdelen strax udbetaltes, saa at Stiftelsen traadte i Virksomhed,
Stiftelsen anseet berettiget til at erholde Restcapitalen udlagt i Op¬

XXXVIII

Stiftelse — Testament.

Pag.

retterens Dødsbo. At Fundatsen var oprettet uden Testamentfor¬
mers Iagttagelse fundet uden Betydning, da Dispositionens Ægt¬
45.

hed og Rigtighed ei var bestridt

Fortolkning af Fundatserne for den Grevelige Hjelmstjerne=Rosen¬

croneske Stiftelse med Hensyn til en af den norske Regjering ned¬
lagt Paastand om at norske Undersaatter maa nyde godt af de un¬

der Stiftelsens 4de Classe og 6te Classes 3die Afdeling henlagte

353.

Revenuer m m..

Fortolkning af Erectionsbrevet for Ringstedklosters Fideicommis med
Hensyn til den St. Hanshospital tillagte Ret til Andeel af Kjøbe¬

summen ved eventuelt Salg af Fideicommisset.

*

*

*

419.

*

Straf.
En Tiltalt dømt til at behandles efter en de sædvanlige Vilkaar in¬

deholdende Benaadningsresolution....

214, 300, 507, 574.

Tvende for Overtrædelse af Lov om Classelotteriets Ordning m. v.
af 6te Marts 1869 § 2 tiltalte Udgivere af en Almanak in soli¬

dum paalagte en Bøde til Statskassen

523.

* * * *

Straffelovens § 16 ikke funden anvendelig paa en i Slesvig før

Fredstractat af 30te October 1864 født Person

*

*

*

*

*

*

*

228.

*

Straf for falsk Forklaring for Retten nedsat ifølge Straffel § 56 . 509.

Tillægsstraf anvendt i Medfor af Straffelovens § 64 . 149, 547.

Straf bortfalden i Henhold til Straffelovens § 66.. 151, 278.

Sundhedsvæsen.

En Tiltalt anseet for Overtrædelse af Lov 29de December 1857 § 11 317.

Sø.

(See Eiendomsret.)

Testament.
At en Fundats, hvorved der var tillagt en Stiftelse en Capital efter
Fundators Død, var oprettet uden Testamentformers Iagttagelse
fundet uden Betydning, da Dispositionens Ægthed og Rigtighed

ei var bestridt

45.

XXXIX

Testament — Tyveri.

Pag.
Spørgsmaal om et mellem tvende Ægtefæller oprettet reciprokt Testa¬

mente, hvorved den Længstlevende af dem var indsat til den Først¬

afdødes Universalarving, var fuldstændigt ophævet for det Tilfælde,
at Hustruen blev den Længstlevende, ved et yngre af Manden op¬
rettet Testament, hvorved kun udtrykkeligt disponeredes over den

Testator tilhørende faste Eiendom og dens Tilbehør.*

*

638.

*

Fortolkning af den ved et Testament fastsatte Arvedelingsregel. .. 680.

Tiende.
622.
Afgjørelse af Spørgsmaalet om en Parcels Tiendepligt...

Tilregnelighed.
Spørgsmaal om en Tiltalt skulde ansees efter § 228 eller paa Grund

af Utilregnelighed i Gjerningsøieblikket efter § 248 for bagefter at

have tilegnet sig Gjenstandene

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

106.

En Tiltalt, der i Drankerafsindighed havde dræbt sin Hustru, dømt

til at sættes i Forvaring af Øvrigheden.

167.

En Hustru, der ved forsætligt at støde til sin Ægtefælle, som bar en

brændende Lampe i Haanden, havde bevirket, at Lampen sprang,
hvorved der tilføiedes Manden Brandsaar, der havde hans Død til

Følge, efter Handlingens Beskaffenhed i Forbindelse med hvad der
var oplyst om hendes mentale Tilstand ikke antagen ved en hende

tilregnelig Uagtsomhed at være bleven Aarsag til sin Mands Død 182.

Falsk Underskrift paa Qvitteringer foretaget af en Tiltalt under 18
Aar, anseet efter Straffelovens § 268 sammenholdt med § 37 .. 186.

Spørgsmaal om der ved Straffens Fastsættelse for en Tiltalt, der

havde dræbt sin Moder, var Anledning til at anvende § 39 . . 205.

Tinglæsning.
(See Skatter og Afgifter).

Tyveri.
En Tiltalt frifunden af Mangel paa Beviis . . 60, 229, 286, 598, 686.

En islandsk Tiltalt, der sigtedes for Tyveri eller uhjemlet Foran¬
dring af Øremærker paa nogle Lam frifunden af Mangel paa til¬

strækkeligt Beviis for at han havde gjort sig skyldig i noget straf¬

bart Forhold.

*

*

453.

XI.

Tyveri.

Pag.
En Tiltalt, som uden den Beretiigedes Vidende og Villie havde slaaet

og bortkjørt Græs samt slaaet Græs uden at faae det bortkjørt,
11.

anseet efter Straffelovens § 228

En Tiltalt, der havde sat sig i Besiddelse af Tøi, der hang til Tør¬

ring paa en Snor i en Gaard, men blev anholdt, medens han

endnu var tilstede i Gaardsrummet uden at have faaet Tid til at
bringe Kosterne bort, straffet for fuldbyrdet Tyveri

*

*

*

*

266.

En Tiltalt, der havde afhugget nogle Hasselstænger, men ved Folks
Tilkomst blev forhindret i at tage dem med sig, anseet for fuld¬

byrdet Tyveri

450.

Et Pengetyveri bevist ved Indicier, men Tiltalte, forsaavidt han var

sigtet for andre Tyverier, iøvrigt frifunden af Mangel paa Beviis151.

Sex Tiltalte, der under et Ophold i et Værtshuus efter Samraad
havde tilegnet sig en 100=Kroneseddel, som En af dem havde fun¬

det paa Gulvet og som de vidste var tabt af en i Værtshuset sam¬

tidig Tilstedeværende, ansete de Fem efter Straffelovens § 228,
Een efter § 230 1ste Led, begge §ker sammenholdte med § 54.

49.

Spørgsmaal om en Tiltalt skulde ansees efter § 228 eller paa Grund

af Utilregnelighed i Gjerningsøieblikket efter § 248 for bagefter at

have tilegnet sig Gjenstandene:

106.

En Tiltalt, der havde tilegnet sig to Steenhammere, der henlaae paa
en Steenslagers Arbeidsplads paa en Landevei, dømt for Tyveri.288.

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 228, idet der ikke forelaae

Noget om, at han — skjøndt Intet var oplyst om, paa hvilken
Maade Depossessionen var foregaaet — paa nogen anden Maade

end ved en af ham foretagen ulovlig og hemmelig Depossession

var kommen i Besiddelse af den paagjældende Gjenstand. .. . 424.

Tyveri af fire Favnestykker a 25 Øre fra tvende paa en Bro hen¬

staaende Brændestabler anseet efter Straffelovens § 228, og ikke,
som ved Overretten skeet, efter § 285*

*

* * *

125.

En Tiltalt, som tvende Gange havde tilegnet sig Fødevarer, ialt af
Værdi 2 Kroner, ved med en Kniv at skjære Hul i et Flueskab, an¬

seet efter Straffelovens § 228

328.

Straf for simpelt Tyveri anvendt i et Tilfælde, hvor Tyven havde

Tyveri.

XII

Pag.
lukket sig ind i Bestjaalnes Leilighed ved Nøglen til samme, som

Bestjaalne havde hængt paa et Søm udvendigt paa Huset..

271.

En Tiltalt, som skaffede sig Adgang til et Værelse i en under Opfø¬
relse værende Bygning ved at stikke en Muurstift ind i det til An¬
bringelse af Haandgrebet bestemte Hul i den aflukkede, men ikke af¬

laasede Dør og benytte Stiften som Vrider, og dersteds stjal nogle
Klædningsstykker anseet efter Straffelovens § 228

Straf idømt efter Straffelovens § 228 jfr. § 64.

306.

547.

Straf for simpelt Tyveri fremdeles idømt 1, 3, 8, 37, 53, 58, 68, 65
73, 74, 85, 98, 100, 107, 124, 135, 147, 149, 166, 177,

186, 189, 191, 202, 209, 213, 214, 217, 219, 235, 236,
262, 266, 269, 283, 288, 297, 338, 389, 437, 457, 458,
472, 473, 515, 534, 537, 574, 580, 604, 686, 648, 688.

Tyveri (Deelagtighed i).
Sex Tiltalte, der under et Ophold i et Værtshuus efter Samraad

havde tilegnet sig en 100=Kroneseddel, som En af dem havde fun¬
det paa Gulvet og som de vidste var tabt af en i Værtshuset

samtidig Tilstedeværende, ansete, de Fem efter Straffelovens § 228,
49.

Een efter § 230 1ste Led, begge §'er sammenholdt med § 54..

Straf idømt efter Straffelovens § 230 sammenholdt med § 52 1ste Led 430.

Forsog paa Tyveri.
To Tiltalte, som havde været inde i en Gjæstgivergaard for at un¬

dersøge, om der var Bøndervogne med Gjæs, hvorfra de kunde

stjæle, men ingen saadanne forefundet, ansete for Forsøg paa Tyveri 53
En Tiltalt, der for at see Leilighed til at begaae Tyveri, havde be¬
givet sig ind i en Eiendom, men uden at opnaae sin Hensigt, da
262.
hun blev nødsaget til at fjerne sig, anseet for attenteret Tyveri.

En for Tyveri Tilialt, der var truffen i Besiddelse af et fra en

Mark taget Faar og efter sin Forklaring ikke havde vilket tilegne

sig det, men havt til Hensigt at forskaffe sig. noget Mælk ved at
malke det, efter Omstændighederne dømt for Forsøg paa Tyveri af
Mælk.

636.

Ovægtyveri paa Marken.

Tyveri af Faar og Lam paa Marken anseet efter Straffelovens §
229 Nr. 1

8.

XLII

Tyveri.

Pag.
426.
Tyveri af et Lam paa Marken anseet efter § 229 Nr. 1.

Indbrudstyveri.

En Tiltalt, der ved Indbrud havde tilegnet sig navnlig nogle Føde¬
varer, anseet efter Stroffelovens § 229 Nr. 4 . 328.

En Tiltalt, som ved Indstigning af et Vindue fra sine Forældres

Spisekammer tilvendte sig noget til 20 Øre vurderet Flæsk, anseet

efter Straffelovens § 229 Pr. 4.

458.

Straf for Indbrudstyveri fremdeles idømt
. 31, 67, 85, 119, 120,
147, 202, 209, 236, 515.

Tyveri af Børn
Straffelovens § 233 anvendt..

85

387.

Tyveri efter Straffelovens § 234.

96, 171.

Straffelovens § 234 anvendt

Tyveri efter Straffelovens § 235.

Tyveri af nogle tilsammen til 66 Øre vurderede Ellerafter anseet
254.

efter Straffelovens § 235.

En Tiltalt, som hentede Bøgebrænde i en Skov til en Skipper og
som ved denne Leilighed i Skoven tilegnede sig to Stykker tilsam¬

men til 66 Øre vurderet Askebrænde for at forære Skipperen dem,
anseet efter Straffelovers § 235

*

*

326.

En Tiltalt, som havde tilegnet sig en Fjæl af Værdi 33 Øre, efter

Omstændighederne anseet efter § 235.*

* * * * * *

344.

En Tiltalt, der i tyvagtig Hensigt havde afhugget to Hasselstænger,

herfor anseet efter Straffelovens § 235 sammenholdt med § 234

450.

Straffelovens § 235 anvendt for Tilvendelsen af et til 8 Øre vur¬

deret Ellerodstød

492.

En Fabrikarbeiderske, som havde tilegnet sig et Par Dreiels Presse¬

siykker til en Værdi af 25 Øre, der havde været hende overladt til
Brug som Forklæde under hendes Arbeide, anseet efter Straffelo¬

vens § 235

517.

En Tiltalt, der havde tilvendt sig en Deel Kjøbenhavns Commune

tilhørende, tilsammen til 13 Kroner vurderede Brosteen, efter Om¬

stændighederne anseet efter Straffelovens § 235

561.

XLIII

Uagtsomhed — Valgret.

Pag.

Ragtsomhed.
Frifindelse tillagt en Tjevestekarl, der tiltaltes for ved et Bøsseskud
at have tilføiet en Anden en Legemsbeskadigelse, da Tiltalte vel
havde udviist nogen Uforsigtighed ved Behandlingen af den ladte
Bøsse, men det dog nærmest var den Saarede selv, der blev Aar¬

sag til at Bøssen gik af*

*

*

*

*

*

*

*

*

78.

*

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 100 jfr § 198, idet han ved
at hugge med en Stang efter en Gensdarm, som afparerede Sla¬

gene med sin Geværkolbe, blev Aarsag i at Geværet, der var ladt,
ved et af Slagene gik af, saa at Gensdarmen blev saaret og nogen

Tid efter som en Følge af den derved foraarsagede Sygdom døde 371.

Udeblivelsesdomme

118, 129.

Udplyndring af Lig
Straffelovens § 250 funden anvendelig i et Tilfælde, hvor en Til¬

talt, efterat have begaaet et Mord, tilegnede sig en Pengepung og
en Tegnebog med deri værende Værdipapirer m. m., der beroede i

81.

den Myrdedes Lommer

Udviisning af Landet
Udviisning af Landet i Henhold til Straffelovenø § 16 anseet uhjemlet
med Hensyn til en i Slesvig før Fredstractaten af 30te October
228.

1864 født Person

Uteerligt Forhold.
En for Voldtægt eller uteerligt Forhold Tiltalt frifunden af Mangel

gel paa Beviis

336.

En Tiltalt, der vidende om, at han var behæftet med venerisk Smitte,
havde forsøgt at bedrive Utugt med to Pigebørn i en Alder af 10
og 11 Aar, uden at det dog som Følge af Pigebørnenes uudviklede

Tilstand lykkedes ham, anseet efter §§ 173 og 181 sammenholdte

med § 46.

*

*

*

*

109.

En for Deelagtighed i Omgængelse mod Naturen eller Uteerlighed
Tiltalt frifunden, da hans Forhold ikke kunde blive at henføre un¬

der nogen § i Straffeloven eller dens Analogi.
*

607.

Valgret.
En Persons Forhold ved at deeltage i at vedtage og underskrive et

Andragende, der indeholdt aabenbar falske Klagemaal mod en Præst,

XLIV

Valgret — Vold.

Pag.
uanseet at den ham herfor efter Straffelovens § 226 forskyldte

Straf ikkun var bleven bestemt til en Mulct, efter samtlige Om¬
stændigheder funden at maatte medføre at han ikke kunde ansees
at fyldestgjøre Betingelsen for Valgret til Rigsdagen, at være

uberygtet

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

592.

Veie.
En Paastand af en for Overtrædelse af Fdn. 13de December 1793 8
9 in sine og § 78 Tiltalt om, at Fdn. § 9 i Henhold til sammes

§ 76 kun er anvendelig paa de nye anlagte Landeveie, ikke anta¬

76.

get for begrundet.

En for Overtrædelse af Fdn. 13de December 1793 § 9 in fine og 8
78 Tiltalt, som ved Pløining m. v. af sin Eiendoms Marker var

kommen Landeveiens Grøftekant nærmere end en Alen, frifunden,
da Veivæsenet ikke havde kunnet godtgjøre, at den paagjældende

76.

1 Alens Jordstrimmel hørte Veien til.

Vexel.
En Vexeltrassent der for seent var underrettet om den af Vexeleieren

foretagne Protest de non solutione frifunden for at indfrie Vexlen
som simpelt Gjældsbrev, da Acceptanten i Mellemtiden var falleret
og det ikke med tilstrækkelig Sikkerhed fremgik af Sagens Oplys¬

ninger at Vexeltrassenten ikke ved den af Vexeleieren begaaede For¬

sømmelse af at give betimelig Underretning om den iværksatte
Vexelprotest havde lidt noget Tab med Hensyn til sit Mellemvæ¬

rende med Acceptanten.

340.

Vold.

Mod Embedsmænd oso.
Straffelovens § 100 jfr. 98 anvendt for voldeligt Adfærd mod en

Sognefoged*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

72.

* *

529.
Straffelovens § 100 anvendt for Vold mod en Sognefoged....

Straffelovens § 100 anvendt for Vold og Opsætsighed mod en Poli¬

tibetjent.

*

*

*

* *

308.

En vestindisk Tiltalt anseet for Vold og Modstand mod en Politibe¬
tjent efter Frdn 4de October 1833 § 16.

*

*

*

*

*

342.

Straffelovens § 100 jfr. § 98 anvendt for voldeligt Forhold mod

en

Gensdarm

371.

XLV

Vold.

Pag.
To Tiltalte ansete for Vold udøvet mod to Politibetjente efter

Straffelovens § 100 jfr. § 98 og § 203*

* *

571.

* *

Vold mod en Reservepolitibetjent i Function ikkun straffet med Bø¬
der, idet den Paagjældende blev anseet efter Straffelovens § 100

cfr. § 102.

* *

*

400.

En Tiltalts Forhold ved at undløbe fra de Bevoglere, der efter en

Birkedommers Ordre skulde bringe ham til Arresthuset for at af¬

sone nogle ham idømte Bøder, ikke anseet strafbart efter Straffe¬
281.

lovens § 98.
Mod Private

En for at have mishandlet sin Hustru og sit Barn Tiltalt frifunden

409.

af Mangel paa tilstrækkeligt Beviis

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 202 for Mishandling af sine

9.

Stedbørn *

En for Mishandling af Hustru og Stedbørn Tiltalt anseet efter

Straffelovens § 203 og § 203

*

En Tiltalt anseet for Mishandliug af

*

*

151.

Hustru og Børn efter § 202. 205.

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 202 jfr. § 203 for Mishand¬

ling af sin Hustru

*

*

*

*

*

*

*

267.

*

En Tiltalt anseet efter Straffelovens § 202 1ste Led jfr. § 23 for

Vold mod sin Hustru.

276.

En for Mishandling af Hustru og Børn Tiltalt anseet efter Straffe¬

levens § 202 og § 203. *

*

*

330.

*

En for Mishandling af sin Hustru Tiltalt anseet efter Straffelovens

§ 202 .
Straf efter Straffelovens § 203 jfr. § 47 anvendt

398.

* * * * * 319, 554.

Straffelovens § 203 anvendt i Henhold til et Indiciebeviis.
* * *

92.

En tiltalt islandsk Handelsfactor, der under Forsøget paa at fjerne en

i hans Butik sig opholdende Person havde tilføiet denne Saar og
Legemsbeskadigelser, anseet efter Straffelovens § 205, dog at Straf¬

fen efter samtlige Omstændigheder og navnlig i Betragtning af at
Tiltalte ikke kunde være uberettiget til at fjerne den Paagjældende

fra Butikken fandtes at kunne bestemmes til simpelt Fængsel i 14

Dage.

* * *

689.

XLVI

Vold — Ærefornærmelser.

Pag.

Straffelovens § 203 fremdeles anvendt 195, 241, 256, 296, 347, 391,

892, 411.

Voldgift.
Provelse af forskjellige Spørgsmaal vedrørende en Voldgiftskjendelse 223.

Voldtægt.
En for Voldtægt eller Forsøg paa denne Forbrydelse eller uteerligt

Forhold Tiltalt frifunden af Mangel paa Beviis, dog med Paalæg

af Actionens Omkostninger

336

En islandsk Tiltalts Forhold med at ville forskaffe sig Samleie med
et 15aarigt Pigebarn efter Omstændighederne ikke anseet for For¬

sog paa Voldtægt, hvorfor Paagjældende var tiltalt, men henført

669.
under islandske Straffelovs § 175 sammenholdt med § 17..

En Tiltalt, som ved Trusel om Prygl havde skaffet sig Samleie med
en Pige anseet efter Straffelovens § 169

89.

Værneting.

Antaget at Frdn. 29de November 1837 § 5 maatte ansees at have
afgivet tilstrækkelig Hjemmel for at en Tiltalt ved Criminal= og
Politiretten under en Sag var actioneret for Overtrædelse af Frdn.

15de December 1820 § 2 og Straffelovens § 27, uanseet at den

ene af disse Lovovertrædelser var forøvet i en anden Jurisdiction,

i hvilken Tiltalte havde sit Hjemting

350.

Ærefornærmelser.
Mod Embedsmænd osv.
Straffelovens § 101 anvendt for Fornærmelser mod en Birkedommer 281.

Straffelovens § 101 anvendt for Fornærmelser mod en Brandinspecteur 334.
Straffelovens § 101 anvendt for Fornærmelser mod en Gensdarm
871.

Mad Private

En Redacteur efter Omstændighederne frifunden under en mod ham
anlagt Sag betræffende en formeentlig injurerende Sigtelse i en i
hans Blad — dog uden Navns Nævnelse og uden at Redacteuren
var vidende om den Persons Existents, hvortil der sigtedes — op¬

tagen Meddelelse angaaende en begaaet Forbrydelse...

En Redacteur frifunden under et mod ham anlagt Injuriesøgsmaal,
da de i den paaankede Bladartikel om Indstævnte som Politiker

brugte Udladelser, deels ikke kunde ansees at nedsætte dennes bor¬

83.

XIVII

Ærefornærmelser — Øvrighed.

Pag.

gerlige Agtelse deels ikke brugte paa en for den Paagjærdende for¬

nærmelig Maade.

480.

* * *

Straf efter islandsk Straffelovs § 218 samt Mortification anvendt
for trykte Injurier mod en Overretsdommer*

*

*

*

*

374, 379.

Redacteuren for Ugebladet „Ravnen“ under en i Henhold til Placat
23de Mai 1840 § 2 for Høiesteret indanket Sag anseet efter

Straffelovens § 216 jfr. § 215 med Straf af simpelt Fængsel i 6

Maaneder for de af ham i Bladet fremsatte Fornærmelser mod en

614.

Assessor i Criminal= og Politiretten

Ødelæggelse af fremmed Eiendom.
En for Overtrædelse af Straffelovens § 294 Tiltalt frifunden .. . 538.

Øvrighed.
En Tiltalts Forhold ved at undløbe fra de Bevogtere, der efter en
Birkedommers Ordre skulde bringe ham til Arresthuset for at af¬

sone nogle ham idømte Bøder, ikke anseet strafbart efter Straffe¬
lovens

§

98

*

*

281.

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
——————————

S: I.
—

——

Den 1de Marts.

——

1876.

—

—

Første ordinaire Session.
Torsdagen den 2den Marts.

Nr. 63.

Advocat Hindenburg
contra

Peder Pedersen (Defensor Buntzen ved Henrichsen),
der tiltales for Tyveri og Bedrageri.

Hjerm Ginding Herreders Extrarets Dom af 31te August
1875: „Tiltalte Peder Pedersen af Struer bør straffes med
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage samt udrede

alle af denne Sag flydende Omkostninger, derunder Salair til
Actor, Kammerraad Repsdorph 12 Kr og til Defensor, Procurator
Brasch 10 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom af 10de Januar 1876: „Under¬
retsdommen bør ved Magt at stande, dog saaledes at Salairerne

til Actor og Defensor for Underretten bestemmes til 10 Kr. for

den =Første og 8 Kr. for den Sidste. I Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Cancelliraad Møller og Justitsraad

Neckelmann, betaler Tiltalte 10 Kr. til hver. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocat Hindenburg og Etatsraad

XX. Aargang.

Den 2den Marts.
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Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner
til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬
tales Arbeidsmand Peder Pedersen for Tyveri og Bedrageri.

Tiltalte bar vedgaaet, hvad ogsaa stemmer med Sagens øvrige Op¬
lysninger, at han engang i Foraaret f. A., medens han havde Arbeide ved et

Byggeforetagende ved Jernbanestationen i Struer, har sat sig i Besiddelse af 4
Stykker tildannet Tømmer, tilsammen af Værdi 4 Kroner, der tilhørte Jern¬

banen og henlaae paa Arbeidspladsen, og hvilke han derpaa bragte til sit Hjem,
hvor de ere forefundne ved en Hunsundersøgelse. Tiltalte har vel villet gjøre

gjældende, at han af en Murerformand paa Pladsen havde faaet særlig Til¬
ladelse til at tage de ommeldte Stykker Tømmer; men da bemeldte Murer¬

formand edelig har benægtet at have givet Tiltalte saadan Tilladelse, idet han
derhos nærmere har forklaret, at han vel engang har givet Tiltalte Tilladelse
til at tage nogle værdiløse Lægtestumper, som Tiltalte samlede sammen i en

Sæk, men at det aldrig kunde falde ham ind at give Nogen de heromhandlede
Stykker Tømmer, der vare til et bestemt Brug, og som savnedes, da de skulde
bruges, samt at der paa Pladsen udtrykkelig blev spurgt efter dette Tømmer,

uden at Tiltalte, der var tilstede, oplyste, at han havde det, hvad ogsaa et andet
Vidne edelig har bekræftet — vil der ikke kunne tages noget Hensyn til Til¬

taltes ommeldte Foregivende, der iøvrigt ikke er bestyrket ved hvad der er oplyst
under Sagen, og hans Forhold ved at tilvende sig de paagjældende Stykker
Tømmer maa derfor betragtes som Tyveri. Det ommeldte Tommer er ud¬

leveret til Jernbanen, og om Erstatning er der ikke Spørgsmaal under Sagen.

Endvidere er det oplyst under Sagen, at Tiltalte to forskjellige Gange

i forrige Aars Foraar*) har i Kjøbmand Arents Butik i Hjerm modtaget Varer

paa Credit, som det maa antages, første Gang for et Beløb af 2 Rd. 3 Mk.
og anden Gang for 8 Rd. 8 ß., hvilke Beløb han, der maa antages omtrent
ved samme Tid at være flyttet fra Hjerm, ikke senere har betalt. Efter be¬
meldte Kjøbmand Arents Forklaring foregav Tiltalte derhos, da han første
Gang forlangte Varer paa Credit — hvilket efter Arents Opgivende var den

27de April, medens den anden Gang han erholdt Varer paa Credit, skal have

været den 3die Mai — at han havde fast Arbeide paa et nærmere opgivet

Sted i Nærheden for Sommeren, med hvilket Arbeide han imidlertid netop
samme Dag var ophørt, og at den omhandlede Credit ikke vilde være bleven

ham tilstaaet, hvis Arent havde vidst, at han ikke havde fast Tilhold paa det
af ham opgivne Sted. Tiltalte har imidlertid ikke villet erkjende, at han har

skaffet sig den ommeldte Credit ved falske Foregivender, idet han navnlig har
paastaaet, at han, da Creditten blev ham tilstaaet, i Virkeligheden havde fast

*) Skal være 1874.

Den 2den Marts.
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Atlrbeide paa det af ham opgivne Sted, og da det ikke, imod hvad han saaledes
har anbragt, er godtgjort, at hans Arbeide paa det ommeldte Sted da alle¬

rede var ophørt, ligesom det overhovedet ei heller imod hans Benægtelse kan

ansees godtgjort, at han har havt til Hensigt at unddrage sig fra at betale de

Beløb, han, som meldt, var bleven Kjøbmand Arent skyldig, vil der ikke for

hans Forhold i denne Henseende kunne paalægges ham Straf.
Derimod vil Tiltalte, der er født i Aaret 1844, og som tidligere, for

inden han fyldte sit 18de Aar, ifølge Leire Herreds Extrarets Dom af 8de

Februar 1862 har været anseet for Tyveri med Straf af 20 Rottingslag, for
det ovenomhandlede Tyveri være at ansee efter Straffelovens § 228 med en

Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes passende at kunne bestemmes

til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, og da Underretsdommen

har samme Straffebestemmelse, vil bemeldte Dom, ved hvilken det rettelig er
paalagt Tiltalte at udrede Actionens Omkostninger, kunne stadfæstes, dog med
den Forandring, at Salairerne til Actor og Defensor for Underretten ville

være at fastsætte til 10 Kroner for den Første og 8 Kroner for den Sidste.“

Nr. 57.

Advocat Henrichsen
contra

Jens Peter Sørensen (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Dronninglund Herreds Extrarets Dom af 22de September
1875: „Tiltalte Arbeidsmand Jens Peter Sørensen af Ormholts¬

mark bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage og
i Erstatning til Gaardmand, Ole Mortensen af Estrup betale

4 Kr. Saa bør Tiltalte udrede alle af denne Sag lovligt flydende

Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Kjelgaard
10 Kr. og til Defensor, Procurator Løgstrup 8 Kr. Det idømte
Erstatningsbeløb at udredes inden 15 Dage efter denne Doms

lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 6te December 1875: „Til¬
talte Jens Peter Sørensen bør hensættes i Fængsel paa Vand

og Brød i 2 Gange 5 Dage. Saa udreder han og i Erstatning
til Gaardmand Jens Mortensen af Estrup 4 Kr. saavelsom Ac¬

tionens Omkostninger, derunder de ved Underretsdommen bestemte

Salairer samt i Salair til Actor og Defensor for Overretten,

4

Den 2den Marts.

Procuratorerne Morville og Isaacsen, 10 Kr. til hver. Den
idømte Erstatning udredes inden 8 Uger efter denne Doms lov¬

lige Forkyndelse og iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter
Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Henrichsen og Hinden¬

burg for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬

tales Arbeidsmand Jens Peter Sørensen for Tyveri.
Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger er det

tilstrækkelig godtgjort, at Tiltalte, der den 27de Juni d. A. efter tilsældigviis

paa Landeveien at være truffen sammen med Gaardmand Jens Mortensen af
Estrup og dennes Familie, vor kjørt med dem til deres Hjem, og her havde
hjulpen til ved Afklædningen af bemeldte Jens Mortensen, som var noget be¬

ruset, har, medens han derefter var ene sammen med Mortensen i Sove¬

kammeret, hvor denne havde lagt sig til at sove, fremtaget hans Pengepung,
som han havde mærket laae i Lommen i Mortensens Beenklæder, og deraf ud¬
taget nogle Penge, hvorpaa han lagde Pungen med det deri tilbageblevne

Pengebeløb i en Lomme i Mortensens Beenklæder. Efter Tiltaltes Forklaring
tilvendte han sig ved denne Leilighed omtrent 4 Kroner, og Bestjaalne, der

zøvrigt formener at have mistet over 6 Kroner, har erklæret, at han, naar Til¬
talte godtgjør ham 4 Kroner frafalder Krav paa videre Erstatning.

For sit heromhandlede Forhold vil Tiltalte, der er født i Aaret 1842,
og som ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee efter Straffe¬
lovens § 228 med en Straf, der efter Omsiændighederne sindes passende at

kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, hvorhos

Tiltalte vil have at betale i Erstatning til Gaardmand Jens Mortensen 4
Kroner saavelsom Actioneus Omkostninger, derunder de ved Underretsdommen

bestemte Salairer.“

Den 2den Marts.
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Nr. 21. Muurmester G. W. Larsen (Adv. Hindenburg)
contra

Procurator Christian D. Schwensen som Mandatarius

for Enken Haenichen og bemeldte Enke Haenichen (Ingen),
betræffende Retsvirkningen af en i tvende Panteobligationer ind¬

i
ført Clausul om Renunciation paa Appel af eventuelle Domme

Sager angaaende Obligationernes Judfrielse.
Kjøbenhavns Amts nordre Birks Gjæsterets Dom af 1ste
September 1874: „Imod Extradition i qvitteret Stand af de

under Sagen omhandlede tvende Panteobligationer, daterede den

31te Januar 1872 og hver lydende paa 4000 Rd., bør Ind¬

stævnte, Muurmester G. W. Larsen af Utterslev Mark til Citanten,
Procurator Schwensen som Mandatarius for Enkefru Haenichen

betale 384 Rd. med Renter heraf 6 pCt. p. z. fra den 30te April
sidstleden til Betaling skeer. Saa betaler Indstævnte ogsaa til Citanten
denne Sags Omkostninger skadesløst. I Kost og Tæring betaler
Indstævnte endvidere til Citanten 5 Rd. Det Idømte at udredes

inden 3 Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 5te April
1875: „Denne Sag afvises. Processens Omkostninger for Over¬

retten ophæves.“
Høiesterets Dom.
Det i den indankede Dom antagne Resultat maa Høiesteret

tiltræde i Henhold til de derfor i Dommen anførte Grunde,
hvortil føies, at Panteobligationernes Bestemmelse om Renuncia¬
tion paa Appel ikke, som af Citanten formeent, er bleven
nanvendelig som Følge af, at Proceduren for Underretten for en

stor Deel har angaaet Spørgsmaalet om den pantsatte Eiendoms

Overskud, medens Indstævnte bestyrede den som brugeligt Pant;
thi dette var ikkun foranlediget ved en fra Citantens Side frem¬
sat Indsigelse mod Indstævntes Fordring, medens denne udelukkende

er støttet paa Panteobligationerne, ligesom den af Indstævnte er¬
hvervede Underretsdom alene tilkjendte Restgjælden efter disse, og
Retten til for Overretten at benytte fornævnte Bestemmelse
i

Obligationerne kunde efter disses Indhold ikke fortabes ved, at

6

Den 2den Marts.

Indstævnte ikke for Underretten modsatte sig Prøvelsen af Citantens
ovenberørte Indsigelse. Overretsdommen bliver saaledes at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. Til Justitskassen betaler

Citanten 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Den 31te Januar 1872
udstedte Citanten, Muurmester G. W. Larsen af Utterslev Mark, til Enken

Jensine Haenichen tvende Obligationer med sideordnet Pant i Eiendommen

Matr. Nr. 220 Gade Nr. 7 i Saxogade i Udenbyes Vesterqvarter heri Staden,

hver lydende paa 4,000 Rd. Rigsmønt og indeholdende blandt Andet følgende
Bestemmelser:
at Renten, ligesom i sin Tid Capitalen, bliver at erlægge paa Creditrix's

eller Befuldmægtigede Procurator Chr. D. Schwensens Bopæl;
at da Procurator Schwensen som Creditrix's Befuldmægtigede er berettiget
til at opsige og indtale samt hæve og qvittere saavel for Capital som Renter

efter Obligationen, forpligter Debitor sig til i Eet og Alt at efterkomme

Procurator Schwensens Ordre saavel med Hensyn til Forskrivningerne som til
Pantet og sammes Vedligeholdelse;
at i Søgsmaalstilfælde Debitor og Arvinger ere pliglige at give Møde

for Staden Kjøbenhavns Forligscommission og nærværende Ret, og at Debitor

fraskriver sig og Arvinger Ret til at appellere de Domme og Retsdecreter, som
maatte blive afsagte, sigtende til Inddrivelse af hans Gjæld efter Obligationerne

Efter at Pantet paa Grund af Udeblivelse med Renter efter Obligationerne

var udlagt Creditrix til brugeligt Pant, er Citanten senere ved Stævning af
27de Februar f. A. til Kjøbenhavns Amts nordre Birks Gjæsteret af fornævnte

Procurator Chr. D. Schwensen som Mandatarius for Enken Haenichen søgt
til Obligationernes Indfrielse, og blev ved Sagens Incamination fremlagt
en, den 24de s. M. dateret, Fuldmagt, hvorved bemeldte Enke bemyndiger

Procurator Schwensen til som sin Mandatarius at indtale det hende i Henhold

til de ommeldte Panteobligationer tilkommende Beløb samt til at hæve og
qvittere for saavel Capital som Renter, hvorhos det erklæres for en Selvfølge,
at de retlige Skridt, Mandatarius maatte gjøre, saasom Afslutning af Forlig,

forbinde hende overfor Trediemand.
Citanten procederede ved Gjæsteretten, hvor han var optraadt som

Contracitant, til Hovedsagens Afviisning, fordi Forligsprøven i Sagen formeentlig
var ugyldig, da der fra Modpartiets Side under samme var mødt ved Sag¬

fører, nemlig Procurator Schwensen, men ved Gjæsterettens Kjendelse af
13de Juni f. A. blev denne Paastand forkastet, og ved Dom i Sagen af
i
1ste September næstefter er Citanten tilpligtet at betale, imod Extradition

Den 2den Marts.

7

i
qvitteret Stand af de tidtommeldte Obligationer, til Procurator Schwensen
den oftnævnte Egenskab efter Obligation til Rest skyldige 384 Rd. m. m.

Denne Sag, derunder ogsaa Kjendelsen af 13de Juni f. A., har Citanten
ved Stævning af 4de September f. A. indbragt her for Retten, hvor han, der
i Lighed med, hvad for Underretten er skeet, ønsker Formaliteten særskilt paa¬

kjendt, nemlig Spørgsmaalet om Indstævnte Procurator Schwensen, der i

Sagen optræder som Mandatarius for Creditrix, har været berettiget til at
repræsentere hende under Forligsprøven, har paastaaet Underretsdommen

annulleret og Sagen afviist fra Underretten samt sig tillagt Kost og Tæring
for Underretten og Appellens Omkostninger skadesløst, men, for det Tilfælde,
at Afviisningspaastanden ikke maatte tages tilfølge, begjært Anstand i 14 Dage

for at forberede Realitetsproceduren.
Derimod har Indstævnte i Henhold til de i de paagjældende Obligationer
indeholdte Bestemmelser om Renunciation paa Appel for Debitors og hans

Arvingers Vedkommende principaliter paastaaet nærværende Appelsag afviist

fra Overretten og sig tilkjendt skadesløse Omkostninger eller ialfald Kost og
og Tæring, men in subsidium under Protest saavel mod den af Citanten
nedlagte Annullations= og Afviisningspaastand, som imod at der indrømmes

ham den af ham begjærte Anstand, paastaaet Underretsdommen stadfæstet samt

sig tilkjendt Sagens Omkostninger her ved Retten skadesløst.
Den af Indstævnte paaberaabte Bestemmelse i Obligationerne findes
nu ogsaa at maatte medføre Sagens Afviisning fra Overretten. Vel vilde

ikke — soa lidt som det kan staae i de contraherende Parters Magt at vedtage i
Tilfælde af Proces at gaae Forligscommissionen forbi — en contractmæssig

Bestemmelse kunne have til Følge, at Lovligheden af en foretagen Forligsmægling
kunde afgjøres efter andre Forskrifter end de i Forligslovgivningen indeholdte,
hvorefter det navnlig i Almindelighed er forbudt, at nogen af Parterne lader
møde ved en Procurator; men, da der Intet skjønnes at være til Hinder for,

at contraherende Parter renuncere paa Appel i en saadan Udstrækning, at de

ogsaa lade det beroe ved den Bedømmelse af Forligsmæglingens Lovlighed,

der enten ved Dommen i 1ste Instants eller, som in casn, ved en særlig
Kjendelse har fundet Sted da en slig Renunciation maa antages at være

indeholdt i de herhenhørende Bestemmelser i de paagjældende Obligationer,
samt da Retten ikke kan give Citanten Medhold enten deri, at han alene kunde

søges til Betaling af sin Gjæld efter Obligationerne her ved Retten, eller deri,
at Renunciationen paa Appel ialfald var knyttet til den Betingelse, at

Sag imod ham anlagdes i første Instants ved nærværende Ret, bliver den af
Indstævnte nedlagte principale Paastand at tage til Følge, dog at Processens

Omkostninger for Overretten efter Omstændighederne ville være at ophæve.

Behørigt stemplet Papir er brugt her for Retten.“

Den 6te Marts.
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Mandagen den 6te Marts.

Nr. 59.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Jens Christian Andersen (Def. Nellemann),

der tiltales for Tyveri.
Odense Herreds Extrarets Dom af 8de November 1875:

„Arrestanten Jens Christian Andersen bør hensættes til Tugthuus¬

arbeide i 8 Aar samt betale i Erstatning til Proprietair Holst af
Petersminde 104 Kr. og til Anders Hansen af Hørup Skov
98 Kr. Saa bør han og at betale alle af denne Sag flydende

Omkostninger derunder i Salair til Actor, Procurator Kramer
12 Kr. og til Defensor, Procurator Cloos 10 Kr. Det Idømte

udredes og betales inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬
kyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 28de Januar

1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at
Straffetiden bestemmes til 5 Aar. I Salair til Procuratorerne
B. Christensen og Bloch for Overretten betaler Arrestanten Jens
Christian Andersen 12 Kr. til hver. Den idømte Ersiatning at

udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Levinsen og Nellemann for Høiesteret betaler
Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Jens
Christian Andersen er under nærværende, fra Odense Herreds Extraret

hertil indankede Sag actioneret for Tyveri, og det er ved egen Tilstaaelse og
det iøvrigt Oplyste beviist, at han har gjort sig skyldig i denne Forbrydelse.

Den 13de September f. A. stjel Arrestanten et Gaardeier Jørgen Poulsen i

Næsby ved Odense tilhørende Faar, der stod tøiret paa Marken, ef Værdi

9

Den 6te Marts.

32 a 34 Kroner, og en 8 Dages Tid derefter et Proprietair Holst paa
„Petersminde“ ved Veile tilhørende Faar med 2 Lam, ligeledes tøirede paa
Marken, tilsammen af Værdi 104 Kroner. Endelig har Arrestanten i Slut¬

ningen af September f. A. frastjaalet Anders Hansen af Hørup Skov ved
Veile 4 Par Beenklæder, en Frakke, en Vest, et Par Støvler, et Par Morgen¬

sko, et Par Fjedersko, en Tobakspibe og en Tobakspung, ialt af Værdi 114 Kr.

Tingene beroede i Bestjaalnes Huus, hvor Ingen var hjemme, og hvortil
Arrestanten vil have forefundet Døren uaflaaset.

Arrestanten, der er født i Aaret 1836, er forben anseet ved Veile

Kjøbstads Extrarets Dom af 29de Januar 1856 efter Frdn. af 11te April 1840
§ 1 og for Forfalskning af Skudsmaalsbog med Fængsel paa Vand og Brød
i 3 Gange 5 Dage, ved Viborg Overrets Dom af 23de Juni 1856 efter be¬

meldte Frdus. § 80 cfr. § 13 og § 12 2det Membrum med Forbedringshuus¬
arbeide i 3 Aar, ved Aarbuus Kjøbstads Extrarets Dom af 26de Januar 1860

efter samme Frdns. §§ 15 og 58 med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar og
ved Hatting Herreds Extrarets Dom af 14de Juli 1864 efter samme Frdns. § 16

med Tugthuusarbeide i 8 Aar. For de Arrestanten under nærværende Sag
overførte Tyverier vil han derfor nu være at ansee efter Straffelovens § 232

1ste og 2det Membrum cfr. § 229 Nr. 1, og findes Straffen at kunne
bestemmes til Tugthuusarbeide i 5 Aar. Med Modification herefter vil den

indankede Dom, hvorved Straffen er fastsat til lige Arbeide i 8 Aar, og hvis
Bestemmelser om Erstatning og Actionens Omkostninger billiges, være at

stadfæste.“

Nr. 60.

Advocat Nellemann
contra

Erasmine Emilie Christensen, Fischers Hustru

(Defensor Klubien),
der tiltales for Mishandling af sine Stifbørn.

Criminal= og Politirettens Dom af 22de Januar 1876

„Tiltalte Erasmine Emilie Christensen,

Fischers Hustru bør

straffes med simpelt Fængsel i en Maaned samt udrede denne

Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor,
Procuratorerne Christensen og Hvalsøe, med 12 Kr. til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Den 6te Marts.
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Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt at

stande. I Salarium til Advocaterne Nellemann og
Klubien for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
mod Tiltalte Erasmine Emilie Christensen, Fischers Hustru, for Mis¬

handling af sine Stifbørn anlagte Sag har Defensor i Henhold til en af de

paagjældende Børns Fader, Guldsmed Hans Christian Fischer, udstedt skriftlig
Erklæring paastaaet Sagen hævet; men til denne Paastand, der er uden Hjemmel
i Lovgivningen og navnlig i Straffelovens §§ 202 og 203, hvortil Børnenes

Fader har villet støtte sin formeentlige Ret til at bevirke en Ophævelse af
Sagens Forfølgning, kan intet Hensyn blive at tage.

Hvad den Tiltalte paasigtede Lovovertrædelse angaaer, saa er det beviist
ved hendes egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse, at hun siden

Aaret 1869, da hun og Mand toge Ophold her i Staden, fornden at have,
navnlig i Vinteren 1874—1875, ladet ved en Fremgangsmaade, hvorfor hun

har erkjendt, at hun alene bærer Skylden, sine 2 Stifdøttre, hvoraf den ene,
der er født den 18de Juni 1855, er aandssløv, og den anden er født den

5te Februar 1851, leve i hendes og Mands Huus under Forhold, der maatte
have en skadelig Indflydelse paa deres Sundhed, idet hun, uagtet det havde
været gjørligt at raade Bod derpaa, lod dem gaae i Klæder, der ikke kunde be¬

skytte dem mod Vinterkulden, uden Nødvendighed lod dem til Stadighed op¬
holde sig i det i Reglen kolde Kjøkken, skjøndt der i Leiligheden var et varmt
Værelse hvori hun selv befandt sig, lod dem tilbringe Nætterne paa et Leie,
der var aldeles utilstrækkeligt forsynet med Sengklæder og forsømte deres Reen¬

lighed saaledes, at deres Seng var befængt med Utøi, desuden oftere har slaaet
dem uden tilstrækkelig Anledning, stødt dem op mod Væggen og kradset dem
med Neglene i Ansigtet og paa Halsen.
Efter en af Communelæge Dr. med. Philipsen afgiven Erklæring fandtes
Tiltaltes ovennævnte Stifbørn ved denne Sags Paabegyndelse begge og navn¬

lig den Ældste, der var lille, uanseelig, yderst mager og ussel af Udseende, meget

forsømte, deres Hud meget irriteret og paa den Ældstes Hals overfladiske Skorper,

der saae ud som frembragte ved Kradsning af en Negl, og paa den Yngstes
Hals en frisk overfladisk Excoriation.
Tiltalte, der er født den 24de December 1835 og ikke funden tidligere

straffet, vil som Følge af det Foranførte blive at ansee efter Straffelovens §
202 efter Omstændighederne med simpelt Fængsel i 1 Maaned.“

Den 6te Marts.
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11

Advocat Klubien
contra

Jørgen Peter Kjæmpe (Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveri eller Ran.
Bornholms Vester Herreds Extrarets Dom af 20de De¬

cember 1875: „Tiltalte Huusmand Jørgen Peter Kjæmpe af
Skagelfaldet i Aaker Sogn bør straffes med Fængsel paa Vand

og Brød i 3 Gange 5 Dage, betale i Erstatning til Gaardeier
Tage Grønbech af samme Sogn 50 Kr. samt udrede de med

denne Sag m. v. forbundne Omkostninger, hvorunder Salair til

Procuratorerne Lund og Cancelliraad Erichien med 10 Kr. til

hver. Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
For det Tiltalte overbeviste, i den indankede Dom frem¬

stillede Forhold maa det billiges, at han ved Dommen er anseet
efter Straffelovens § 228, men Straffen findes efter Omstændig¬

hederne at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i
2 Gange 5 Dage. Med den heraf flydende Forandring i Hen¬

seende til Straffetiden, og da det findes at kunne have sit For¬
blivende ved hvad i Dommen med Hensyn til Erstatningen er

fastsat, vil oftnævnte Dom, hvis Bestemmelser angaaende Actionens
Omkostninger bifaldes, kunne stadfæstes.

Thi kjendes for Ret:
Herredstingsdommen bør ved Magt at stande,

dog at Straffetiden bestemmes til 2 Gange 5
Dage. I Salarium til Advocaterne Klubien og

Halkier for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kr.

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Huusmand Jørgen

Peter Kjæmpe af Skagelfaldet i Aaker Sogn, der under nærværende Sag
tiltales for Tyveri eller Ran, er ved egen Tilstaaelse, som er i Overeens¬

stemmelse med det iøvrigt Oplyste, overbeviist om nedennævnte Forhold.
Efterat Gaardeier Tage Grønbech af Aaker Sogn ved den efter Forstvæsenets
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Den 6te Marts.

Foranstaltning den 7de Juli d. A. over Græsslet i Almindingen afholdte

Auction bavde kjøbt Græsset paa „Nydammene med Engene Øst derfor og
Hullerne op til Skovløberlodden betegnet Nr. 19, anslaaet til 5 Læs Hø,“ og

sluttet Accord med Huusmand Hans Myhre om som Entreprise at besørge
Indhøstningen af somme imod som Vederlag derfor at erholde Halvparten, blev

Førstnævnte af Tiltalte anmodet om at give ham Deel i denne Høbjergning,
men uagtet Tiltalte af Grønbech blev afviist med Besked om, at ban angaaende
det Forlangte maatte henvende sig til Hans Myhre, der havde det hele Arbeide
i Accord, gav ban sig dog henimod Slutningen af August Maaned uden
Grønbechs Vidende og Villie og uden Henvendelse til H. Myhre til at afhøste

nogle Tønder Land, idet han, da Sidstnævnte afæskede ham Forklaring om

dette hans Forehavende usandfærdigen og mod bedre Vidende paaskjød, at
Grønbech havde tilladt bam at tage det paagjældende Græs, hvad saa H.
Myhre troede, og derfor lod ham nhindret fortsætte sit Arbeide.

Udbyttet heraf er oplyst at have været 2 Læs Hø, som Tiltalte endog,

efterat Grønbech paa Kundskab om, at denne var ifærd med at tilegne sig hans

Høst, ved sin Gaardbestyrer Jens Myhre havde forbudt ham at borttage det,
dog umiddelbart efter lod bortkjøre, nemlig det ene Læs i 2 Partier til Kjøb¬
mand J. P. Holm i Aakirkeby, der havde afkjøbt ham det for 12 Rd. og som
selv lod det afhente, og det andet Læs til sit Hjem til eget Brug. I For¬

bindelse med sit heromhandlede Forhold har Tiltalte endvidere, i den Hensigt
at tilegne sig det, afslaaet en Deel op til Grønbechs Nummer i Almindingen

voxende Græs, som Forstvæsenet ikke havde ladet forauctionere, men uden dog
at komime til at bortføre det, da han deri blev hindret af Skovløber Hans
Vesth, for hvem han foregav at staae i Formening om, at dette var hen¬

hørende til det, hvortil Grønbech havde kjøbt sig Retten. Dette Græs maa,
efter hvad der er oplyst, ansees at have udgjort et Qvantum af ⅓e Læs og
at have havt en Værdi af 2 Kr. 50 Øre.

For dette Forhold vil Tiltalte, der er født den 31te October 1825 og
som sees ved Bornholms Sønder Herreds Exttarets Dom af 28de December
s. A. at være i Henhold til almindelig borgerlig Straffelovs § 155 anseet med

en Bøde til Statskassen af 10 Rd., men forøvrigt ikke findes tiltalt eller straffet,

efter Omstændighederne nu være at ansee i Henhold til fornævnte Lovs § 228
cfr. § 57 med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.

Fra Forstvæsenets Side er ikke nedlagt Paastand om Erstatning, hvor¬
imod Gaardeier T. Grønbech bar paastaaet Tiltalte tilpligtet at erstatte sig det

ham berøvede Hø med 50 Kroner. Medens nu det Hø, som Tiltalte har
tilegnet sig fra Sidstnævnte, naar blandt Andet Hensyn tages til den Priis,

for hvilken Tiltalte har solgt omtrent Halvdelen deraf til Kjøbmand Holm,
maa ansees at have været af den af Grønbech angivne Værdi, hvad ogsaa

af Retsvidnerne er skjønnet, og der ifølge Grundsætningen i Straffelovens §
34 ikke kan gives Desensor Medhold i, at der i det Grønbech tilkommende

Erstatningsbeløb skulde være at fradrage Værdien af det af Tiltalte foretagne
Høstarbeide, som i Forbindelse med Tiltaltes Hensigt netop involverer For¬

Den 6te Marts.
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brydelsen, vil Tiltalte være pligtig at udrede til Gaardeier T. Grønbech det bele
paastaaede Erstatningsbeløb, ligesom Tiltalte endeligen ogsaa vil have at be¬
tale alle med denne Sag forbundne Omkostninger.

Tirsdagen den 7de Marts.

Nr. 54.

Advocat Klubien
contra

Arrestantinderne 1) Nielsine Sørensen og 2) Henrikke

Nielsdatter, Søren Laursen Kragsigs Hustru
(Defensor for Nr. 1 Levinsen, for Nr. 2 Halkier),
der tiltales, Førstnævnte for Mord og Sidstnævnte for Anstiftelse

af Mord.
Thyrsting Vrads Herreders Extrarets Dom af 27de Juli

1875: „Arrestantinden Søren Laursen Kragsigs Hustru Henrikke
Nielsen og hendes Datter Nielsine Sørensen bør have deres Liv
forbrudt. Tiltalte, Skrædderlærling Anders Peder Madsen bør

hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Saa ville Arrestantinderne Henrikke Nielsen og Nielsine Sørensen

in solidum have at udrede alle af Actionen lovligt flydende Om¬
kostninger, hvorunder Salair til Actor, Procurator Hviid 30 Kr
og til Defensorerne, Cancelliraad Zielian 24 Kr., Procurator
Bjerregaard 18 Kr., dog saaledes at Tiltalte Anders Peder

Madsen betaler ⅓ af de foranførte Salairer og endvidere de
med hans Arrest og den ham idømte Strafs Execution forbundne

Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 6te December 1875: „Til¬

talte Anders Peder Madsen bør for Actors Tiltale i denne Sag

fri at være. I Henseende til de de Tiltalte Nielsine Sørensen og
Henrikke Nie lsdatter, Søren Laursen Kragsigs Hnstru, idømte

Straffe saave som Actionens Omkostninger, hvorunder der tillægges
Actor og de o Defensorer for Overretten, Procuratorerne Fasting,
Isaacsen og Morville i Salair hver 30 Kr., bør Underrets¬

dommen ved Magt at stande. Det Idømte at efterkommes under

Adfærd efter Loven.“

14

Den 7de Marts.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom for Nielsine Søren¬
sens og Henrikke Nielsdatters Vedkommende anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør, forsaavidt paaanket
er, ved Magt at stande. I Salarium til Advo¬

caterne Klubien, Levinsen og Halkier for Høieste¬

ret betale de Tiltalte Een for Begge og Begge for
Een 60 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬

tales Nielsine Sørensen for Mord, hendes Moder Henrikke Nielsdatter,

Huusmand Søren Laursen Kragsigs Hustru, for Anstiftelse af Mord og

Skrædderlærling Anders Peder Madsen for falsk Forklaring for Retten.
Ved de Tiltalte Nielsine Sørensens og Henrikke Nielsdatters egne Til¬
staaelser og Sagens øvrige Oplysninger maa det ansees tilstrækkeligt godtgjort,
at den Førstnævnte efter Tilskyndelse af og foregaaende Aftale med Henrikke

Nielsdatter har Natten mellem den 9de og 10de Mai d. A. ved Kvælning
aflivet den 75aarige Aftægtskone Christine Nielsen, og ere de nærmere Om¬
stændigheder herved i det Væsentlige følgende:

Efterat Søren Lausen Kragsig, som det maa antages ifjor Foraar,
havde tilbyttet sig en Eiendom i Thyrsting, paa hvilken der hvilede Aftægt til
den nævnte Christine Nielsen, opstod der snart et mindre godt Forhold imellem

Kragsig og navnlig dennes Hustru, Tiltalte Henrikke Nielsdatler paa den ene
Side og bemeldte Christine Nielsen, der efter Sagens Oplysninger maa antages

at have været noget vanskelig og urimelig, paa den anden Side. En Dag i
afvigte Vinter, da Henrikke Nielsdatter og Aftægtskonen havde været uenige,
og denne Sidste efter Henrikke Nielsdatters Udsagn endog havde sparket og

slaaet hende, beklagede hun sig herover for Datteren Nielsine, der paa den Tid
opholdt sig hjemme hos sine Forældre, og yttrede navnlig under Graad og
Klage, at hun ikke længere kunde udbolde Samlivet med Astægtskonen, og at

En af dem — enten Aftægtskonen eller hun selv — skulde af Veien, hvortil
Nielsine Sørensen, der opfattede Moderens Yttringer saaledes, at denne af
Fortvivlelse over Forholdet til Aftægtskonen vilde tage sig selv afdage, bemær¬

kede, at hun kjendte En, der nok skulde sørge for eller gjøre det af med Af¬
tægtskonen, idet hun herved meente sig selv, medens hendes Moder vil have

troet, at hun sigtede til en Karl, med hvem hun urigtig havde foregivet for

sine Forældre at være forlovet. Der blev vel ikke ved denne Leilighed truffet
nogen nærmere Aftale imellem Nielsine Sørensen og hendes Moder om, naar

og hvorledes Gjerningen skulde udføres, men Nielsine vil dog have opfattet

deres Samtale saaledes, at det ved samme var bleven afgjort, at Aftægtskonen
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skulde dræbes en Gang, naar passende Leilighed maatte tilbyde sig, og da hun

efter sin Forklaring snart fortrød det Løste, hun havde givet sin Moder, og
meente, at denne vilde glemme, hvad de havde talt om, dersom hun — Niel¬

sine Sørensen — kunde faae en Tjeneste i længere Afstand fra Hjemmet, lod

hun sig, da der nogen Tid efter tilbød sig en Leilighed hertil, fæste til at tjene
paa Gaarden Provstlund, der ligger omtrent 3 Miil fra Thyrsting, og tiltraadte
denne Tjeneste omtrent 2 Maaneder for den 1ste Mai d. A. En Dag i Slut¬

ningen af April Maaned d. A., som det maa antages d. 26de, indfandt imid¬
lertid hendes Moder sig hos hende paa Provstlund og bragte paany Aftægts¬

konens Drab paa Bane, idet bun yttrede, at hnn ikke længere kunde holde ud

at leve sammen med Aftægtskonen, og de bleve da enige om, at det var bedst,
at denne blev aflivet, uden at der dog endnu den Gang blev truffet nogen
Bestemmelse mellem dem om Tidspunctet, naar eller Maaden, hvorpaa dette

skulde udføres, hvilket først skete den paafølgende 5te Mai. Paa denne Dag
kom nemlig Henrikke Nielsdatter — der var bleven i høi Grad fortrydelig og
opbragt paa Aftægtskonen, fordi denne, efter hendes Formening uden Grund,
havde kasseret det hende den 1ste s. M. leverede Aftægtskorn, der dog efter
Sagens Oplysninger maa antages at have været af en meget slet Beskaffenhed
—

atter til Provstlund og yttrede under en Samtale med Nielsine Sørensen,

at hun ikke kunde holde det ud længere, og at det var bedst, at det nu blev

gjort af med Aftægtskonen, og det blev da aftalt imellem dem, at denne skulde
aflives Natten mellem den paafølgende 8de og 9de Mai, paa hvilken Tid

Søren L. Kragsig, efter hvad Henrikke Nielsdatter vidste, vilde være fraværende
fra deres Hjem, at Henrikke Nielsdatter ligeledes bemeldte Nat skulde sørge

for, at saavel hun selv som hendes 8aarige Søn vare borte fra Hjemmet, og
at Nielsine Sørensen da skulde drage Omsorg for Gjerningens Udførelse.

Nielsine Sørensen foreslog i denne Henseende, at Aftægtskonen skulde forgives,
efter sin Forklaring, fordi hun følte Ulyst og Angst for selv at lægge Haand
paa Konen, men dette modsatte hendes Moder sig, da hun ansaae denne Døds¬

maade for meget smertefuld og ikke vilde have, at Aftægtskonen skulde lide for

weget, hvorimod hun ved at holde sin ene Haand op for sin Mund betegnede,
at Aftægtskonen skulde kvæles, idet hun nemlig antog, at Dødsaarsagen paa
denne Maade vanskeligt vilde kunne opdages. Hun forlangte imidlertid ud¬

trykkeligt, at Nielsine ikke selv maatte lægge Haand paa Aftægtskonen, og
Nielsine gav det derfor ogsaa ligeoverfor Moderen Udseendet af, at den oven¬

ommeldte Karl skulde udføre selve Gjerningen, og at hun kun skulde følge med,

fordi Karlen ikke, efter at have dræbt Konen, turde gaae ene hjem om Natten,
skjøndt det hele Tiden var hendes Tanke selv at aflive Aftægtskonen og ikke
at gjøre noget Forsøg paa at formaae nogen Anden dertil. I Henhold til den

saaledes trufne Aftale begjærede Nielsine Sørensen under et urigtigt Fore¬
givende og erholdt af sin Madmoder Tilladelse til at gaae til sit Hjem Løver¬
dagen den 8de Mai d. A. og forblive borte til den følgende Dag, men hun

følte, da Løverdagen kom, stor Ulyst til at udføre Gjerningen og nølede derfor

saalænge med at gaae bort fra Provstlund, at hun først naaede sit Hjem seent
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ud paa Aftenen, efter hendes Formening først benimod Midnot. Efterat hun
her, for at overbevise sig om, at der Ingen var bjemme i bendes Forældres
Leiligbed, havde kaldt poa dem ved Vinduet og intet Svar saael, gik hun hen

til Aftægtsboligen, der var i den vestlige Deel af Stuehuset, og raabte paa
Aftægskonen, der da stod op og lukkede hende ind til sig samt sagde, at hun

kunde blive hos hende, indtil bendes Forældre kom hjem, og Nielsine Sørensen

lagde sig derpaa paaklædt i Sengen hos Aftægtskonen. Hun fik imidlertid ikke
den Nat udført sit Forsæt, at kvæle Aftægtskonen, fordi hun ikke turde gjøre

det; men under en Samtale, som hun den følgende Dag havde med sin Moder,
der var vendt tilbage til sit Hjem Søndag Formiddag, og hvorunder hun, der

nok kunde mærke, at hendes Moder var fortrydelig over, at Drabet ikke var

blevet fuldført, som Grund hertil foregav, at hun selv var bleven syg, og at
derfor den ovenommeldte Karl, som Henrikke Nielsdatter, som meldt, meente
skulde udføre Gjerningen, var gaaet bort, men vilde komme igjen om Aftenen
—

erklærede Nielsine Sørensen til Moderen, at det var bedst, at det skete den

følgende Nat, saafremt Moderen vilde sørge for, at hun selv og hendes Mand
vare fraværende.
(Sluttes i næste Nr.)

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conelusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt 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 ønske 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).
Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
—————

N 2.

*

——

——

Den 31te Marts.

——
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Første ordinaire Session.
Tirsdagen den 7de Marts.

Nr. 54.

Advocat Klubien
contra

Arrestantinderne 1) Nielsine Sørensen og 2) Henrikke Nielsdatter,
Søren Laursen Kragsigs Hustru (see forrige Nr.).
Henrikke Nielsdatter, der vidste, at hendes Mand, som var kommen

hjem om Morgenen tidlig, atter skulde bort samme Dag, bestemte sig da,
for ogsaa selv at være af Veien, til at gaae over til Danding (for at besøge
sin derboende Søn samt udføre et andet Ærinde, hvorhos hun, for at det

kunde trække længere ud paa Aftenen, inden hendes Mand kom tilbage til

Hjemmet, bad denne om at lægge Hjemveien over Danding og tage hende

med, ligesom hun atter sendte sin lille Søn ud af Huset. Nielsine Sørensen,
der om Morgenen havde været træt og utilpas, fordi hun ikke havde sovet om

Natten, og som derfor havde ligget tilsengs Størstedelen af Søndagen i sine
Forældres Stue, stod henimod Aften op og klædte sig paa, hvorpaa hun, da

Aftægtskonen seent paa Aftenen var gaaet til Ro, gik hen til dennes Vindue
og fik Christine Nielsen til ligesom den foregaaende Aften at lukke sig ind, idet

hun foregav, at bun ikke var kommen afsted fra Hjemmet, fordi det regnede,
samt bad om at maatte blive siddende inde i Aftægtsstuen, indtil hendes For¬
ældre kom hjem. Hun satte sig derpaa ved Bordet, medens Aftægtskonen igjen

gik i Seng og ikke talte videre til hende. Efterat Aftægtskonen var falden i
Søvn, blev Nielsine Sørensen endnu siddende ved Bordet, idet hun ikke turde

udføre Gjerningen, men da bun, som hun antager omtrent ved Midnatstid,
hørte sin Moder udenfor Huset gjentagne Gange raabe paa hendes Fader, blev

det hende — som hun har udtrykt sig —klart,

at det nu maatte skee uden

længere Opsættelse, idet hun frygtede for, at Moderen skulde blive vred, fordi
XX. Aargang.
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Aftægtskonen endnu ikke var aflivet. Hun gik derfor strax hen til Sengen og
greb Aftægtskonen med den venstre Haand fast om Halsen, idet hun stak Haanden
ind imellem denne og et Tørklæde, Konen var iført, medens hun med den

høire Haand først tog Christine Nielsen i Haaret og trykkede hendes Hoved fast
ned imod Puden og derpaa, da Konen, som iøvrigt efter hendes Formening
ikke rigtig vaagnede, gav nogle Skrig og klagende Lyd fra sig, klemte hende

stærkt om Munden for at hindre hende i at skrige, hvorpaa Konen, der i det
Hele ingen Modstand gjorde, blev liggende aldeles stille. Saasnart Nielsine
Sørensen — der iøvrigt efter sit Udsagn under Gjerningens Udførelse var angst

og bestyrtet og i en saadan Stemning, at hun ikke nøie har kunnet erindre,

hvorledes det nærmere tilgik — havde bemærket, at Aftægtskonen var død,
hvilket ikke varede ret længe, forlod hun øieblikkelig Aftægtsboligen, idet hun

gik igjennem Forstuen til samme og ud af Yderdøren, som bun lukkede efter

sig ved at sætte en Pind gjennem en til en Hængelaas udvendig anbragt
Stabel, og begav sig paa Veien til Bræstenbro Kro, hvor det var hendes Hen¬

sigt at overnatte, men da hun af Angst over, hvad hun havde gjort, blev syg,
vendte hun, efter at have tilbragt et Par Timer paa Veien, tilbage til sine

Forældres Huus og gik tilsengs i deres Leilighed, hvor hun endnu laae, da
Heurikke Nielsdatter Mandag Morgen, ledsaget af Medtiltalte Anders Peter

Madsen, kom hjem. Henrikke Nielsdatter, der, da hendes Mand ikke efter
Løfte var kommen for at hente hende hos deres Søn i Danding, Søndag
Aften havde, ledsaget af Anders Peter Madsen, der var Lærling hos bendes
nævnte Søn, begivet sig til sit Hjem og som meldt var kommen dertil omtrent

ved Midnatstid, var nemlig ved, da hun stod udenfor Huset, at høre først en
Lyd inde fra Aftægtsstuen, som om Aftægtskonen talte, og derefter et gjennem¬

trængende Skrig, ligeledes inde fra Aftægtsstuen, bleven saa angst, at hun

havde givet sig til at ile saa hurtigt som muligt bort fra Huset og var vendt

tilbage til Danding, hvorfra hun da ved Daggry paany forføiede sig til sit
Hjem. Efterat hun her af sin Datter var bleven underrettet om, at Aftægts¬
konen var bleven aflivet, gik hun, der strax ved sin Hjemkomst havde borttaget
den Pind, hvormed Nielsine som meldt udvendig havde lukket Indgangsdøren

til Aftægtsboligen, fra sin egen Leilighed op paa Loftet og steg derfra ved Hjælp
af en medtaget Stige gjennem en Lem i Loftet ned i Aftægtsboligens Forstue

hvor hun trak en Jernskod, hvormed Indgangsdøren indvendig fra kunde til¬
lukkes, for, hvorpaa hun begav sig tilbage ad samme Vei, idet hun trak Stigen
op efter sig. Angaaende Motivet til Forbrydelsen har denne Tiltalte, der i en

uuder Sagen fremlagt Skrivelse fra hendes tidligere Sognepræst skildres som

trættekjær og grov i Munden, nærmere udsagt, at hun vel, da Beslutningen

om at myrde Aftægtskonen blev tagen, tænkte paa, at hendes og hendes Mands

Eiendom derved vilde blive frigjort for den ikke ubetydelige Aftægtsbyrde, og
at dette forsaavidt havde været en medbestemmende Aarsag til, at Beslutningen

blev fattet, men at hendes Hovedbevæggrund dog havde været den, at hun ikke
kunde udholde Samlivet med Aftægtskonen, og at det, hvis denne havde været

skikkelig og ordentlig, saa at de havde kunnet leve i Fred sammen, aldrig vilde

Den 7de Marts.

19

være faldet hende ind at skaffe Aftægtskonen af Veien for at spare Aftægten,

hvorhos hun har tilføiet, at, bvis hun, der endnu, efterat Mordet var begaaet,
stod i den Formening, at det ikke var Nielsine selv, men derimod den af denne
opgivne Karl, der havde udført Gjerningen, havde vidst, at hendes Datter selv

vilde aflive Aftægtskonen, vilde hun hellere have opgivet det Hele, da hun ikke

troede, at Datteren var stærk nok til at gjøre det af med Konen, og i ethvert

Fald ikke vilde have, at Datteren skulde udføre en saadan Forbrydelse. Nielsine
Sørensen — om hvem det i en under Sagen fremlagt Erklæring fra hendes
tidligere Lærer hedder, at bun aldrig har passet sin Skolegang og Skolegjer¬

ning ordentlig, at hendes Opførsel i Skolen aldrig har været god, og at hun
var doven, trættekjær og løgnagtig samt flere Gange tilvendte sig Smaating fra

de andre Skolebørn, men som derimod fra de Tjenester, hun har havt, i det
Hele har gode Vidnesbyrd — har for sit Vedkommende udsagt, at hun udførte

Gjerningen efter sin Moders Tilskyndelse og for at befrie hende for en Person

med hvem Samlivet var hendes Moder en bestandig Plage, og som hun des¬

uden ogsaa selv var opbragt paa, fordi Aftægtskonen havde været uartig og
fremsat urigtige Beskyldninger mod hende, men at hun dog ogsaa derved havde

tænkt paa sin egen Fordeel, idet hun ventede, naar Aftægtskonen var borte og
hendes Forældres Formuesforhold derved vare blevne forbedrede, at kunne faae

mere Hjælp fra dem end tidligere. Iøvrigt har hun erklæret, at hun fortryder,
hvad hun bar gjort, og det Samme maa antages at være Tilfældet med

Henrikke Nielsdatter. Ifølge en af Districtslægen, der den 10de Mai d. A.
om Eftermiddagen foretog legalt Ligsyn over den myrdede Christine Nielsen,

samme Dag afgiven og under Sagen fremlagt Erklæring fandtes den Afdødes
Læber ved den nærmere Besigtigelse blaae, tykke og fremstaaende, Underkjæben

presset fast imod Overkjæben og Tungen svullen, hvorhos der i Næseborene,

paa og omkring Munden samt paa Klæderne laae en Deel størknet Blod, og
efter Afvaskningen af det størknede Blod saaes der foran paa Halsen samt paa

Underlæben og omkring Munden en Deel Excoriationer, deriblandt en af
mindst en Negleendes Form og Størrelse, ligesom der paa Underlæbens Inder¬
side saaes et over ⅓ Tomme langt, gjennem Sliimhinden gaaende, forrevet
Saar samt flere mindre Hudløsheder, hvorhos det udtales, at Døden maa an¬

tages foranlediget ved Kvælning af ydre Aarsager, og i det af den samme Læge

i Forening med Physicus afgivne „visum repertum“ udtales det, som Resultat

af den foretagne Obduction, at Døden er fremkaldt ved den stærke Blodtil¬

strømning til Lungerne, at denne kan være hidført ved en udvortes Vold af

den Beskaffenhed, at derved Luftens frie Adgang til Lungerne er forhindret,
og at de forskjellige Smaarifter om Afdødes Mund og paa hendes Hals og i

Forbindelse med dem navnlig Saaret paa den indre Side af Underlæben tyde
paa, at den Afdøde — der var en kraftig bygget, fyldig Kvinde, hvis Udseende
var yngre end den Alder, hun havde — har været Gjenstand for en ydre Vold.

Endvidere har Districtslægen i en senere Erklæring af 31te Mai d. A. udtalt,
at naar Tiltalte Nielsine Sørensen har forklaret, at bun med den venstre Haand
har grebet Aftægtskonen om Halsen og med den høire Haand klemt hende
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stærkt paa Munden, da stemmer dette Udsagn fuldkomment overeens med de
ved de udvortes Besigtigelser fremkomne Fund, idet Rifterne paa Halsens

Forside bestemt kunne forklares som Følger af dennes Berøring med Pigens
Negle, men at dette Angreb paa Halsen, efter hvad der er fundet baade ved
Ligsyn og Obduction, ikke godt alene har kunnet bevirke Kvælningen, der der¬

imod in casu maa have sin væsentligste Aarsag deri, at Konen er med en
Haand bleven holdt for Munden og rimeligviis ogsaa for Næsen med en saadan
Kraft, at derved er fremkommen de i Lægeerklæringerne nærmere beskrevne

Pletter omkring Munden, Saarene paa Læberne og især det ene Saar paa
Underlæbens Inderside, der maae antages fremkaldte ved Læbernes Tryk imod
Tandstumperne, og endelig har det kongelige Sundhedscollegium, til hvilket
Sagens Acter have været indsendte, i en Erklæring af 20de f. M. udtalt, at
der efter Obductionsfundet er Føie til at antage, at Aftægtskonens Død er be¬

virket paa den af Nielsine Sørensen omforklarede Maade, samt at Collegiet i
de Puncter, som formenes at kunne være af væsentlig Betydning i Sagen, maa

erklære sig enigt i de af Obductionsforretningen uddragne Conclusioner og den
af Districtslægen afgivne Erklæring.

For deres ovenomhandlede Forhold ere de Tiltalte Henrikke Nielsdatter

og Nielsine Sørensen — af hvilke den Første er født den 7de Februar 1823
og den Sidstnævnte den 28de December 1850, og som ikke tidligere have været

tiltalte eller straffede — ved Underretsdommen rettelig dømte efter Straffelovens

§ 190, for Tiltalte Henrikke Nielsdatters Vedkommende sammenholdt med

§§ 52 og 54, til at straffes paa Livet.
I et den 13de Mai d. A. optaget Forhør mødte Tiltalte Anders Peter
Madsen og forklarede, efterat være formanet til Sandhed, blandt Andet, at da

han den 9de Mai d. A. om Aftenen efter sin Mesters Ordre fulgte dennes

Moder, Tiltalte Henrikke Nielsdatter, fra Danding til hendes Hjem i Thyr¬

sting, kom de ikke længere end til en nærmere betegnet Gaard, fordi Henrikke
Nielsdatter blev syg underveis og maatte kaste op, hvorfor de vendte om og

gik tilbage til Danding og tilbragte Natten der. Han har imidlertid i et

senere Forhør tilstaaet, hvad ogsaa stemmer med Sagens øvrige Oplysninger,
at denne Forklaring tildeels er nrigtig, idet han og Henrikke Nielsdatter den

omhandlede Aften ikke vendte om ved den ommeldte Gaard, men, uagtet Hen¬

rikke Nielsdatter blev syg og kastede op, dog fortsatte deres Gang og kom om¬

trent ved Midnatstid til Kragsigs Huus, hvor Henrikke Nielsdatter, efter for¬

gjæves at have søgt efter Nøglen til deres Leilighed under en Steen ved Huset,
gav sig til at raabe paa sin Mand, og at Tiltalte i det Samme hørte, at der

formeentlig fra Aftægtsstuen, kom en klagende Lyd og derpaa flere gjennem¬
trængende Skrig. Da Henrikke Nielsdatter hørte disse Skrig, løb hun hurtigt
bort og opfordrede Tiltalte til at følge med, og da de, efterat være komne et

Stykke bort, standsede, yttrede Henrikke Nielsdatter, at det maatte være Af¬

tægtskonen, der havde drukket sig fuld og nu laae og kyste Folk om Natten,

samt paalagde Tiltalte ikke at tale til Nogen om, hvad de havde hørt, for at
de ikke skulde komme i Forlegenhed, fordi de vare gaaede bort i Stedet for at
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bringe Aftægtskonen Hjælp, hvis hun, hvad man jo ikke kunde vide, maatte

have været syg og trængende til Hjælp, hvilket Paalæg hnn gjentog den føl¬

gende Dag, saavel da Tiltalte om Morgenen tidlig atter fulgte hende fra
Danding til hendes Hjem, som da hun om Eftermiddagen var kommen over

til ham for at saae ham til at gaae et Ærinde for sig og ved denne Leilighed
tillige fortalte ham, at Aftægtskonen var død. Det faldt ham vel endnu ikke

den Gang ind, at Aftægtskonen kunde være myrdet, men han indsaae dog, at
det var uheldigt, at de havde været om Natten ved Kragsigs Huus, og at han
mulig kunde komme i Forlegenhed derved, og af den Grund afgav han, da han

kom i Forhør, den ovenommeldte urigtige Forklaring. Idet nu dette Tiltaltes

Anbringende, hvorefter han har afgivet den urigtige Forklaring for Retten af
Frygt for det Ansvar, som han ved at aabenbare, at han havde været ved Huset
om Natten, mulig kunde paadrage sig for at have undladt at komme Aftægts¬
konen til Hjælp, ikke vil kunne forkastes, findes der i Henhold til Straffelovens

§ 147 første Led ikke for dette Forhold at kunne idømmes ham nogen Straf,
og denne Tiltalte, der er født i Aaret 1856 og ikke tidligere har været tiltalt

eller straffet, vil derfor være at frifinde for Actors Tiltale, efter Omstændig¬
hederne dog med Forpligtelse til at deeltage i Udredelsen af Actionens Om¬

kostninger efter Underretsdommens Bestemmelser, ved hvilke det i det Hele vil
kunne have sit Forblivende.“

Mandagen den 13de Marts.

Nr. 64.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Søren Espersen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Posttyveri og Bedrageri.

Criminal= og Politirettens Dom af 25de Januar 1876:

„Arrestanten Søren Espersen bør straffes med Forbedringshuus¬
arbeide i 2 Aar. Derhos bør de i Arrestantens Besiddelse fore¬

fundne ovenommeldte danske Postbrevfrimærker være forbrudte til
Fordeel for Statskassen samt Arrestanten udrede denne Actions
Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Procu¬
ratorerne Schack og Rode, med 20 Kroner til hver. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden findes at burde

bestemmes til 3 Aar.
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Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande, dog at Straffetiden bestemmes til 3

Aar. I Salarium til Advocaterne Levinsen og
Henrichsen for Høiesteret betaler Tiltalte 50

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Søren
Espersen, som under 23de April 1874 blev beskikket til fast Postbud ved

Nørrebros Postexpedition og fra 1ste Juli samme Aar som saadant ansat ved
Lygteveiskvarteret, i hvilken Egenskab det paalaae ham at tømme de 2 i be¬

meldte Kvarteer værende Post=Brevkasser, at uddele samtlige de til Post¬

expeditionen ankomne Breve, bestemte til dette Kvarteers Beboere, 3 Gange

dagligen at indbringe til Hoved= Postcontoiret de Breve, der skulde afgives til
dette fra fornævnte Postexpedition, og 1 Gang dagligen at afhente fra Hoved¬

Postcontoiret de Breve, der ikke fra Jernbanepostcontoirerne vare charterede
directe til Nørrebro, hvilke Breve i Regelen vare udenlandske, er under nærværende

mod ham for Posttyveri og Bedrageri anlagte Sag ved egen, af det iøvrigt
i
Oplyste tildeels bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have, medens han var
ovenmeldte sin Stilling, fra hvilken han, efter at være bleven anholdt i denne

Sag den 7de August forrige Aar, afskedigedes den 20de samme Maaned,
gjort sig skyldig i nedenanførte Forbrydelser.

Efterat han i sin Tjeneste under Kjøbenhavns Postvæsen havde bemærket,
at han havde et særdeles Anlæg til ved Hjælp af Følelsen at komme efter ved
en udvendig Berøring af Breve, om der var Penge indeni saadanne, gav han
i Efteraaret 1874 efter for den Fristelse, hvori han vil være bleven bragt ved

Besiddelsen af den omhandlede Evne og begyndte at tilegne sig Breve, hvori
han troede at kunne føle Penge indlagte, og vedblev dermed indtil Dagen før

hans Anholdelse. De Breve, hvoraf han saaledes kom i Besiddelse, aabnede
han derpaa, og, forsaavidt der i samme fandtes Penge eller andre Gjenstande,
bemægtigede han sig Indholdet og brændte Brevene, naar undtages et Par

Tilfælde, hvori han afsendte dem efter at have udtaget de deri værende Værdi¬
gjenstande. Intet af disse Breve var anbefalet, og Arrestanten bemægtigede

sig dem, deels naar han paa Hoved=Postcontoiret talte Breve, hvilke det, som
ovenomtalt, paalaae ham at afhente sammesteds, og undlod da, naar han for
vedkommende Postexpedient opgav Antallet af Brevene, deri at oplage de

Breve, han stak tilside, deels af Breve, der leveredes ham som Postbud til

Omdeling, og deels endeligen, hvad et enkelt Brev angik, umiddelbart efterat
dette, for at besørges afsendt med Posten, var ham leveret af en Urtekræmmer
i det ovenommeldte Kvarteer, hos hvem, udenat han stod i nogensomhelst

Forbindelse med Posten, Breve, der skulde befordres igjennem denne, ofte
bleve indlagte for derefter at afhentes af Arrestanten.
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Hvormange Breve Arrestanten saaledes har tilvendt sig, har ikke været
at bringe nøiagtigen for Dagen. Kun om et Antal af mellem 20 og 30 have

Oplysninger været at tilveiebringe. Selv har han ansat Mængden af de

Breve, hvori der var Penge, til omtrent 30, men det sees, at han derhos er
ihændekommen Breve, hvori enten slet Intet eller Gjenstande uden Værdi vare
indlagte, hvilke Breve han desnagtet ikke senere tilstillede Adressaterne. Som
Følge heraf er det ei heller muligt fuldstændigen at udfinde, hvormeget Arre¬

stanten i det Hele gjennem den omhandlede forbryderiske Virksomhed har tilegnet

sig, men det er godtgjort, at han ved samme har erhvervet circa 148 Kroner
samt en Ring, et Par fremmede Mønter, 2 Laanesedler, 63 engelske Frimærker
og en Deel fremmede Pengesedler, ialt ansat til en Værdi af omtrent 420 Kr.
Efter hans egen Forklaring skal han, derunder ikke medregnet den Deel af det

Tilvendte, hvoraf han ved sin Anholdelse endnu var i Besiddelse, have havt

en Fordeel ved sine Forbrydelser af høist 800 Kr., men efter Udvisende af en i
Sagen fremlagt Specification over Arrestantens Indtægter og Udgifter fra
December 1873 til August Maaned forrige Aar, hvilken Arrestanten i det
Væsentlige har erkjendt for rigtig, maa det antages, at dette Beløb er det

Mindste, han har opnaaet.
De hos Arrestanten forefundne Ting, fremmede Mønter og Pengesedler

ere udleverede de Paagjældende med Undtagelse af de 63 engelske Frimærker, et

preussisk Einthalerschein og 3 Fünf=Markschein, hvis Eiere ikke ere sundne, og
iøvrigt have de tilstedebragte Skadelidte faaet Erstatning med ialt 438 Kroner

1 Øre af de danske Penge, hvoraf Arrestanten blev funden i Besiddelse, hvilke
Penge i det Hele beløb sig til 1541 Kroner 58 Øre, hvoraf 1200 Kroner inde¬

stod i Arbeiderbanken og 20 Kroner i Postbudenes Sparekasse, og blandt disse

Penge ere saaledes enduu 361 Kroner 99 Øre, som henhøre til det Udbytte,
Arrestantens Forbrydelse havde skaffet ham.

Endvidere har Arrestanten fra forrige Aars Begyndelse, i den Hensigt

derved at skaffe sig Pengefordeel, taget af Breve, som han havde til Omdeling,
danske Post=Brevfrimærker, der ved en unøiagtig Expedition ikke vare blevne

afstemplede, og istedetfor paaklæbet Brevene afstemplede Post=Brevfrimærker,
hvoraf han var i Besiddelse. Af disse uafstemplede Post=Brevfrimærker benyttede

han en Deel, allerhøist 20, til Breve, som han mod Betaling paatog sig af

frigjøre med Post=Brevfrimærker. De øvrige, nemlig 3 til 4 ß., 100 til 8 ß.,
1 til 2 ß., 1 til 3 ß., 1 til 16 Øre, 1 til 12 Øre, 3 til 3 Øre, 22 til 8 Øre
11 til 4 Øre ere tilstede og tagne under Bevaring i Sagen.
I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten, der er født den 19de Marts

1846 og ikke funden forhen straffet, blive at dømme efter Straffelovens §§ 253 og
258 efter Omstændighederne til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.

Derhos vil det i Henhold til bemeldte Lovs § 34 være at bestemme,
at de i Arrestantens Besiddelse fundne danske Post=Brevfrimærker skulle være

forbrudte til Fordeel for Statskassen.“
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Tirsdagen den 21de Marts.

Nr. 49.

Advocat Hindenburg
contra

Hans Christiansen (Defensor Buntzen ved Henrichsen),

der tiltales for Overtrædelse af Lov 9de Marts 1872 om Forbud
mod Fiskeri ved Bundslæbevaad.

Assens Kjøbstads Politirets Dom af 24de October 1873:

„Tiltalte, Fisker Hans Christiansen af Vedelsborg bør til Assens
Kjøbstads Politikasse erlægge en Bøde af 20 Rd. samt udrede

alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger. At efterkommes
inden 3 Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 29de De¬

cember 1874: „Politiretsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne

Lehmann og Herforth, betaler Tiltalte, Fisker Hans Christiansen af
Vedelsborg 8 Rigsdaler til hver. Den idømte Bøde at udredes

inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen

i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

Efter den indankede Doms Afsigelse er det Document, der

indeholdt det i samme ommeldte Skjøn, bortkommet, og der er
derfor af de tidligere udmeldte Skjønsmænd afholdt en ny For¬
retning, der gaaer ud paa, at Vaadet har maattet slæbe langs Hav¬

bunden og uafbrudt berøre denne, hvilken Anskuelse er tiltraadt

ved et Overskjøn. Ligesom imidlertid det først afholdte Skjøn

ikke havde været forbundet med nogen Besigtigelse af Vaadet eller
med nogen Prøvefiskning, saaledes ere disse Mangler ikke afhjulpne

ved de ommeldte efter Overretsdommens Afsigelse afholdte For¬
retninger, da det paagjældende Vaad ikke har kunnet bringes til¬

stede. Herefter kan det ikke ansees tilstrækkeligt godtgjort, at der
ved det under Sagen omhandlede Fiskeri er skeet nogen Over¬

trædelse af Lov 9de Marts 1872, og Tiltalte vil derfor være at
frifinde for det Offentliges Tiltale, hvorhos Sagens Omkostninger

findes at maatte udredes af det Offentlige.

Den 21de Marts.
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Thi kjendes for Ret:
Hans Christiansen bør for det Offentliges Til¬

tale i denne Sag fri at være. Sagens Omkost¬

ninger, derunder de ved Landsover= samt Hof= og
Stadsrettens Dom bestemte Salarier og i Sa¬
larium til Advocat Hindenburg og Etatsraad
Buntzen for Høiesteret, 50 Kroner til hver, ud¬

redes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Assens Kjøbstads Politiret hertil indankede Sag, hvorunder Fisker Hans

Christiansen af Vedelsborg tiltales for Overtrædelse af Forbudet i Lov af
9de Marts 1872 mod Fiskeri med Bundslæbevaad, er det ved Tiltaltes egen
af det iøvrigt Oplyste beftyrkede Tilstaaelse godtgjort, at han den 2den Sep¬

tember f. A. har drevet Fiskeri paa Assens Rhed med Aalekvasen „Havfruen“
ved Hjælp af et Dripvaad, 4½ Alen høit, der har været belastet med 2 Driv¬

steen og 25 mindre Steen, af Vægt tilsammen 34½, Pund, medens det

holdtes opret i Vandet med 160 Sik. Flodholt, der ialt veiede 12 Pund 65

Kvint, og da det ved de i Sagen fremkomne Oplysninger, navnlig ved et
efter Overrettens Kjendelse erhvervet Skjøn, maa ansees beviist, at Vaadet, der
sattes i Bevægelse derved, at Kvasen ved Bakseil holdtes drivende tvers for
Vinden, ikke blot slæbede men ogsaa skrabede langs med Havbunden, maa det
billiges, at Tiltalte ved den under 24de October forrige Aar afsagte Politi¬
retsdom er anseet efter fornævnte Lovs § 2 med en Assens Kjøbstads Politi¬

kasse tilfaldende Bøde, der findes passende bestemt til 20 Rigsdaler. Be¬

meldte Dom, hvis Bestemmelser om Sagens Omkostninger ligeledes billiges
vil altsaa i det Hele være at stadfæste.“

Onsdagen den 22de Marts.

Nr. 50. Etatsraad Buntzen (ved Adv. Hindenburg)
contra

Fisker Vilhelm Carlsen (Defensor Henrichsen),
og

Nr. 51.

Advocat Hindenburg
contra

Gjæstgiver W. H. Tornøe (Defensor Nellemann),
der hver især tiltales for Overtrædelse af Lov 9de Marts1872

indeholdende Forbud mod Fiskeri med Bundslæbevaad.
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Sunds=Gudme Herreders og Lehns Birks Politirets Dom

af 30te Juli 1874: „Fisker Vilhelm Carlsen af Brohave, Veistrup
Sogn, bør betale 20 Rd. i Bøde til Politikassen. At efter¬

kommes inden 3 Solemærker efter denne Doms lovlige For¬

kyndelse under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 6te August

1875: „Tiltalte, Fisker Vilhelm Carlsen af Brohave bør for

det Offentliges Tiltale i denne Sag fri at være. Sagens Om¬

kostninger, derunder Salair til Procuratorerne Kaas og Leth for
Overretten, 15 Kroner til hver, udredes af det Offentlige.

Thorseng Birks Politirets Dom af 25de September 1874:
„Tiltalte Tornøe af Kjerteminde bør til Thorseng Birks Politi¬

kasse bøde 30 Rd. samt betale denne Sags Omkostninger. At

efterkommes inden 3 Solemærker efter Dommens Forkyndelse

under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 24de April
1875: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at Bøden
bestemmes til 40 Kr. I Salair til Actor og Defensor for Over¬

retten, Procuratorerne Alberti og Seidelin, betaler Tiltalte Gjæst¬
giver W. H. Tornøe af Kjerteminde 10 Kr. til hver. Den

idømte Bøde at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige
Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.

Høiesterets Dom.
Ved et efter Afsigelsen af de indankede Domme optaget For¬

hør er det oplyst, at det af Tiltalte Carlsen benyttede Vaad er
det samme som det under Sagen mod Tiltalte Tornøe om¬

handlede, og ved kongelig Ordre af 17de Januar d. A. er det

bestemt, at begge de indankede Sager skulle sammendrages og
under Eet paakjendes af Høiesteret.

Ved en i 1873 efter Foranledning af den af Regjeringen

nedsatte Fiskericommission foretagen Prøvefiskning med det om¬
meldte Vaad, som dengang foruden Drivstenene var forsynet med

mindre Steen til en samlet Vægt af 20 Pund, medens Antallet
af de anbragte mindre Steen, da senere Sagen mod Tiltalte
Tornøe anlagdes, var 25 til en Vægt af 25 Pund og, da Sagen
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mod Tiltalte Carlsen anlagdes, 27 til en Vægt af 261 Pund,

viste det sig, at Vaadet slæbte henover Havbunden, og at dets
Underkant, jevnt skridende, trykkede Tangen tæt ned under sig, og
Udbyttet bestod fornden af nogle faa Aal, bl. A. af en stor
Mængde Smaafisk, der tildeels tjene til Føde for større Fiske¬

arter, hvorhos der i Vaadet fandtes en betydelig Deel Tang
med Rod m. m. Ved det saaledes Oplyste i Forbindelse

med, hvad der i Dommen af 24de April f. A. er anført, samt

den i Dommen af 6te August f. A. ommeldte Skjønsforretning,

der gaaer ud paa, at Vaadet i dets hele Længde slæber langs

med Bunden, og at dets Midte eller nederste Ende slæber haardt
eller skarpt paa Bunden, maa det ansees godtgjort, at det paa¬

gjældende Vaad er af en saadan Beskaffenhed at Benyttelsen af
samme til Fiskeri staaer i Strid med Bestemmelserne i Lov 9de
Marts 1872; hvorved endnu bemærkes, at det vel i den nævnte

Skjønsforretning tillige udtales, at Skjøusmændene ikke vide, om

det er rigtigt at sige, at Vaadet skraber Havbunden, men efter
Forretningens øvrige Indhold findes der ikke at kunne tillægges

den saaledes af Skjønsmændene yttrede Tvivl nogen Betydning.
De Tiltalte ville derfor for deres i de indankede Overretsdomme

fremstillede Forhold være at ansee efter den nævnte Lovs § 2
med Bøder til vedkommende Politikasser, der findes at kunne
bestemmes til 40 Kroner for hver af dem, hvorhos de ville have
at udrede Sagernes Omkostninger.

Thi kjendes for Ret:
Wentzel Henrik Tornøe og Vilhelm Carlsen bør

til vedkommende Politikasser bøde hver især 40

Kroner. Saa udrede de og hver for sit Ved¬
kommende Sagernes Omkostninger for Politi¬

retten og Overretten, derunder de ved Landsover¬

samt Hof= og Stadsrettens Domme fastsatte
Salarier. Etatsraad Buntzen og Advocaterne
Hindenburg, Henrichsen og Nellemann tillagges i
Salarium

for

Høiesteret

hver

40

Kroner

udredes af de Tiltalte hver med det Halve.

der
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I Præmisserne til Landsover= samt Hof= og Stadsrettens ovennævnte
Dom af 6te August 1875 hedder det: „Under nærværende, fra Sunds Gudme

Herreders og Lehns Birks Politiret hertil indankede Sag sigtes Tiltalte,
Fisker Vilhelm Carlsen af Brohave for Overtrædelse af Lov 9de Marts
1872 indeholdende Forbud mod Fiskeri med Bundslæbevaad. Det er i saa

Henseende oplyst, at Tiltalte som Fører af en Baad, drægtig ca. 7 Tons, har
drevet Aalefiskeri i Sommeren 1874 ved Fyen. Det af ham benyttede Vaad

er ca. 27 Alen langt og den midterste Deel af samme danner en Pose eller

Sæk, der er ca. 6 Alen lang, hvori Fisken fanges. Armene eller den Deel af

Vaadet, der er paa hver Side af Posen, ere 3 Alen høie. Maskerne saavel i
Armene som i Posen ere ca. 4 Linier vide. Den øverste Kant af Vaadet er

forsynet med Flodholt, medens der paa den nederste=Kant er anbragt i ca. 1
Alens Afstand fra hinanden 27 Muursteensstykker, der veie tilsammen 27 Pd.

Fra Underdelen af hver Arm udgaaer en Line, paa hvilken, ca. 1 Alen fra
Vaadet, er anbragt en saakaldet Drivsteen, der veier ca. 5 Pund, og hvis Be¬

stemmelse blandt Andet er at forhindre, deels sat Baaden driver for stærkt i
Kulingsveir, deels at Vaadet, naar der fiskes paa dybt Vand, trækkes op paa
Overfladen. Ligeledes udgaaer der fra Overdelen af hver Arm en Line, der

forenes med Underlinen 5 Favne fra Vaadet og derefter fører hen til Baaden.
Af de 2 Overliner er den ene anbragt paa Bugsprydet, den anden paa en i

Baadens Agterende fastgjort Bom, saa at Baaden under Fiskeriet driver paa

tvers for Vaadet. Om det nu end ifølge en efter Sagens Paakjendelse i 1ste

Instants optagen Syns= og Skjønsforretning maa antages, at det af Tiltalte
benyttede Vaad, naar der fiskes med samme, i hele dets Længde slæber langs

med Havbunden, og paa Midten af Vaadet slæber haardt paa denne, have

Skjønsmændene ikke turdet udtale, at Vaadet skraber langs med Havbunden,
og Tiltalte vil derfor være at frifinde for det Offentliges Tiltale. I Over¬

eensstemmelse hermed vil den indankede Dom, hvorved Tiltalte er tilpligtet at

bøde 20 Rd. til Politikassen, være at forandre. Sagens Omkostninger, der¬
under Salair til Actor og Defensor for Overretten, 15 Kroner til hver, blive

at udrede af det Offentlige.“

I Præmisserne til Landsover= samt Hof= og Stadsrettens ovennævnte

Dom af 24de April 1875 hedder det: „Under nærværende fra Thorseng

Birks Politiret her til Retten indankede Sag tiltales Gjæstgiver W. H. Tornøe
af Kjerteminde for Overtrædelse af Lov 9de Marts 1872 indeholdende Forbud
mod Fiskeri med Bundslæbevaad. Spørgsmaalet i Sagen angaaer Lovlig¬
heden af det Fiskeri, Tiltalte med den ham tilhørende Fiskerbaad „Dorthea
Cecilie“ har ladet drive i Farvandet ved Thorseng. Efter det fra Tiltaltes

Side Anbragte er detle Fiskeri væsentligst beregnet paa at sange Aal, hvorfor

det er nødvendigt, deels at Fangsten skeer langsomt, deels at Garnet kommer
tilbunds. For at opnaae det Første blive Seilene lagt bak, saaledes at Baaden
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kommer til at ligge paatvers sor Vinden og driver langsomt for denne; i Til¬

fælde af stærkere Knling kan det ogsaa skee, at Baaden ikke er under Seil,
men at der fiskes for Baadens blotte Redskab alene. For at Garnet, der med

Flodholter veier 205 Pd. og er 19 Alen langt med Aabninger paa 3½½ til
5 Linier i Fiirkant og som bliver fastgjort til Baadens For= og Agterstavn,
kan komme til Bunds, er der ved det tykke Reb paa Underkanten af samme
befæstet 25 Stene til en samlet Vægt af 25 Pd., hvorhos der ved hver Ende

af Garnet er anbragt en Line af 35 Alens Længde, og ved hver af disse
Liner en Steen omtrent 1 Al. fra Garnet, begge Stene tilsammen veiende 10 Pd.

Efterat der ved Overrettens Kjendelse vor begjært yderligere Oplysninger

i Sagen, har Politibetjent=Egense tilligemed de 2 Mænd, der ledsagede ham,
da han Natten imellem den 14de og 15de Angust f. A. kom ombord i Fisker¬
baaden, som de havde seet blive benyttet til Fiskeri i fornævnte Farvand, for¬
klaret, at de, da de kom ombord i Baaden, paa dennes Dæk fandt liggende

blandt Andet Reier, Hundesteiler eller lignende Smaafisk samt Søgræs og
Tang, hvilke Gjenstande vare tagne ud af Garnet, efterat dette, inden de

naaede hen til Baaden, var draget ud af Vandet, hvorhos tvende sagkyndige

af Retten udmeldte Mænd have erklæret, at Garnet ved den ved dette Fiskeri
brugte Fremgangsmaade bliver slæbt langs Bunden og tager Alt med, hvad

der er, samt at Garnet ved saadan Leilighed ofte bliver belemret baade med

store og smaa Steen.
Tiltalte findes derfor ved den indankede Dom retteligen anseet efter
Lov 9de Marts 1872, medens dog Bødens Størrelse, der ved Underretsdommen

er bestemt til en Politikassen tilfaldende Mulct af 30 Rd., findes at burde

bestemmes til 40 Kr. Da det derhos retteligen findes paalagt Tiltalte at
udrede Sagens Omkostninger, vil bemeldte Dom med den anførte Modification

være at stadfæste.“

Torsdagen den 23de Marts.

Advocat Klubien

Nr. 67.

contra

Gaardeier Husted (Defensor Hindenburg),
der tiltales for Overtrædelse af Bestemmelserne i Forordning 6te

Juni 1769 jfr. Pl. 7de Juni 1806.
Nørvang Tørrild Herreders Extrarets Dom af 24de Sep¬

tember 1875: „Tiltalte, Gaardeier Husted af Greis bør for Ac¬

tors Tiltale i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger,
derunder Salair til hans Anklager, Sagfører Vadum 10 Kroner
og til hans Forsvar Cancelliraad Borch 8 Kroner bør udredes

af det Offentlige.“
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Viborg Landsoverrets Dom af 10de Januar 1876: „Under¬
retsdommen bør ved Magt at stande. Actor og Defensor for
Overretten, Justitsraad Neckelmann og Procurator Morville til¬

lægges i Salair hver 15 Kroner, der udredes af det Offentlige.

Høiesterets Dom.

Efter Indholdet af den i den indankede Dom nævnte Lov af
19de Februar 1861 § 1, der efter sine Ord alene gaaer ud paa,

for de deri omhandlede Gaardes Vedkommende at hæve For¬
pligtelsen til Bortfæstning eller Bortforpagtning paa langt Aare¬

maal, kan bemeldte Paragraph, hvormed ogsaa Lovens § 2 kan
sammenholdes, ikke ansees at have gjort nogen Forandring i

Placaten af 7de Juni 1806, forsaavidt denne henviser til Frdn.
6te Juni 1769. Da nu Tiltaltes i Dommen fremstillede Be¬

handling af hans Eiendomsgaard maa ansees at være i Strid
med bemeldte Forordning, vil han for dette sit Forhold ikke

kunne undgaae Ansvar, hvilket, idet efter de foreliggende Omstæn¬
digheder hverken Frdns. § 2 eller dens §4 er anvendelig, nærmest

findes at maatte bestemmes i Henhold til sammes § 5, dog at
der da Eiendommen er forsynet med Bygninger, ikke bliver

Spørgsmaal om den deri nævnte Frist af 3 Aar. Som Følge

heraf vil Tiltalte have at erlægge en Bøde til Statskassen af
149 Kroner 68 Øre aarligt, at regne fra den 1ste April 1874,
da han tiltraadte Gaarden, indtil han forsyner den med Beboere,
der drive samme for egen Regning. Derhos vil han have at

udrede Actionens Omkostninger.

Thi kjendes for Ret:
Tiltalte bør til Statskassen bøde 149 Kroner 68

Øre aarligt fra 1ste April 1874 at regne, indtil
han forsyner Gaarden Matr.=Nr. 6 i Greis med

Beboere, der drive den for egen Regning. Saa
bør han og udrede Actionens Omkostninger, der¬
under de ved Landsoverrettens Dom bestemte

Salarier og i Salarium til Advocaterne Klubien

og Hindenburg for Høiesteret 60 Kroner til hver.

Den 23de Marts.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬
tales Gaardeier Husted af Greis for Overtrædelse af Bestemmelserne i Frdn.
6te Inni 1769 jfr. Pl. 7de Juni 1806.
Tiltalte har vedgaaet, hvad ogsaa stemmer med Sagens øvrige Oplys¬

ninger, at han, der er Forpagter af Greis Præstegaards Jorder, og som i

Foraaret 1874 kjøbte Bondegaarden Matr.=Nr. 6 i samme By, af Hartkorn 2
Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 21½ Alb., hvis Jorder støde op til Præstegaardens

Jorder, har, siden han — som det maa antages den 1ste April s. A. — til¬

traadte bemeldte Gaard, uden selv at beboe den, drevet den for egen Regning
ved Hjælp af Hestebesætningen og Tjenestefolkene i Præstegaarden, hvor han
har Bolig og holder Dug og Disk, medens Gaardens Bygninger derimod til¬
deels have været udleiede til Bolig for flere Familier. Da det imidlertid efter

Sagens Oplysninger maa antages, at Tiltalte, der efter flere Vidners Udsagn

har behandlet og dyrket saavel sin egen Gaards som Præstegaardens Jorder

endog ualmindelig godt, ikke har Idrevet begge Gaardene under Eet som et

samlet Jordbrug, men derimod, hvad Avl, Afgrøde og Gjødning angaaer,
i alt Væsentligt har holdt Eiendommene adskilte, ligesom enhver af disse har

havt sin særskilte Kreaturbesætning, kan han ikke ved den Maade, hvorpaa han

saaledes har drevet Gaarden, ansees at have paadraget sig Ansvar efter Be¬
stemmelserne i Frdn. 6te Juni 1769 § 2 eller § 4, og da den heromhandlede

Gaard efter de ifølge Overrettens Kjendelse tilveiebragte Oplysninger henhører
til de i Lov 19de Februar 1861 § 1 ommeldte Selveiergaarde, for hvis Ved¬

kommende bemeldte Lov har hævet Fæstetvangen, hvorved ogsaa den Eierne af
fæstepligtige Gaarde efter Pl. 7de Juni 1806 jfr. Frdn. 6te Juni 1769 § 5

paahvilende Forpligtelse til at forsyne Gaardene med Beboere, der selvstændig
kunne styre og drive Gaardene, maa ansees bortfalden, forsaavidt angaaer de
ved Loven frigjorte Gaarde, findes han heller ikke ved sit Forhold at have paa¬

draget sig noget Ansvar efter den sidstnævnte § i Frdn. 6te Juni 1769.
Efter det Anførte maa det billiges, at Tiltalte ved Underretsdommen

er frifunden for Actors Tiltale, og bemeldte Dom, ved hvilken Actionens
Omkostninger rettelig ere paalagte det Offentlige, vil saaledes være at stadfæste.“

Nr. 68.

Advocat Klubien
contra

1) Johan Krøger Severinsen, 2) Niels Christian

Pedersen og 3) Søren Nielsen (Defensor Levinsen),
der tiltales for Tyveri.
Dronninglund Herreds Extrarets Dom af 9de October 1875:

„De Tiltalte, Tjenestekarlene Johan Krøger Severinsen og Niels
Christian Pedersen, Begge af Hørbylund, samt Smedelærling
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Søren Nielsen af Gjøggaard i Gjerum Sogn bør hver især hen¬

sættes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder. Saa bør de

in solidum udrede alle af denne Sag lovligt flydende Om¬
kostninger derunder i Salair til Actor, Procurator Løgstrup
12 Kr. og til Defensor, Procurator Kjelgaard 10 Kr. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 3die Januar 1876: „Underrets¬

dommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og De¬

fensor for Overretten, Justitsraad Neckelmann og Procurator
Fasting, betale de Tiltalte Een for Alle og Alle for Een 15 Kr.

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Klubien og Levin¬

sen for Høiesteret betale de Tiltalte Een for Alle
og Alle for Een 20 Kroner til hver.

(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.).

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt 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 ønske 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).
Fjeldsoe & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
—

udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
——

MºZ 3.

—

————

———

—

——*——

Den 7de April.

1876.

Første ordinaire Session.
Torsdagen den 23de Marts.

Nr. 68.

Advocat Klubien
contra

1) Johan Krøger Severinsen, 2) Niels Christian Pedersen og

3) Søren Nielsen (see forrige Nr.).
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬

tales Tjenestekarlene Johan Krøger Severinsen og Niels Christian
Pedersen samt Smedelærling Søren Nielsen for Tyveri.

Ved de Tiltaltes egne Tilstaaelser og Sagens øvrige Oplysninger maa
det ansees tilstrækkelig godtgjort, at de i Juli Maaned f. A., som det maa

antages den 18de Juli, mellem Kl. 3 og 4 om Morgenen have gjort sig
skyldige i Indbrudstyveri hos Kjøbmand Christensen af Hørbylund Møllegaard,
hvor de, der om Natten havde været til Dands i Hørby Annexgaard og

sammesteds i Forening med de andre Gjæster drukket en Deel Brændeviin,
ved den nævnte Tid havde indfundet sig for at formaae Kjøbmand Christensen
til at udlevere dem mere Brændeviin. Efter deres Forklaringer, der i det

Væsentlige ere overeensstemmende, maa det antages, at de ved Ankomsten til
Hørbylund Møllegaard have fundet Christensens Dør aflaaset, og at de, efter

derpaa at have banket paa hans Sobekammervindue og raabt paa ham uden

at faae noget Svar, idet Christensen maa antages dengang at have været
borte fra Huset, ere blevne enige om at stjæle Drikkevarer i hans Butik, der
er ved Siden af hans Sovekammer. Søren Nielsen udtog derfor en Blik¬

plade, der ved Stifter var fæstnet til Butiksvinduet istedetfor en ituslaaet
Vinduesrude, og efterat Niels Chr. Pedersen derpaa havde aabnet Vinduet

ved at stikke Armen ind gjennem Aabningen og aftage Vindueskrogene, steg
Pedersen — efter sin Forklaring efter Opfordring af Søren Nielsen — ind i
XX. Aargang.
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Den 23de Marts.

Butikken, hvor han fra de derværende Hylder tilvendte sig en Flaske Viin,
en Flaske Cognak og en Kardus Tobak, ligesom han medtog 3 smaa Piber,

der hang sammesteds. De stjaalne Gjenstande rakte han ud til de 2 andre

Tiltalte, der vare forblevne udenfor Huset, og efterat han derpaa havde forladt
Butikken gjennem Vinduet, lukkede en af de Tiltalte dette, hvorefter Søren
Nielsen atter gjorde Blikpladen fast i samme. Vinen og Cognaken fortærede

de Tiltalte deels paa Hjemveien til Hørbylund, hvor Severinsen og Pedersen
tjente og hvor Søren Nielsen ligeledes den Gang opholdt sig, deels samme

Dag efter Hjemkomsten, ligesom de ogsaa maae antages at have forbrugt To¬
bakken, og Piberne, som de deelte imellem sig, ere efter deres Forklaringer

senere gaaede i Stykker. Bestjaalne, der har ansat de stjaalne Kosters Værdi
til noget over 4 Kroner, har frafaldet Krav paa Erstatning.

Ligeledes have de ovenanførte Tiltalte Johan Krøger Severinsen og
Søren Nielsen vedgaaet, hvad ogsaa stemmer med Sagens øvrige Oplysninger,
at de, der Natten mellem den 31te Juli og 1ste August f. A. havde, i den

Hensigt at kjøbe Brændeviin til dem og nogle Kammerater, i Forening med
hvem de den Nat holdt Dands paa Hørbylund, indsunden sig paa Hørbylund
Møllegaard og her søgt at vække Kjøbmand Christensen, som de antoge laae

i sin Seng, ved at banke paa hans Sovekammervindne og kalde paa ham,
have, da Christensen, der iøvrigt var hjemme og hørte deres Raab og Banken

paa Vinduet, ikke svarede, besluttet sig til atter at begaae Indbrudstyveri
i hans Butik, hvorved bemærkes, at det efter Søren Nielsens Forklaring var

Severinsen, der foreslog dette, idet han sagde, at Christensen nok ikke var

hjemme, og at det godt kunde gaae an at lukke Butiksvinduet op og tage
Brændeviin af et Anker, der laae i Nærheden af Vinduet. Søren Nielsen

aabnede derfor Vinduet paa lignende Maade som forrige Gang, og efterat

Severinsen først havde forsøgt at stige ind gjennem samme, men af Frygt op¬

givet Forsøget, steg Søren Nielsen ad denne Vei ind i Butikken, hvor han
fyldte 2 Trepægleflasker, som de Tiltalte havde medtaget fra Hørbylund, med
Brændeviin, som han tappede af det ovennævnte Brændeviinsanker, hvorpaa

han rakte de fyldte Flasker ud gjennem Vinduet til den anden Tiltalte, der
imidlertid var bleven staaende udenfor samme. Medens Søren Nielsen der¬
efter var ifærd med at forlade Butikken gjennem Vinduet, hørte de Tiltalte

imidlertid, at Kjøbmand Christensen, der havde mærket, at der var Nogen i
hans Butik, aabnede Døren mellem samme og hans Sovekammer, og de
bleve derfor bange og flygtede, idet de efterlode Flaskerne med Brændevinen
udensor Huset, hvor den Bestjaalne senere fandt dem. Der er ikke under

Sagen Spørgsmaal om Erstatning.
For deres heromhandlede Forhold ville de Tiltalte, af hvilke Severinsen
er født den 1ste Novbr. 1853, Pedersen den 1ste Marts 1857 samt Søren

Nielsen den 15de Februar 1855, og som ikke tidligere have været tiltalte

eller straffede, være at ansee efter Straffelovens § 229 Nr. 4 jfr. § 54 med
en Straf, der ved Underretsdommen findes passende bestemt til Forbedrings¬

huusarbeide i 8 Maaneder for hver af de Tiltalte.“

Den 24de Marts.
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Fredagen den 24de Marts.

Nr. 56.

Advocat Klubien
contra

Reinholdt Alexis Køhl (Defensor Levinsen),
der i sin Egenskab af administrerende Directeur for Actieselskaberne

Drikkehallerne, Skjold, Thor, Ydun, Heimdal, Brage, Loke, Saxo,

Codan og Rolf og paa disses Vegne tiltales for uberettiget

Næringsbrug.
Criminal= og Politirettens Dom af 27de November 1875:

„Tiltalte Reinholdt Alexis Køhl bør for det Offentliges Tiltale
i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger udredes af det

Offentlige.
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. Advocaterne Klubien og Levinsen til¬

lagges i Salarium for Høiesteret hver 40 Kroner,
der udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende Sag
tiltales Reinholdt Alexis Køhl i sin Egenskab af administrerende Directeur

for Actieselskaberne „Drikkehallerne“ „Skjold“, „Thor“, „Ydun“ „Heimdal“
„Brage“, „Loke“, „Saxo“, „Codan“ og „Rolf“ og paa disses Vegne for ube¬

rettiget Næringsbrug.
Det er i saa Henseende oplyst, at, efterat Tiltalte som administrerende

Directeur for Actieselskabet „Drikkehallerne“, der havde etableret en Udskjænk¬
ning af Mineralvande fra forskjellige Haandtrækvogne, der havde taget Stade
deels paa offenlig Gade, deels i Porte og paa private Grunde, ved Høieste¬

retsdom af 5te April d. A. i Medfør af Næringsloven af 29de Decbr. 1857

§ 75 var idømt en Bøde af 40 Kr. til Kjøbenhavns Communes Kasse, blev

der af Politidirecteuren i Kjøbenhavn under 15de Mai d. A. i Henhold til
Politivedtægten for Kjøbenhavn af 18de Januar 1869 § 11 givet bemeldte

Actieselskab, der har Borgerskab paa Conditornæring, Tilladelse til indtil
videre at lade en Selskabet tilhørende Haandvogn til Udskjænkning af Mine¬

ralvande tage Stade paa Kongens Nytorv paa et nærmere betegnet Sted, og,
da derefter de sidstnævnte 9 Actieselskaber vare blevne stiftede og ethvert af
dem havde erhvervet Borgerskab paa Værtshuushold heri Staden, tillod Politi¬
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directeuren i Henhold til ovennævnte Bestemmelse i Politivedtægten under 6te
Juli d. A. ethvert af disse Selskaber at tage Stade med en Haandvogn, for

derfra at udskjænke Mineralvande, paa nærmere betegnede Steder paa for¬

skjellige Pladser og Gader i Kjøbenhavn og paa dens Grund.
Da Kjøbenhavns Magistrat imidlertid ansaae den af fornævnte Actie¬

selskaber i Henhold til de dem af Politidirecteuren givne Tilladelser paa¬

begyndte Virksomhed for utilstedelig efter Næringslovens § 42, medmindre
ogsaa Communalbestyrelsens Samtykke, som ikke i nærværende Tilfælde var

meddeelt, dertil forelaae, forlangte Magistraten i Henhold til Næringslovens
§ 83 Spørgsmaalet forelagt Domstolene derved, at de Paagjældende bleve
tiltalte for Overtrædelse af Næringsloven.
Under den i Henhold til denne Begjæring derefter imod Selskaberne ind¬
ledede Sag er det ved Tiltaltes Forklaring, der stemmer med, hvad der iøv¬

rigt er oplyst, godtgjort, at samtlige ovennævnte 10 Selskaber i Løbet af inde¬

værende Aars Sommer have været i Virksomhed, idet deres Vogne stadigt

have holdt paa de dem anviste Steder og der udskjænket Soda= og Selters¬

vand med eller uden Tilsætning af Frugtsaft for Betaling til Fortæring paa

Stedet; men da denne Virksomhed, der udøves efter erhvervet Borgerskab og
med særlig Tilladelse af Politiet, ikke findes at stride imod nogen Bestem¬

melse i Næringslovgivningen og navnlig ikke imod den af Kjøbenhavns Ma¬

gistrat paaberaabte Bestemmelse i Næringslovens § 42, hvilken Bestemmelse
ikke skjønnes at kunne bringes til Anvendelse paa de i bemeldte Lovs 4de
Afsnit ophandlede Næringsveie, vil Tiltalte være at frifinde for det Offent¬

liges Tiltale.“

Nr. 69.

Advocat Levinsen
contra

Jens Henriksen og hans Hustru Mette Eriksen eller
Eriksdatter (Defensor Buntzen ved Klubien),
der tiltales for Vareforfalskning.

Criminal= og Politirettens Dom af 29de Januar 1876:

„De Tiltalte Jens Henriksen og Mette Eriksen, Henriksens Hustru,
bør straffes med Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævntei

2 Gange 5 og Sidstnævnte i 5 Dage samt Een for Begge og
Begge for Een udrede denne Actions Omkostninger og derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Justitsraad Nye¬

gaard og Bloch med 12 Kr. til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocat Levinsen og
Etatsraad Buntzen for Høiesteret betale de Til¬

talte Een for Begge og Begge for Een 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser bedder det: „Under nærværende,
mod Tiltalte Jens Henriksen og dennes Hustru Mette Eriksen for
Vareforfalskning anlagte Sag er det beviist ved de Tiltaltes egne af det iøv¬

rigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelser, at de i Henhold til en af Tiltalte Hen¬

riksen tagen Beslutning, som Medtiltalte, men først efter nogen Modstand, da

han holdt fast paa, at den skulde gjennemføres, tiltraadte, have i Tidsrummet

fra 28de Jnni til 6te September f. A. i Smør som Tiltalte Henriksen
havde opkjøbt, blandet, for derved at skaffe sig Fordeel, ømtrent 26 Pd. Kar¬

toffelmeel, der var blevet betalt med 9 ß eller 10 ß pr. Pd., og derefter

Tiltalte Henriksen solgt det saaledes forfalskede Smør, mellem 9 og 10,000
Pd., til Handlende her i Staden for en Priis af mellem 90 Øre og 1 Kr.
2 Øre pr. Pd., og altsaa saaledes svigagtig skaffet sig en Betaling af nogle
og halvfjerdssindstyve til nogle og firsindstyve Øre mere for hvert Pd. Kar¬

toffelmeel, end det havde kostet dem, eller i det Hele en ulovlig Fordeel af
omtrent 20 Kr.

Som Følge heraf ville de Tiltalte, af hvilke Henriksen, der er født den

7de Juni 1827, er tidligere bl. A. anseet ved Sorø Birks Politirets Dom af
22de April 1863 efter Lov af 29de Decbr. 1857 § 77 med en Mulct af 25
Rd. til Holbek Amts Fattigkasse og Tiltalte Henriksens Hustru, der er født

den 28de Novbr. 1831, ikke er funden tidligere straffet, blive at dømme efter
Straffelovens § 278 1ste Stykke, efter Omstændighederne til Fængsel paa
Vand og Brød, Tiltalte Henriksen i 2 Gange 5 Dage og Tiltalte Henriksens

Hustru i 5 Dage.

Mandagen den 27de Marts.

Nr. 71.

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Andreas Ferdinand Jensen og
Jørgen Henriksen (Defensor Klubien),

der tiltales for Tyveri.
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Den 27de Marts.

Criminal= og Politirettens Dom af 15de Februar 1876:

„Arrestanten Andreas Ferdinand Jensen og Tiltalte Jørgen Hen¬

riksen bør straffes, den Førstnævnte med Tugthuusarbeide i 3 Aar

og den Sidstnævnte med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange
5 Dage, samt Een for Begge og Begge for Een udrede denne

Actions Omkostninger, og derunder Salair til Actor og Defensor,
Procuratorerne Meyer og Justitsraad Petersen, med 10 Kr. til

hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden for Andreas Ferdi¬
nand Jensen findes at burde bestemmes til 4 Aar.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande, dog at Straffetiden for Andreas Ferdi¬
nand Jensen bestemmes til 4 Aar. I Salarium

til Advocaterne Halkier og Klubien for Høieste¬
ret betale de Tiltalte Een for Begge og Begge for
Een 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Andreas

Ferdinand Jensen, der er født den 20de April 1826 og senest anseet ved
Høiesteretsdom af 21de October 1872 efter Straffelovens § 232 for 5te Gang
begaaet simpelt Tyveri og efter § 1 i Lov af 3die Marts 1860 om Straffen

for Løsgængeri og Betleri med Tugthunsarbeide i 3 Aar, og Tiltalte Jørgen
Henriksen, der er født den 20de Decbr. 1849 og ikke funden forhen straffet,
ere under nærværende mod dem for Tyveri anlagte Sag ved deres egne med
det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelser overbeviste at have sidstafvigte 21de
Decbr., da de vare i Begreb med at kjøre fra Østerbro her til Byen med en

Vogn, paa hvilken Arrestanten var Kudsk, og, efterat Sidstnævnte havde gjort

opmærksom paa, at der paa en Grund, hvorpaa der opførtes en Bygning, og
hvortil Adgangen var uhindret, stod 2 Planker op mod en Muur, truffet Af¬
tale om at tilegne sig disse Planker til fælles Fordeel, hvorefter Tiltalte i

Henhold til denne Aftale bemægtigede sig bemeldte, Tømrermester Henrik
Wulff tilhørende og tilsammen til 8 Kr. vurderede Planker, som han stak op

paa Vognen til Arrestanten. Denne og Tiltalte kjørte derpaa her til Staden,

hvor de forsøgte at sælge Plankerne til en Jernhandler, men denne, der fat¬
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tede Mistanke, bød dem en saa lille Sum for Plankerne, at de forlode ham,
uden at nogen Handel kom i Stand, og foranledigede dem anholdte af Politiet.
I Medfør af det foran Anførte, ville de blive at dømme efter først¬

nævnte Lov, Arrestanten efter § 232 for 6te Gang begaaet simpelt Tyveri og
Tiltalte efter § 228, og findes Straffen at kunne bestemmes for Arrestanten
til Tugthuusarbeide i 3 Aar og for Tiltalte til Fængsel paa Vand og Brød

i 2 Gange 5 Dage.“

Nr. 58.

Advocat Halkier
contra

Arrestanterne 1) Friederich Christian Jansson eller
Janssen og 2) Ferdinand Otto Elling (Def. Levinsen),
der tiltales for Voldtægt eller ialfald Overtrædelse af Straffe¬

lovens § 210.
Criminal= og Politirettens Dom af 1ste Februar 1876:
„Arrestanterne Friederich Christian Janssen og Ferdinand Otto

Elling bør straffes Førstnævnte med Forbedringshuusarbeide i
1 Aar og Sidstnævnte med Fængsel paa Vand og Brød i 6
Gange 5 Dage, samt udrede denne Actions Omkostninger, En¬

hver for sit Vedkommende, og derunder hver Halvdelen af Actors

og Defensors, Procuratorerne Lassens og Ronges Salairer,

15 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
For det af de Tiltalte udviste, i den indankede Dom frem¬

stillede Forhold findes de efter de dermed forbundne Omstændig¬

heder at have paadraget sig Ansvar, Janssen efter Straffelovens
§ 169 og Elling, som i Dommen antaget, i Henhold til samme

Lovs § 210, og Straffen bliver for Førstnævnte at bestemme til
Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, medens det for Sidst¬

nævntes Vedkommende kan have sit Forblivende ved den ham i

Dommen tilfundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i
6 Gange 5 Dage. I Henseende til Actionens Omkostninger vil

Dommen ligeledes være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Friederich Christian Janssen bør hensættes til
Forbedringshuusarbeide i 18Maaneder. Jøvrigt
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bør Criminal= og Politirettens Dom ved Magt

at stande. Advocaterne Halkier og Levinsen til¬

lagges i Salarium for Høiesteret hver 40 Kroner,
der udredes af de Tiltalte hver med det Halve.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
mod Arrestanterne Friederich Christian Janssen og Ferdinand Otto
Elling for Voldtægt eller ialfald for Overtrædelse af Straffelovens § 210

anlagte Sag ere de Forhold, ved hvilke Arrestanterne sigtes som skyldige i en
af de ommeldte Forbrydelser, efter hvad der er beviist ved deres egne af det

iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelser, i det Væsentlige Følgende:

Efterat Fabrikarbeiderske Johanne Marie Thomsen havde tilbragt en
Deel af Natten mellem sidstafvigte 14de og 15de November i Dandse¬

salonen „Colosseum“ forlod hun denne omtrent Kl. 2 i Følge med 3 andre

Piger. Da de vare komne ind paa H. C. Ørstedsvei, bleve de indhentede af
Arrestanterne, der vare fulgte efter dem, Arrestanten Janssen for at følge for¬

nævnte Johanne Thomsen hjem, og Arrestanten Elling for at give sig i Følge

med en af de andre Piger. Da Johanne Thomsen viste sig uvillig til at modtage
Arrestanten Janssens Følgeskab og vilde løbe bort fra ham, truede han hende
med Prygl, og hun gik derpaa med ham uden videre Indsigelse, indtil de

naaede Parcelbroen. Paa dette Sted forlangte hun at oppebie Ankomsten af
de Andre, der vare blevne et Stykke tilbage; men da Arrestanten Janssen

sagde, at de Andre kom strax, og forlangte, at hun skulde gaae med ham ned
ad Aagade, fulgte hun ham, indtil bun mærkede, at de Andre ikke indfandt

sig. Hun vilde da gaae tilbage til disse, men dette modsatte Arrestanten
Janssen sig, fordrede, at hun skulde gaae videre med ham, og da han atter
truede hende med Prygl, hvis hun ikke gjorde det, lod hun sig føre af ham

ind paa den Sti, der løber langs Ladegaardsaaen, og da de saaledes vare

komne til det saakaldte „Brohuus“, bære over Grøften mellem fornævnte Sti
og en Mark, over hvilken han foregav, at den nærmeste Vei førte. Paa
denne Mark gik han med hende hen til et Sted, der laa omtrent 90 Alen

fra nærmeste Bygning og forsøgte da at løfte hendes Klæder op, og da hun

satte sig imod, at dette skete, kastede han hende med Magt omkuld, lagde sig
ovenpaa hende, paabød hende at skræve ud med Benene og fuldbyrdede, efterat

hun havde gjort dette, Samleiet med hende uden Modstand fra hendes Side.

Arrestanten Elling, der var kommen bagefter Arrestanten Janssen og
Johanne Thomsen i Følge med de 3 andre Piger, havde, da de havde naaet
den foranomtalte Bro, forlangt af den ene af disse Piger, at hun skulde følge

med ham den Vei, som Arrestanten Janssen var gaaet, men da hun, uagtet

han truede hende med Prygl, vægrede sig ved at efterkomme hans Forlan¬
gende og tilligemed de 2 andre Piger løb sin Vei, opgav han sit Forsæt og

fulgte efter Arrestanten Janssen. Han blev derved Øienvidne til, at Sidst¬
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nævnte pleiede legemlig Omgang med Johanne Thomsen og da denne Om¬

gang var fuldbyrdet, og Arrestanten Janssen havde reist sig, medens Johanne

Thomsen endnu laae paa Jorden, lagde han sig ovenpaa hende og havde
legemlig Omgang med hende, uden at hun modsatte sig.
Efterat Arrestanterne saaledes havde tilfredsstillet deres Kjønsdrist, gik

de bort fra Johanne Thomsen og lod hende selv see til, hvorledes hun kunde
komme hjem.
Johanne Thomsen, der efter hendes Opgivende er født den 1ste Febr.
1859 og altsaa var mellem 16 og 17 Aar gammel, da den ovenfor frem¬

stillede Behandling overgik hende, og som dengang, hvad det i saa Henseende
Oplyste viser, havde sin Kjønsære ubeslaaren, har forklaret, at det var mod
hendes Villie, at Arrestanterne havde Samleie med hende; at det for Arre¬

stanten Janssens Vedkommende var dennes hele Maade at være paa og de af
ham brugte Trusler, der lod hende befrygte, at han vilde prygle hende, der

bevægede hende til at lade sig føre af ham ned ad Stien langs Ladegaards¬
aaen og bære over den ovenomhandlede Grøft, samt til, efterat han havde

kastet hende om paa Marken, at finde sig i, at han fuldbyrdede Samleie med
hende; og at det, hvad Arrestanten Elling angaaer, var den Frygt, hvoraf

hun i det Øieblik, han lagde sig paa hende, som dengang endnu ikke havde

faaet Tid til at samle sig, var betagen, i Forbindelse med den Tilstand af
Svaghed, hvori hun da var, der bevirkede, at det ikke faldt hende ind at gjøre
ham nogen Modstand, som hun ikke heller veed om hun havde været istand

til at iværksætte.
Hun har imidlertid erkjendt, at hun ikke frygtede nogen for hende
livsfarlig Vold af Arrestanten Janssen, men kun Prygl; at hun, efterat hun
var kommen ind paa den omtalte Sti, kun søgte Bistand ved uden Nytte at

kalde paa en af de Piger, hun havde været i Følge med, at hun senere alene

bad ham ikke at gjøre hende nogen Fortræd, og, da hun laae paa Marken

indskrænkede sig til at klynke og skrige saa høit som det var hende muligt
under Vægten af Arrestanten Janssens Legeme, der laae tungt paa hendes
Bryst, og saaledes erkjendt, at hun ikke gjorde al den Modstand, som hun

kunde, hvilket hun dog har meent vilde have viist sig unyttigt, fordi hun er
temmelig lille og svag og Arrestanten Janssen er stærk.

Overeensstemmende med disse Johanne Thomsens Udtalelser er det er¬

kjendt af Arrestanten Janssen, at han, som underveis havde besluttet sig til

om muligt at skaffe sig Samleie med hende, uden dog at have bestemt sig til
at tiltvinge sig saadant i ethvert Tilfælde, navnlig ligeoverfor en bestemt

Modstand fra hendes Side, ikke betvivler, at hun, omendskjøndt hun ikke

gjorde den yderste Modstand, dog alene af Frygt for Prygl gav efter for
hans Attraa, og at det i Gjerningsøieblikket var ham klart, at hun ikke fri¬
villig, men af Frygt samtykkede i Samleiet og undlod at gjøre al den Mod¬

stand, hvortil hun havde været istand.
Ligeledes har Arrestanten Elling, foruden at indrømme, at han lagde

sig ovenpaa Johanne Thomsen saa hurtigt, efterat Arrestanten Janssen havde
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fuldbyrdet Samleie med hende, at hun ikke havde havt Tid til at reise sig op,
derhos erkjendt, at han havde legemlig Omgang med hende uden hendes
Samtykke, samt at det, hvorvel han hverken betjente sig af Trusler eller egent¬

lig Vold, var ham klart, blandt Andet deraf, at hun under Samleiet med

ham klynkede og græd, at samme fandt Sted mod hendes Ønske, og at hun
kun sandt sig i hvad der skete, fordi hun var bange for Prygl.
Efter Arrestanternes Forklaringer, der ikke kunne forkastes, har enhver

af dem udviist den ovenomhandlede Adfærd mod Johanne Thomsen uden
nogetsomhelst Samraad med den Anden og uden nogen Meddeelagtighed fra

dennes Side.
I Henhold til det Foranførte ville Arrestanterne, af hvilke Arrestanten

Janssen, der er født den 27de Mai 1852, er tidligere straffet blandt Andet
ved denne Rets Dom af 4de Mai 1872 efter Straffelovens § 238 med Fæng¬

sel paa Vand og Brød i 5 Dage og ved 18de Bataillons Krigsretsdom af
7de Marts 1874 efter den militaire Lovgivnings Grundsætninger, cfr. Frdu.
16de November 1763, med Nedsættelse i de Meniges 2den Klasse, 50 Rotting¬

slag og strængt Fængsel paa Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage, medens Arre¬

stanten Elling, der er født den 13de August 1855, ikke sees at være tidligere
overgaaet nogen Straffedom, blive at dømme efter fornævnte Lov, Arrestanten

Janssen efter § 210 og Arrestanten Elling efter Analogien af denne §, og
findes Straffen at kunne bestemmes for Arrestanten Janssen til Forbedrings¬

huusarbeide i 1 Aar og for Arrestanten Elling til Fængsel paa Vand og

Brød i 6 Gange 5 Dage.“

Tirsdagen den 28de Marts.

Nr. 62.

Etatsraad Buntzen
contra

Daniel Christoph Heinrich Müller eller Møller

(Defensor Levinsen),
der tiltales for bedrageligt Forhold.

Meerløse Tudse Herreders Extrarets Dom af 2den Sep¬
tember 1875: „Tiltalte, Tømrer D. Møller af Korsør bør til

Statskassen bøde 100 Kr. eller, saafremt denne Bøde ikke fuldt

udredes inden nedenanførte Frist, hensættes i simpelt Fængsel i
14 Dage. Derhos bør han udrede samtlige af Actionen flydende
Omkostninger, hvorunder i Salairer til Actor, Procurator Chri¬

stensen, og til Defensor, Procurator Arboe, 10 Kr. til hver. I
Erstatning til Anlægscontrahenterne for den nordvestsjællandske

Jernbane betaler Tiltalte derhos 3,250 Kr. Den idømte Bøde
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og Erstatningen at udredes inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelse, og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 25de Januar

1876: „Tiltalte, Tømrer Daniel Christoph Heinrich Müller eller
Møller af Korsør bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at
være. I Henseende til Actionens Omkostninger bør Underrets¬

dommen ved Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor
for Overretten, Procuratorerne Delbanco og Christensen, betaler

Tiltalte 15 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom

bør ved Magt at stande. I Salarium til Etats¬

raad Buntzen og Advocat Levinsen for Høiesteret
betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Meerløse Tudse Herreders Extraret hertil Retten indankede Sag tiltales
Tømrer Daniel Christoph Heinrich Müller eller Møller af Korsør

for bedrageligt Forhold.

Ved Contract af 1 Januar 1874 med Contrahenterne for Anlæget af
den nordvest=sjællandske Jernbane forpligtede. Tiltalte sig til at opsætte det

almindelige Banehegn paa en Strækning af bemeldte Jerubane til Kallundborg
i nøie Overeensstemmelse med de af ham underskrevne Tegninger og efter

de Anviisninger, som maatte blive ham givne, for en Betaling af 19 Kr. for

100 Stykker Hegnsstolper færdige og opstillede med paanaglede Lægter, hvilke
dog, saavelsom de fornødne Stolper, skulde leveres af Contrahenterne. Ifølge denne

Contract skulde Stolperne nedsættes i Jorden i en Dybde af 27 Tommer,
men medens Tiltalte var beskjæftiget med Udførelsen af dette Arbeide, opdagedes

det, at en stor Deel af Stolperne ikke vare nedsatte i Jorden i contractmæssig
Dybde, og at der af Stolperne var afskaaret Stykker i en Længde af mellem
2 og 14 Tommer, hvilke Stykker atter tildeels vare nedgravede i Jorden ved
Siden af Stolperne, saa at de ikke kunde sees, naar Jorden omkring Stolperne

atter var tilkastet.
Tiltalte har vel indrømmet deels selv at have afskaaret Stykker af de
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ham leverede Stolper, deels ogsaa at have tilladt sine Arbeidere at gjøre dette

samt paalagt dem at bortskaffe de afskaarne Stykker, der enten bleve bortgivne¬
brændte eller nedgravede, men bestemt benægtet hermed at have forbundet

nogen bedragelig Hensigt imod Contrahenterne. Forsaavidt det har været lagt
Tiltalte tillast, at han skulde have søgt at opnaae billigere Accorder med sine
Arbeidere, naar han saaledes tillod dem at udgrave Hullerne i mindre Dybde

og at skjære Stykker af Stolperne, maa det ogsaa efter det Oplyste antages,

at Tiltalte ved at slutte Accord med Arbeiderne om Udgravningen, af disse
forlangte, at Hullerne skulde udgraves i en Dybde af 28 Tommer, og ikkun

som Undtagelse har samtykket i, at Hullerne bleve mindre dybe, hvor Jorden
var meget leret og stenet, samt i disse Tilfælde har tilladt Arbeiderne at skjære
af Stolperne, i hvilken Henseende han imidlertid har bemærket, at den con¬

trollerende Ingenieur engang var kommen tilstede, da Tiltalte havde afskaaret

en Stolpeende, fordi der i Hullet, hvori den skulde nedsættes, laae en Steen,
og ved denne Leilighed havde indrømmet, at en Afskjæring kunde finde Sted,
naar der undtagelsesviis fandtes en stor Steen i en Dybde, der nærmede sig

den normerede — hvad Ingenieuren ogsaa har erkjendt — samt at han af

Frygt for, at hans Gravere skulde gaae fra ham, ikke saa strengt turde paasee,

at alle Huller vare gravede i fornøden Dybde, medens han dog havde tænkt
sig, at den mindre Udgravning kunde blive afhjulpen ved Nedsætningen af
Stolperne, da der altid maatte finde lidt Udgravning Sted ved Stolpened¬

sætningen paa Grund af nedfalden løs Jord. Da det derhos endvidere

maa ansees oplyst, at endeel af de Tiltalte leverede Stolper vare for lange,
saa at det var nødvendigt at skjære af dem, samt da Tiltaltes Forklaring om

at have betragtet de afskaarne Stolpeender som værdiløse, og om at have
bortskaffet disse for ei at paadrage de opsynshavende Ingenieurer Dadel lige¬
overfor den dem overordnede Control, eller, som han senere har sagt, for at de

ei skulde afgive Beviis for, at Ingenieurerne havde taget seil ved Leverancerne

ikke findes at kunne forkastes, vil det af Tiltalte udviste Forhold ikke kunne

statueres at være bedrageligt, hvorfor der vil være at tillægge ham Frifindelse.
I Overeensstemmelse hermed vil Underretsdommen, ved hvilken Til¬
talte efter Straffelovens § 257 er anseet med en Bøde til Statskassen af
100 Kroner eller simpelt Fængsel i 14 Dage, samt paalagt at udrede i Erstat¬

ning til Anlægscontrahenterne for den nordvestsjællandske Jernbane 3250 Kr.,
være at forandre, hvorimod bemeldte Dom, forsaavidt angaaer Actionens
Omkostninger, der rettelig findes paalagte Tiltalte, vil være at stadfæste.“

Den 30te Marts.
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Nr. 6. Høiesteretsadvocat Liebe som executor testamenti i

Boet efter afdøde Kammerherreinde Jessy Caroline Rønnen¬

kamp, født Howden (Høiesteretssagfører Zahle),
contra

Høiesteretsadvocat Klubien som Mandatarius for den Rønnen¬
kampske Pleiebolig for værdige gamle og trængende Sø¬

mænd i Flensborg (Selv),
betræffende Paastanden om, at der i Kammerherreinde Rønnen¬

kamps Bo udlægges kgl. 4 pCt. Rente bærende Obligationer til et

samlet Paalydende af 20,000 Rd. til den Rønnenkampske Pleie¬
bolig for værdige, gamle og trængende Sømænd i Flensborg.

Tybjerg Herreds Skifterets Decision af 15de August 1874:
„Høiesteretsadvocat Klubien som Mandatarius for Directionen

for den Rønnenkampske Pleiebolig i Flensborg for værdige, gamle,
trængende Sømænd bør ved Opgjørelsen i Enkekammerherreinde
I. C. Rønnenkamps Bo efter Fordringens Natur og Boets Be¬

skaffenhed udlægges kgl. 4 pCt. rentebærende Obligationer til et
samlet Paalydende af 20,000 Rd.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 22de Februar

1875: „Skiftedecisionen bør ved Magt at stande. Processens

Omkostninger for Overretten ophæves.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

vil den være at stadfæste. Processens Omkostninger for Høiesteret

blive efter Omstændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. Processens Omkost¬
ninger for Høiesteret ophæves. Til Justits¬

kassen betaler Citanten 10 Kroner.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under en i Boet efter
Kammerherreinde Jessy Caroline Rønnenkamp, født Howden, der be¬

handles af Citanten, Høiesteretsadvocat C. Liebe som executor testamenti, op¬

staaet Disput blev ved den af Tybjerg Herreds Skifteret den 15de August f. A.
afsagte Decision den af Indstævnte, Høiesteretsadvocat A. Klubien som Man¬
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datarius for Directionen for den Rønnenkampske Pleiebolig for værdige,
gamle og trængende Sømænd i Flensborg nedlagte Paastand om, at der til ham

i bemeldte hans Egenskab ved Opgjørelsen i Kammerherreinde Rønnenkamps
Bo udlægges kgl. 4 pCt. Rente bærende Obligationer til et samlet Paa¬

lydende af 20,000 Rd. saaledes taget til Følge, at han blev kjendt berettiget
til det paastaaede Udlæg efter Fordringens Natur og Boets Beskaffenhed, hvor¬

efter Citanten ved Stævning af 17de September f. A. har indbragt Sagen

her for Retten, hvor han har gjentaget sin for Skifteretten nedlagte Paastand
om, at Indstævntes Paastand ikke tages til Følge, ligesom han ogsaa har paa¬

staaet Appellens Omkostninger paalagte Indstævnte, der har paastaaet De¬
cisionen stadfæstet og sig tillagt Omkostningerne her for Retten med noget

Tilstrækkeligt.
I den af afdøde Kammerherre Rønnenkamp og senere afdøde Enke den
28de November 1856 oprettede og den 2den Januar 1857 kgl. consirmerede

Fundats for en Pleiebolig for værdige, gamle trængende Sømænd, der enten
ere Enkemænd eller ikke have været gifte, i Flensborg, siges det i Fundatsens

§ 1, at det er Stiftelsens Øiemed at give saadanne Sømænd, som derhos
henhøre til Koffardimandsklassen samt ere hjemmehørende i Flensborg eller

have faret fra denne By i flere Aar, frit Huusly, Kosten, Varme og Vask i
Stiftelsen. Hertil og til Stiftelsens Vedligeholdelse anvendes, som det i S'en
hedder, „den aarlige Rente af den Capital, hvormed vi fundere denne Stiftelse.“

I Fundatsens § 12 bemærkes, at Stiftelsens oprindelige Formue bestaaer i
Kgl. 4 pCt.s Obligationer, hvorhos det i sammes § 18 hedder: Stifterne

have antaget, „at ved Renten af den af dem til Stiftelsens Bedste doterede
Capital af 40,000 Rd. Rigsmønt, hvoraf foreløbig dog kun, saasnart Stiftelsen
kan begynde sin Virksomhed, 20,000 Rd. indleveres, 12 Lemmer kunde erholde

frit Ophold, Bespiisning m. m., som i § 1 er angivet.“ I Forbindelse her¬

med hedder det videre i § 18, at „da der altsaa foreløbig kun kan disponeres
over Renten af den halve Capital,“ have de inspectionshavende Directeurer

strax at afgive til Directionens Overveielse og Afgjørelse, hvormange Lemmer
der saaledes foreløbigen kunne optages.
Ved Skrivelse af 2den Mai 1857 har afdøde Kammerherre Rønnen¬

kamp derefter tilstillet Magistraten i Flensborg flere Exemplarer af Fundatsen
samt anmodet den om at ville lade udvælge 6 Administratorer for Stiftelsen,
hvorhos han i Brevet endvidere yttrede, at samtidig hermed fulgte ogsaa

Halvdelen af den af ham for Stiftelsen bestemte Dotationssum i 2 kgl. 4

pCt.s Obligationer, tilsammen lydende paa 20,000 Rd. Kammerherre Rønnen¬
kamp lod endvidere for sin Regning i Flensborg opføre et Pleiehuus for 12

Lemmer, hvilket Huus han i Aaret 1857 ved Gavebrev overdrog Stiftelsen
til Eiendom, ligesom han ogsaa for sin Regning forsynede Pleiehnset med
Inventarium for 6 Lemmer, som er det høieste Antal Lemmer, Stiftelsen har
optaget siden sin Oprettelse.

Efter at Kammerherre Rønnenkamp var død i 1866 eller 1867 uden
at have betalt Stiftelsen den anden Halvdeel af Dotationssummen, og det efter
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hans Død blev Directionen tilkjendegivet, at Stiftelsen ikke kunde gjøre Reg¬
ning herpaa, har Directionen, der formeente, at Stiftelsen havde et retligt
Krav paa denne Halvdeel, efter Enkens den 21de Juli 1872 indtrufne Død
anmeldt sin Fordring paa deres Midler i Boet, der imidlertid ikke har villet
anerkjende Retmæssigheden af samme.

Efter Indstævntes Formening have nemlig Stifterne — afdøde Kam¬

merherre Rønnenkamp og hans senere afdøde Enke — ved de ovenfor anførte

Bestemmelser i Fundatsen skjænket Stiftelsen en Capital af 40,000 Rd. i 4

pCt.s Rente bærende kgl. Obligationer, paa hvilken Gave Pleiehuset, efter at
Stifterne have erhvervet kgl. Confirmation paa den af dem oprettede Fun¬

dats, maa have et retligt Krav, og da Stiftelsen kun bar modtaget den ene
Halvdeel af denne Capital, medens Stifterne havde forbeholdt sig frie Hænder
med Hensyn til det Tidspunct, da den anden Halvdeel af Capitalen vilde
blive indleveret, maa denne nu, da de Begge ere afgaaede ved Døden, kunne

fordres udbetalt. Citanten har derimod formeent, at de ovenfor anførte Be¬

stemmelser i Fundatsen, navnlig i sammes § 18, kun gaae ud paa at udtale,
at det, dengang denne blev oprettet, var Stifternes Hensigt foruden de ind¬

leverede 20,000 Rd. i kgl. Obligationer endvidere at betænke Stiftelsen med
en Gave af lige Størrelse, men at der ikke herpaa kan bygges nogetsomhelst
retligt Krav for Stiftelsen, da Stifterne ikke have fuldbyrdet denne Hensigt
enten ved at udstede et Gavebrev til Stiftelsen eller ved at træffe nogen testa¬
mentarisk Disposition i sammes Faveur paa anden Maade, end at Kammer¬

herreinden, der havde overtaget Fællesboet som den afdøde Mands Universal¬

arving, i sit Testamente af 20de December 1867 har udtalt, at der af Ægte¬

fællernes Fællesbestemmelser ifølge de af hendes Mand efterladte Notitser
endnu henstod nogle uberigtigede, der om ei før saa ialfald efter hendes Død

vilde være at fyldestgjøre, og deriblandt Udbetalingen af 20,000 Rd. i kgl.
danske 4 pCt.s Obligationer til det af dem stiftede Hospital i Flensborg,

saasremt til den Tid Slesvig atter skulde være kommen tilbage til Danmark
og føre dansk Flag, hvilken Betingelse ikke er indtraadt.

Heri findes der imidlertid ikke at kunne gives Citanten Medhold.

Naar nemlig Stifterne i Fundatsens § 1 sige, at til Stiftelsens Øiemed og
Vedligeholdelse anvendes Renten af den Capital, hvormed vi fundere denne
Stiftelse, og § 18 dernæst angiver Størrelsen af den til Stiftelsens Bedste

doterede Capital til 40,000 Rd., hvoraf foreløbig dog kun de 20,000 Rd. ind¬
leveres, kan dette kun forstaaes saaledes, at Stifterne have grundet Stiftelsen

med en Capital af 40,000 Rd., som de saaledes have skjænket samme, hvad
der yderligere bestyrkes ved, at den foreløbig indleverede Capital af 20,000

Rd., som ovenfor anført, i umiddelbar Forbindelse hermed betegnes som
Stiftelsens „halve Capital“, saa at her, da Stifterne ikke blot have erhvervet

egl. Confirmation paa Fundatsen, men, som foran bemærket, ogsaa have ladet
Stiftelsen træde i Virksomhed, om end ikke i det fulde Omfang, maa siges at

foreligge et for Stifterne forbindende Tilsagn overfor den oprettede Stiftelse

som juridisk Person om endvidere at ville yde denne 20,000 Rd. i kgl. Obli¬
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gationer, kun at de havde forbeholdt sig at indbetale denne Sum, naar det
maatte convenere dem.
Citanten har vel formeent, at et sligt Tilsagn, da det ikke kunde for¬

dres opfyldt før efter Stifternes Død, ialfald maatte betragtes som en Døds¬
gave, og at saaledes efter Frdn. 21de Mai 1845 § 30 „Testamentsformerne
burde have været iagttagne, for at det kunde faae nogen Betydning, ligesom

det i ethvert Fald var tilbagekaldt ved de af Kammerherre Rønnenkamp og
Enke efter det Foranførte trufne testamentariske Dispositioner.
Vel kunde det Stiftelsen i Fundatsen givne Tilsagn efter det Foran¬

førte ikke fordres opfyldt førend efter begge Stifternes Død, men da Ægt¬

heden og Rigtigheden af den af dem i Fundatsen trufne Disposition ikke er
bestridt af Citanten, findes det efter Frdn. 21de Mai 1845 § 24 ikke at kunne

tillægges nogen Betydning, at Testamentsformerne ikke ere iagttagne med
Hensyn til den heromhandlede Disposition, som heller ingensinde sees udtryk¬
kelig at være bleven forandret af Kammerherre Rønnenkamp eller af denne at
være knyttet til nye Betingelser, — om han end efter Slesvigs Løsrivelse fra

Danmark 1864 har betragtet sit Forhold til Stiftelsen som aldeles forandret,

hvorfor det er ufornødent at undersøge, hvad Betydning en saadan Tilbage¬

kaldelse vilde have.
Efter det ovenfor Anførte om Beskaffenheden af den heromhandlede

Fordring, maa det blive uden Indflydelse paa Sagens Udfald, at den ikke er
anmeldt ifølge det efter afdøde Kammerherre Rønnenkamp i 1867 udstedte

Proclama, og da Stiftelsen endelig heller ikke, som af Citanten paastaaet, kan

have mistet sit Krav derved, at Magistraten i Fleusborg ikke som sammes
Værge i Skrivelse 29de Juli 1869 har remonstreret imod den den givne Med¬

delelse om, at de manglende 20,000 Rd. ikke kunde ventes udbetalte, vil
Skiftedecisionen saaledes være at stadfæste.
Processens Omkostninger for Overretten ville efter Omstændighederne

være at ophæve.
Stempelovertrædelse foreligger ikke her for Retten.“

——

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel).

Fjeldsoe & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
9

udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
———

N 4.

——————

Den 15de April.

1876.

—

Første ordinaire Session.

Fredagen den 31te Marts.

Nr. 72.

Advocat Nellemann
contra

Arrestanten Jørgen Hansen, Arrestanten Carl Christian

Jensen samt Lars Andersen, Peter Christensen, Jo¬
han Frederik Jensen og Carl Julius Jensen eller

Nielsen (Defensor Halkier),
der tiltales for ulovlig Tilegnelse af 100 Kr.
Criminal= og Politirettens af Dom 12te Februar 1876:

„Arrestanterne Jørgen Hansen og Carl Christian Jensen samt de
Tiltalte Lars Andersen, Peter Christensen, Johan Frederik Jensen
og Carl Julius Jensen ogsaa kaldet Nielsen bør straffes, Arre¬

stanterne hver især med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, de Til¬
talte Andersen, Christensen og Jensen, ogsaa kaldet Nielsen, med
Fængsel paa Vand og Brød, Tiltalte Andersen i 3 Gange 5 Dage
og de to andre af disse Tilialte hver især i 2 Gange 5 Dage og
Tiltalte Jensen med 15 Slag af en Rotting. Saa bør og Arre¬

stanterne og de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een, betale i
Erstatning til Røgter Anders Nilsson 88 Kr. 29 Øre samt ud¬
rede denne Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor

og Defensor, Procuratorerne Lange og Leth, med 15 Kr. til hver.

Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter denne
XX. Aargang.
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Den 31te Marts.

Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes

under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde og

med Bemærkning, at Johan Frederik Jensen efter fremlagt Daabs¬
attest er født den 11te August 1858 kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt at
stande. I Salarium til Advocaterne Nellemann
og Halkier for Høiesteret betale de Tiltalte Een

for Alle og Alle for Een 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanterne Jørgen

Hansen og Carl Christian Jensen, af hvilke den Førstnævnte, der er

født den 21de October 1837, er tidligere blandt Andet anseet ved Fredericia
Kjøbstads Extraretsdom af 5te August 1867 efter Straffelovens §§ 251 og

268 jfr. § 67 med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage og ved
Lehns Birks Extrarets Dom af 13de April 1872 efter bemeldte Lovs §§ 160,
254 og 269 sidste Stykke cfr. § 62 og § 57 med Forbedringshuusarbeide i 3

Aar, og den Sidstnævnte, der er født den 28de Juni 1845, forhen anseet ved

Høiesterets Dom af 20de Februar 1873 efter fornævnte Lovs § 269 cfr. § 275,
§ 271 og 3 54 samt tildeels § 46, § 268 og § 253 cfr. § 251 med For¬
bedringshuusarbeide i 18 Maaneder og ved sidstnævnte Rets Dom af 12te

November 1874 efter samme Lovs § 228 og § 253 med Forbedringshuus¬
arbeide i 8 Maaneder, samt de Tiltalte Lars Andersen, Peter Chri¬

stensen, Johan Frederik Jensen og Carl Julius Jensen ogsaa
kaldet Nielsen, af hvilke den Førstnævnte, der er født den 24de September

1854, er ved Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extrarets Dom af 8de December
1870 anseet efter tidtnævnte Lovs § 228 cfr. §§ 37 og 21 med Fængsel paa

sædvanlig Fangekost i 5 Dage, medens Ingen af de tre Andre, der ere fødte,
Tiltalte Christensen den 30te Juli 1853, Tiltalte Jensen ogsaa kaldet Nielsen

den 4de Marts 1856, er funden forhen straffet, ere under nærværende mod

dem for ulovlig Tilegnelse af 100 Krouer anlagte Sag ved deres egne med
det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelser overbeviste, at have sidstafvigte 4de

November efter foregaaende Samraad til Fordeel for dem Alle tilegnet sig en
Røgter Anders Nilsson tilhørende 100=Kroneseddel, hvis Beløb de, efterat

have byttet den, deelte saaledes, at Arrestanten Hansen fik 20 Kr. og hver af

de øvrige 16 Kr.

Den ommeldte Kroneseddel havde fornævnte Anders Nilsson, medens
han i et Værtshuus, hvor han havde beværtet Arrestanterne og de Tiltalte

paa sin Bekostning, betalte hvad han derved var bleven skyldig, tabt paa Gul¬
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vet i det Værelse, hvori han, Arrestanterne og de Tiltalte opholdt sig, uden

at Tabet var blevet bemærket af ham, og uden at Pengesedlen blev seet af
Nogen af de af Arrestanterne og de Tiltalte, der hjalp ham med at opsamle
nogle andre Penge, som ved samme Leilighed vare faldne fra ham.

Kort efterat dette var skeet, bemærkede Arrestanten Hansen et Stykke

Papir ligge paa det ovenomhandlede Gulv, og da han havde taget det op,

saae han, det var en 100=Kroneseddel.
Han indsaae strax, at denne Seddel tilhørte Anders Nilsson, og var
tabt af ham ved den ovennævnte Leilighed; men uden at tage nogen Be¬

stemmelse om, hvorledes han vilde forholde sig med bemeldte Pengeseddel, be¬

sluttede han sig til først og fremmest at høre Arrestanten Jensens og de Til¬
taltes Mening. Arrestanten Jensen erklærede det for Galskab, at give Hans

Nilsson Pengesedlen tilbage, og tilsidst bleve Arrestanterne og de Tiltalte

enige om, at tilegne sig den, hvilket de, som ovenfor berørt, derpaa ogsaa

gjorde.
Arrestanten Jensen og de Tiltalte vare ligesom Arrestanten Hansen

ikke i Tvivl om, at Peugesedlen var Anders Nilssons og faldet fra ham paa

Gulvet, da han afgjorde sin Regning i Værtshuset, og de imellem dem fore¬

faldne Forhandlinger, om hvad der skulde gjøres med Pengesedlen, saavelsom
den endelige Beslutning fandt Sted, medens Hans Nielsen endnu var tilstede

i Værtshuset, og for en Deel lige for hans Øine, hvilket lod sig gjøre, fordi
han var saa beruset, at han sandsynligen hverken vidste, hvad han selv gjorde,
eller hvad der foregik omkring ham.

For det Arrestanterne og de Tiltalte saaledes overbeviste Forhold, der
maa blive at tilregne dem som Tyveri, ville de være at dømme efter for¬
nævnte Lov, Arrestanten Hansen og de Tiltalte, idet den ovenommeldte Til¬

talte Andersen overgaaede Dom ikke har Gjentagelsesvirkning, efter § 228,
sammenholdt for Tiltalte Jensens Vedkommende med §§ 37 og 21 og Arre¬

stanten Jensen efter § 230 1ste Led, begge §s sammenholdte med § 54, og
findes Straffen at kunne bestemmes for Arrestanterne til Forbedringshuus¬
arbeide hver især i 1 Aar, og for de Tiltalte Andersen, Christensen og Jensen

ogsaa kaldet Nielsen til Fængsel paa Vand og Brød, for Tiltalte Andersen i
3 Gange 5 Dage og for de to andre af disse Tiltalte hver især i 2 Gange 5

Dage og for Tiltalte Jensen til 15 Slag af en Rotting.“

Nr. 75.

Advocat Nellemann
contra

Arrestantinden Sophie Hansen, Lindquists Hustru
(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Falsk, Bedrageri og Løsgængeri.
Criminal= og Politirettens Dom af 22de Februar 1876:

„Arrestantinden Sophie Hansen, Lindquists Hustru bør straffes
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med Tugthuusarbeide i 31½ Aar, samt udrede denne Actions Om¬

kostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬
curatorerne Berggreen og Beyer, med 12 Kr. til hver. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning foreligger
Høiesteret til Paakjendelse og i Henhold til de i den indankede
Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde vil den være

at stadfæste, dog at Straffetiden findes at kunne nedsættes til
3 Aar.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande, dog at Straffetiden bestemmes til 3

Aar. I Salarium til Advocaterne Nellemann og
Hindenburg for Høiesteret betaler Tiltalte 30

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Sopbie
Hansen, Lindquists Hustru, der er født den 121e September 1829, og

tidligere anseet ved Slagelse Kjøbstads Extrarets Dom af 25de August 1845

efter Frdn. 11te April 1840 § 41 efr. §§ 81 og 29 med 20 Dages Fængsel
paa sædvanlig Fangekost, ved Høiesterets Dom af 3die Januar 1859 i Medfør

af fornævnte Frdn.s § 79 efter sammes § 13 jfr. §§ 41 og 43 med 18
Maaneders Forbedringshuusarbeide, ved denne Rets Dom af 1ste Juni 1861
i Overeensstemmelse med bemeldte Frdn.s § 79 efter §§ 25 og 22 som for
3die Gang begaaet Hæleri med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, hvori var

indbefattet den Straf, hun endvidere havde forskyldt i Medfør af Lov 3die

Marts 1860 om Straffen for Løsgængeri og Betleri § 2 jfr. § 1, ved sidst¬
nævnte Rets Dom af 26de Mai 1868 i Medfør af Straffelovens § 307 efter

sammes § 238 jfr. § 241 som for 3die Gang begaaet Hæleri og efter dens
§ 253, § 275 jfr. § 268 og § 46 jfr. § 253 med Tugthuusarbeide i 2 Aar

og ved Høiesterets Dom af 26de Juni 1871 efter den sidstommeldte Lovs §

231 1ste Led eller efter sammes § 238 jfr. § 241 2det Led som for 4de Gang
begaaet Hæleri og efter samme Lovs § 253 med Tugthuusarbeide i 3 Aar,
tiltales under nærværende Sag for Falsk, Bedrageri og Løsgængeri.

I Bedrageri er det beviist ved Arrestantindens egen med det iøvrigt
Oplyste stemmende Tilstaaelse at hun har gjort sig skyldig ved i Løbet af
forrige Aars 2 sidste Maaneder at have uden de Vedkommendes Vidende og
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Villie pantsat til egen Fordeel en til 2 Kroner vurderet Kjolenederdeel, som

hun havde laant af Margrethe Cathrine Schmeltzer, Arbeidsmand Nielsens
Enke, et Par Støvler af Værdi 8 Kroner, der tilhørte Cathrine Elisabeth
Buchardt, Smedesvend Erikjens Enke, som havde leveret Støvlerne til Arre¬
stantinden for at faae dem istandsatte af dennes Mand, et til 2 Kroner vur¬

deret, Arbeidsmand Halbergs Hustru, Hanne Orberg tilhørende Par Sko,

som hendes Mand havde paalagt hende at bringe til Eierinden, og en til 14
Kroner vurderet Frakke, der tilhørte Skræddermester Jens Henrik Nielsen, af
hvem hun havde leiet den alene i den Hensigt, at benytte den som haand¬

faaet Pant for et Pengelaon. Paa samme Maade er det beviist, at Arrestant¬
inden har gjort sig skyldig i Falsk, ved den 10de December forrige Aar, da
hun af Marschandiserske Oline Andrea Olsen, Sørensens Hustru leiede nogle

tilsammen til 30 Kroner vurderede Sengklæder, hvilke hun tilsigtede at be¬

nytte som Panter for Pengelaan, og ogsaa benyttede paa saadan Maade,

samme Dag, hun leiede dem, at underskrive den om dette Leiemaal oprettede

skriftlige Contract „Madame Hansen“ idet denne Underskrift, uanseet at Arre¬
stantinden med samme kun vil have sigtet til sig selv, dog maa blive at be¬
tragte som Underskrift med opdigtet Navn, fordi Arrestantinden, der desuden

ligeoverfor Udleieren udgav sig for Enke, ikke i den Omstændighed, at hendes
Pigenavn var Hansen, kunde have Hjemmel til at underskrive sig Madame

Hansen.

Derimod er det ikke godtgjort, at Arrestantinden har udviist noget For¬
hold, hvorfor hun er hjemfalden til Straf som for Løsgængeri
I Henhold til det Foranførte vil Arrestantinden nu blive at at dømme

efter Straffelovens § 253 jfr. § 251 sidste Led og efter § 275 jfr. § 268
efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide i 3½ Aar.“

Nr. 70.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Emil Theodor Sophus Petersen og Carl
Christian Mouritz Olsen (Advocat Nellemann),

der tiltales, Førstnævnte for Tyveri og Sidstnævnte for Tyveri

og Hæleri.
Criminal= og Politirettens Dom af 22de Februar 1876:

„Arrestanten Emil Theodor Sophus Petersen og Tiltalte Carl
Christian Mouritz Olsen bør straffes, Arrestanten med Tugthuus¬

arbeide i 3 Aar, og Tiltalte med Fængsel paa Vand og Brød i
3 Gange 5 Dage. Saa bør og Arrestanten udrede denne Actions

Omkostninger, og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬

curatorerne Raasløff og Lange, med 12 Kr. til hver, dog saaledes
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at Tiltalte deraf in solidum med ham tilsvarer 5g. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. Etatsraad Buntzen og Advocat Nelle¬

mann tillagges i Salarium for Høiesteret hver
20 Kroner, der udredes af de Tiltalte paa den

med Hensyn til Actionens øvrige Omkostninger

bestemte Maade.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende mod
Arrestanten Emil Theodor Sophus Petersen og Tiltalte Carl Chri¬

stian Mouritz Olsen for Tyveri og mod den Sidstnævnte tillige for
Hæleri anlagte Sag er det beviist ved deres egne af det iøvrigt Oplyste be¬

styrkede Tilstaaelser, at Arrestanten nogle Uger før sidstafvigte Juul har fra¬

stjaalet Høker Hans Lassen en til 2 Kroner vurderet halv Svineryg, der hang i
Nedgangen til Bestjaalnes Kjælderbutik, og at Tiltalte, der strax kom til

Kundskab om dette Tyveri, har desuagtet deeltaget i Forbruget af de Penge,

der ham vitterligt vare tilveiebragte ved Salget af det stjaalne Flæsk, samt at
de begge den 21de December forrige Aar have truffet Aftale om at begaae

Tyveri til fælles Fordeel, navnlig af Gjæs, og at Arrestanten i Henhold til

denne Aftale har samme Dags Aften stjaalet, medens Tiltalte stod paa Gaden,
for at passe paa, en Deel Manufacturhandler Morten Kjersgaard tilhørende,
ialt til en Værdi af 13 Kroner ansatte Klædningsstykker, der hang i Gade¬

døren til den Eiendom, hvori denne Bestjaalne havde sin Butik, og 4 ialt til
en Værdi af 24 Kroner ansatte Gjæs, der tilhørte Høker Christen Jørgensen, hvilke

Gjæs han, medens Tiltalte uden at tage nogen Deel i Tyveriets Udførelse

stod i Nærheden, tog ud af Høker Jørgensens Butik, ved fra Gaden at stikke
en Arm gjennem en i samme værende aaben Trækrude, og sætte sig i Be¬

siddelse først af 1 og derpaa af 3 Gjæs. Forinden Udførelsen af dette sidste

Tyveri havde i Henhold til Aftalen Tiltalte været inde i een Gjæstgivergaard
og Begge i en anden, forat undersøge om der var Bøndervogne med Gjæs,
hvorfra de kunde stjæle, men ingen saadanne forefundet.
Af Udbyttet af Tyveriet fra Manufacturhandler Kjersgaard tilegnede

Arrestanten og Tiltalte sig hver en Deel og bortkastede Resten. De stjaalne
Gjæs forsøgte de at sælge, men som Følge af, at Arrestanten allerede Dagen
efter Tyveriets Udførelse blev anholdt af Politiet, kom ingen Handel i Stand.
Arrestanten, der er født den 21de Juni 1849, er tidligere, foruden at
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være straffet ved denne Reis Dom af 1ste November 1873 efter Lov om

Straffen for Løsgængeri og Betleri af 3die Marts (1860 § 1 med Arbeide

i Kjøbenhavns Fattigvæfens Tvangsarbeidsanstalt i 30 Dage, anseet 4 Gange
for Tyveri, senest ved fornævnte Rets Dom af 7de Februar 1874 efter Straffe¬
lovens § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri og efter § 1 i bemeldte

Lov af 3die Marts 1860 med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar. Tiltalte, der
er født den 2den Februar 1851, er ikke funden forhen straffet efter Dom.

I Medfor af det Foranførte ville Arrestanten og Tiltalte nu blive at
domme efter Straffeloven, Arrestanten efter § 232 jfr. tildeels § 46 for 5te

Gang begaaet og forsøgt simpelt Tyveri og Tiltalte efter § 228 jfr. tildeels
§ 46, sammenholdt med § 54 og § 238, og findes Straffen at kunne bestemmes

for Arrestanten til Tugthuusarbeide i 3 Aar og for Tiltalte til Fængsel paa

Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.“

Mandagen den 3die April.
Nr. 65.

Advocat Henrichsen
contra

Peter Knudsen Jensen (Defensor Nellemann),

der tiltales for Overtrædelse af Bygningslov 21de Novbr. 1871 8 16.
Criminal= og Politirettens Dom af 4de December 1875:

„De Tiltalte Peter Knudsen Jensen, Hans Christensen og Peter
Christian Guldbech bør bøde til Kjøbenhavns Communes Kasse
de to Førstnævnte hver 400 Kr. og Sidstnævnte 40 Kr. Saa
bør de og udrede denne Sags Omkostninger Enhver for sit Ved¬

kommende. De idømte Bøder at udredes inden 3 Solemærker

efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at
efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom for Peter Knudsen
Jensens Vedkommende anførte Grunde kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør, forsaavidt

paaanket er, ved at stande. I Salarium til Advo¬
caterne Henrichsen og Nellemann for Høiesteret

betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag tiltales Muurmester Peter Knudsen Jensen for Overtrædelse af
Bygningslov 21de November 1871 § 16, forhenværende Bygningsinspecteur,

Den 3die April.

56

Tømmermester Hans Christensen for Mangel paa Tilsyn ved Opførelsen af
Bygningerne paa Eiendommen Matr.=Nr. 10 i Vestervold=Qvarteer og Huus¬

eier Peter Christian Guldbech for Overtrædelse af fornævnte Bygnings¬

lov § 67.
De med Sagen forbundne Omstændigbeder ere følgende: Den 17de

Januar dette Aar om Morgenen omtrent Klokken 21 styrtede den søndre
Gavl af en ny opført Bygning paa ovennævnte Eiendom, der er beliggende

paa Hjørnet af Gamle Kongevei og Petersens Passage, ned til Grunden og
medtog i Faldet omtrent 1 Fag af Fagademuren mod Gaden og Gaarden.
Opførelsen af Bygningerne paa den omhandlede Eiendom var paa¬

begyndt i Slutningen af September Maaned i forrige Aar og Bygningerne

vare opførte af Tiltalte Jensen, der selv havde affattet Tegningerne og fore¬

staaet Opførelsen som Bygmester, medens Tilsynet med Arbeidet i Henhold til
Bygningsloven var ført af daværende Bygningsinspecteur sor 1ste District,
Tiltalte Christensen.

Om Grunden til Nedstyrtningen har Tiltalte Jensen forklaret, at den
efter hans Mening maatte ansees foraarsaget ved, at Nabogrunden var bleveu
udgravet op til den ovennævnte søndre Gavl af hans Bygning og navnlig

udgravet dybere end Gavlens Fundamenter laael, i Forbindelse med det stærke

Tøbrud, der indtraf i Begyndelsen af Januar Maaned, idet dette efter hans

Mening havde bevirket en Sænkning af Jordbunden, der var dybt frossen og
som paa Grund af Udgravningen optøede hurtigere under den søndre Ende¬

gavl end under den øvrige Deel af Bygningen. Tiltalte har erkjendt, at han,
der den 23de November forrige Aar havde faaet skriftlig Underretning om

Nabogrundens Udgravning, desnagtet Intet havde foretaget for ved Afstivning
af Gavlen at sikkre den mod Nedstyrtning, hvilket han efter sin Forklaring har
undladt, fordi han, der hver Dag tog Bygningen i Øiesyn, antog, at Afstiv¬

ningen var overflødig.
Tiltalte Christensen har erklæret, at efter hans Overbeviisning var Ud¬

gravningen af Nabogrunden umiddelbart eller saa godt som umiddelbart op til
Gavlen, i Forbindelse med at denne ikke var afstivet, Grunden til at Sam¬
menstyrtningen fandt Sted. Tiltalte har tilføiet, at Veirforholdene under

Opførelsen af den ommeldte Bygning vare særdeles nheldige, idet Mureue
deels vare opførte i meget fugtigt Veir deels i Frostveir, hvorfor heller intet
af Muurværket havde kunnet blive tørt. Da der i Begyndelsen af Januar

efter en haard Frost indtraadte pindselig stærk Tø, bevirkedes, paa Grund af
Udgravningen op til den søndre Gavl, at Jordlaget under denne optøede tid¬

igere end Jordlaget omkring Sidemurene, hvilket kan have bevirket en ulige
Sænkning, hvis Virkning de, paa Grund af at Kalkmørtelen endnu ikke var
tørret, ikke tilstrækkeligt forbundne Mure ikke har kunnet modstaae.....

Rigtigheden af de af Tiltalte om Grunden til Sammenstyrtningen afgivne

Forklaringer blev i Alt væsentligt bestyrket ved, hvad der iøvrigt under den
indledede Undersøgelse blev oplyst, men da der under denne fremkom nogen

Formodning om, at alle de paa den omtalte Grund af Tiltalte Jensen op¬
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førte Bygninger, hvis Mure hvilede paa horizontalt lagte Strækholter, vare

utilstrækkeligt sunderede, blev der efter Rettens Opfordring af Stadsbyg¬
mesteren foretagen en Undersøgelse af Beskaffenheden af Grunden og Funda¬

menterne under Bygningerne, ved hvilken Undersøgelse Stadsbygmesteren kom

til det Resultat, at, uagtet Grunden og Fundamenterne under disse Byg¬
ninger ingenlunde vare saa betryggende, som de burde være, antoges det dog
naar nogle Forbedringer foretoges med den østlige Gavl, at der ikke var An¬

ledning til at fordre yderligere Forsigtighedsforanstaltninger foretagne, og
Undersøgelsen blev derefter sluttet den 11te Marts dette Aar.
Da det imidlertid hen paa Sommeren viste sig, at de i Sagen om¬

handlede Bygninger vare i brøstfældig Tilstand og at en Afstivning af alle
Bygningerne var nødvendig for at hindre Ulykkestilfælde, blev der samtidig
med, at den tidligere Sag betræffende Gavlens Nedstyrtning under 5te August

dette Aar henvistes til Paakjendelse af Retten, henviist til Undersøgelse en Sag
angaaende den brøstfældige Tilstand, hvori de nyopførte Bygninger befandt sig.
Under den i denne Anledning indledede Undersøgelse blev det oplyst, at det

havde været nødvendigt paa Grund af, at Muurpillerne og Skillerummene i
Kjælderne udviste Sænkninger og at Stenene i Muurpillerne knustes i stort
Omfang, at foretage en meget omfattende Afstivning saavel udvendig mod

Gaard og Gade som indvendig af samtlige paa Grunden opførte Bygninger,
hvilken Afstivning tilendebragtes den 12te August. Ved den derpaa af Stads¬

bygmesteren og 3 andre Medlemmer af Bygningscommissionen foretagne Un¬

dersøgelse af de ovennævnte Bygninger kom disse til det Resultat, at Byg¬
ningerne med deres brøstfældige Kjældermure og usolide Fundamenter uop¬

holdelig burde nedtages, hvorhos de udtalte, at Grunden til den ovenomhandlede
brøstfældige Tilstand formeentlig maatte søges deels i, at Fundamenterne ikke
naaede ned til fast Grund og deels i at det anvendte Slængværk var udført ufor¬

svarligt, men navnlig ogsaa i Muurværkets daarlige Beskaffenhed især hvad
Forbandt og øvrige Haandarbeide angik, og Stadsbygmesteren paalagde der¬

efter under 30te August d. A. Bygningsinspecteuren for 1ste District strax at

give Vedkommende Paalæg om uopholdelig at nedtage bemeldte Bygninger.
Tiltalte Christensen, som imidlertid havde taget sin Afsked som Byg¬

ningsinspecteur, har under denne Deel af Undersøgelsen erkjendt, at Bygningerne

vare sunkne saaledes, at den foretagne Afstivning har været nødvendig samt
at dette efter hans Overbeviisning er begrundet i de af de ovennævnte Med¬

lemmer af Bygningscommissionen fremhævede Omstændigheder, altsaa navnlig
i, at Fundamenterne ikke naaede fast Grund, at det anvendte Slængværk er
udført uforsvarligt og at Muurværket har været daarligt..
Tiltalte Jensen har under denne Deel af Sagen erklæret, at han Intet

havde mod den af Tiltalte Christensen afgivne Forklaring at erindre, idet han
navnlig har erkjendt, at den forelagne Afstivning har været nødvendig, og at
efter hans Overbeviisning de omhandlede Bygninger ikke kunne blive staaende

i den Tilstand, hvori de nu ere, samt endelig at Grunden til Bygningernes
brøstfældige Tilstand var den af de ovennævnte Medlemmer af Bygningscom¬
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missionen paapegede. Idet denne Tiltalte saaledes har erkjendt, at han nu
indseer, at dette Byggeforetagende ikke er udført paa forsvarlig Maade har

han paastaaet, at han, dengang han opførte Bygningerne, troede, at disse vare
tilstrækkeligt solidt funderede og at Muurarbeidet var tilstrækkeligt godt.

Efter hvad der saaledes ved de Tiltaltes egne med hvad der iøvrigt
er oplyst stemmende Forklaringer er fremkommet, maa det ansees godtgjort, at

det heromhandlede Bygningsarbeide har været udført paa en aldeles ufor¬
svarlig Maade, og det maa i saa Henseende tilregnes Tiltalte Jensen, at han

har funderet de af ham paa den omhandlede Grund opførte Bygningerne paa
en ikke betryggende Maade, idet han har undladt at udgrave Grunden indtil
fast Bund var naaet, men opført Murene paa de i løs Bund henlagte Stræk¬

holter, at Muurarbeidet har været uforsvarligt samt at han ikke i rette Tid
har afstivet den søndre Gavl, hvorved dens Nedstyrtning maa antages at
kunne

have

været

forhindret

For dette Forhold ville de Tiltalte være at ansee efter Bygningslov for
Staden Kjøbenhavn 21de November 1871 § 83 jfr. § 16 og for Tiltalte

Christensens Vedkommende endvidere Instrux for Bygningsinspecteurerne i

Kjøbenhavn af 22de April 1872 § 15 og findes Straffen at maatte fastsættes

for hver af disse Tiltalte itil en Bøde til Kjøbenhavns Communes Kasse af
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Nr. 76.

Kr.

*

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Niels Aakeson eller Aakesen Lund
(Defensor Henrichsen),
der tiltales for Tyveri, bedrageligt Forhold og Betleri.

Aalborg Kjøbstads Extrarets Dom af 18de Januar 1876:
„Arrestanten Niels Aakesen Lund bør straffes med Tugthuus¬

arbeide i 3 Aar, samt betale i Erstatning til Tjenestekarlene
Thomas Sørensen og Peder Jensen henholdsviis 18 Kr. 16 Øre
og 19 Kr. 33 Øre, til Røgter Christen Nielsen Huset 8 Kr. og

til Glasmagerlærling Niels Jessen 10 Kr. Saa bør Arrestanten
og udrede alle af denne Sag lovlig flydende Omkostninger, der¬

under i Salair til Actor, Kammerassessor, Procurator Johansen,
12 Kr. og til Defensor, Procurator Bentzen, 10 Kr. Den idømte

Erstatning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige

Forkyndelse og Dommen iøvrigt at efterkommes under Adfærd

efter Loven.“

Den 3die April.
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Viborg Landsoverrets Dom af 21de Februar 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Precuratorerne Morville og Isaacsen,
betaler Tiltalte 15 Kr. til hver. De idømte Erstatningsbeløb
udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og

iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Halkier og Henrichsen

for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬
tales Arbeidsmand Niels Aakesen Lund for Tyveri, bedrageligt Forhold

og Betleri.
Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger er det
tilstrækkeligt godtgjort, at han en Dag i Juli Maaned f. A., — da han, der paa

deu Tid havde Arbeide paa Gaarden Brorholt i Kjær Herred, var gaaet til
Aalborg for at kjøbe sig nogle Klæder og til Afbenyttelse paa denne Tour

havde af Tjenestekarlene Thomas Sørensen og Peder Jensen laant nogle
Klædningsstykker af Værdi ialt omtrent 38 Kr. samt af den Førstnævnte til¬

lige en Portemonnaie af Værdi 66 Øre — har i Stedet for om Aftenen at
vende tilbage til Gaarden og efter Løfte tilbagelevere, hvad han havde laant,

søgt Arbeide andetsteds og beholdt de laante Gjenstande, af hvilke ikkun Porte¬
monnaien og et Par Thomas Sørensen tilhørende Beenklæder, de sidste dog
i en saagodtsom værdiløs Tilstand, ere bragte tilstede under Sagen og nd¬

leverede Eierne, medens han efter sit Udsagn har opslidt Resten af de laante

Klædningsstykker. Thomas Sørensen og Peder Jensen have paastaaet sig til¬
kjendt henholdsviis 18 Kr. 16 Øre og 19 Kr. 33 Øre i Erstatning hos

Tiltalte.

Paa samme Maade er det godtgjort, at Tiltalte en Aften i September
Maaned, da han havde indfundet sig i en Kjøbmandsgaard i Frederikshavn

for at besøge den sammesteds tjenende Røgter Christen Nielsen Huset, har,
medens dennne opholdt sig i Stalden, tilvendt sig et Chr. N. Huset tilhørende

Sølvuhr, der var ophængt paa „Væggen i Karlekammeret, hvortil der fra
Stalden førte en uaflaaset Dør, samt at han en Dag, som det maa antages

kort Tid efter, har i Viborg, hvorhen han var vandret fra Frederikshavn,

stjaalet en Frakke, der efter Sagens Oplysninger maa antages at have tilhørt
Adjunct Kieler, og som efter Tiltaltes Forklaring hang inde i en Gaard, til
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hvilken Porten fra Gaden stod aaben, ligesom han endvidere den 12te Novbr.

f. A. fra et uaflaaset Værelse paa 1ste Sal i Glasværkets Eiendom i Aalborg,

hvor han var gaaet ind for at see Leilighed til at begaae Tyveri, har tilvendt
sig et Par Støvler, der tilhørte Glasmagerlærling Niels Jessen og stod under
et Bord. De ved disse Tyverier stjaalne Gjenstande, som Tiltalte efter sin

Forklaring bar solgt til forskjellige Personer, ere ikke bragte tilstede under
Sagen, og af de respective Bestjaalne have Christen Nielsen Huset og Niels

Jessen paastaaet sig tilkjendt i Erstatning henholdsviis 8 og 10 Kr., hvorimod
Adjunet Kieler, der har ansat Værdien af den ham frastjaalne Frakke til 18 Kr.,

har frafaldet Krav paa Erstatning.
Endelig har Tiltalte vedgaaet at have gjort sig skyldig i Betleri, idet
han, da han, som meldt, den 12te Novbr. f. A. havde indfundet sig i Glas¬

værkets Eiendom for at stjæle og i dette Øiemed først var gaaet ind i et
andet Værelse end det, hvori han bagefter tog Støvlerne, har, da han traf et

Fruentimmer i Værelset, bedet hende om et Par Skilling og modtaget 8 Øre.
Tiltalte, der er født i Sverig efter sin Forklaring i Aaret 1828, har
tidligere mange Gange været straffet, deriblandt 3 Gange for Tyveri og 1

Gang for Ran, samt for Løsgængeri og Betleri, senest ifølge Høiesterets Dom

af 13de Mai 1873 som for 4de Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens § 232

med Tugthuusarbeide i 2 Aar; han vil derfor nu være at ansee som for 5te

Gang begaaet Tyveri efter den samme Lovbestemmelse samt for Bedrageri efter
Straffelovens § 253 og for Betleri efter Lov af 3die Marts 1860 § 3 med en

Straf, der ved Underretsdommen findes passende bestemt til Tugthuusarbeide

i 3 Aar, og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser i Henseende til Erstatningen

og Actionens Omkostninger ligeledes billiges, vil derfor være at stadfæste.“

Nr. 73.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestantinden Mette Marie Pedersen, Niels Olsens

Hustru (Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveri eller ialfald ulovlig Omgang med Hitte¬

gods.
Viborg Kjøbstads Extrarets Dom af 5le Januar 1876: „Arre¬

stantinden, Arbeidsmand Niels Olsens Kone Mette Marie Olsen, bør

hensættes i Forbedringshuusarbeide i 1 Aar.

Saa udreder hun

og alle af hendes Arrest og nærværende Action flydende Omkost¬

ninger, derunder i Salair til Actor, Overretsprocurator Morville

20 Kr., og til Defensor, Overretsprocurator Isaacsen 15 Kr.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Den 3die April.
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Viborg Landsoverrets Dom af 21de Februar 1876: „Til¬

talte, Mette Marie Pedersen, Arbeidsmand Niels Olsens Hustru,
bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være, dog saaledes at

hun udreder Actionens Omkostninger og derunder i Salair til
Actor for Underretten 15 Kr., til Defenfor sammesteds 12 Kr.

samt til Actor og Defensor for Overretten, Procurator Fasting
og Cancelliraad Møller, 20 Kr. til hver. Det Idømte at efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande. I

Salarium til Advocaterne Hindenburg og Halkier

for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬
tales Mette Marie Pedersen, Arbeidsmand Niels Olsens Hustru, for
Tyveri eller ialfald ulovlig Omgang med Hittegods.

Efterat Ole Jensen, der tjente som Røgter paa Gaarden Liseborg ved
Viborg, den 15de August f. A. havde henvendt sig til Politiet med Anmeldelse
om at han havde mistet et Sølvuhr med Kjæde, hvilket han navnlig antog at

Tiltalte — med hvem han efter sit Opgivende den 8de August ligesom flere

Gange tidligere havde havt legemlig Omgang for Betaling paa hendes Bolig
i Viborg — ved denne Leilighed havde tilvendt sig, samt at han saavel den

9de som 11te s. M. forgjæves havde indfundet sig ved Tiltaltes Bolig for at

faae Uhret udleveret, idet Døren begge Gang var bleven aflaaset for ham,
henvendte Politiet sig i denne Anledning til Tiltalte, og hun udleverede da
Uhret — der er vurderet til 20 Kroner — idet hun angav, at Ole Jensen

havde glemt det hos hende og ikke senere havde været hos hende, hvorimod

hun nægtede, at der havde været nogen Kjæde ved Uhret. Efterat Tiltalte
derpaa var anholdt, erkjendte hun paa Foreholdelse af Ole Jensens Sigtelse
at hun den 8de August havde, da Ole Jensen kom ind til hende ligesom flere

Gange tidligere tilstedet ham Samleie med sig, uden at hun dog; derfor vil

have forlangt eller modtaget nogen Betaling, samt at hun siden den Tid

havde været i Besiddelse af Uhret og Kjæden, men hun benægtede at have

frataget Ole Jensen disse Gjenstande eller at have havt til Hensigt at beholde
dem, idet hendes Forklaring nærmere gik ud paa, at hendes Mand uventet

kom til Døren, medens hun og Ole Jensen laae i Sengen, og at Sidst¬

nævnte da fik travlt med at komme afsted, samt at hun, efterat han var gaaet,

62

Den 3die April.

fandt Uhret paa et Hjørne af Bordet og da skyndte sig at skjule det, og at
Grunden til, at hun ikke senere har afleveret det til Ole Jensen er den, at
hun stadig ventede, at han selv skulde indfinde sig for at faae det tilbage¬

leveret, hvorhos hun med Hensyn til Kjæden — der iøvrigt maa antages at
have været af ubetydelig Værdi — forklarede, at hun havde givet sit Barn
den at lege med, hvorved den var bleven borte. Tiltalte har derhos nægtet

at have aflaaset Døren for Ole Jensen, da denne den 9de August indfandt sig
ved hendes Bolig, hvorimod hun har erkjendt at have laaset Døren for ham

den 11te August, hvilket imidlertid efter hendes Forklaring skete, fordi hendes

Mand da var inde hos hende, men hun vil dog ved denne Leilighed have

havt til Hensigt at tilbagelevere Ole Jensen Uhret, idet hun efter sin Forkla¬
ring — der forsaavidt ogsaa stemmer med Ole Jensens Udsagn — før hun

laasede Døren, bad ham om at vente lidt, men da hun derefter kom ud med
Uhret, var Ole Jensen gaaet bort. Vel ere nn de af Ole Jensen afgivne

nærmere Forklaringer, hvilke han har beediget, i flere Henseender i Strid med
Tiltaltes Forklaring, og han har navnlig udsagt, at han med Bestemthed kan

erindre ikke at have lagt Uhret fra sig, da han skulde til at pleie legemlig
Omgang med Tiltalte, og at han under Samleiet lagde Mærke til, at Til¬
talte havde sine Fingre ved hans Uhr eller Vestelomme, hvorhos de af Til¬

talte under Sagens fortsatte Behandling afgivne Forklaringer angaaende flere
Enkeltheder have været indbyrdes modstridende og tildeels aabenbart usand¬

færdige; men ligesom der iøvrigt mangler alt directe Beviis for, at Tiltalte
under Ole Jensens Ophold hos hende har frataget ham Uhret, saaledes er
det navnlig efter de foreliggende Omstændigheder, og idet Ole Jensen skynd¬

somt maatte forlade Tiltaltes Leilighed, da hendes Mand kom hjem, i og for

sig ikke uantageligt, at han kan have tabt eller henlagt Uhret i Leiligheden og
glemt at medtage det ved sin Bortgang, og ei heller er der efter Sagens
Omstændigheder Føie til at forkaste Tiltaltes Forklaring om, at hun har havt

til Hensigt at tilbagelevere Ole Jensen Uhret, i hvilken Henseende navnlig
bemærkes, deels at der er Anledning til at antage, at Tiltaltes Mand har
været hjemme begge Gange, da Ole Jensen havde indfundet sig for at faae
Uhret tilbage, deels at Tiltalte, efter hvad der i saa Henseende er oplyst, maa

antages ikke at have lagt Skjul paa sin Besiddelse af Uhret.
Efter det saaledes Anførte vil Tiltalte, der iøvrigt tidligere gjentagne

Gange har været tiltalt og straffet, være at frifinde for Actors Tiltale
i
denne Sag, idet der dog efter Omstændighederne sindes Føie til at paalægge

hende at udrede Actionens Omkostninger.“

Den 4de April.
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Tirsdagen den 4de April.
Nr. 79.

Advocat Klubien
contra

Arrestanterne Peter Valdemar Nicolai Fogh og Jens

Peter Jensen (Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveriog Løsgængeri.
Criminal= og Politirettens Dom af 4de Marts 1876:
„Arrestanterne Peter Valdemar Nicolai Fogh og Jens Peter Jensen

bør straffes Arrestanten Jensen med Tugthuusarbeide i 3 Aar

og Arrestanten Fogh med Forbedringshnusarbeide i 8 Maaneder,
samt Arrestanten Fogh i Erstatning til Røgmand Peter Larsen
betale 10 Kr. 50 Øre. Saa bor og Arrestanterne udrede denne

Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor,

Procuratorerne Salomonsen og Heckscher, med 12 Kr. til hver,
Arrestanten Fogh med ⅓, dog saaledes at deraf in solidum med

ham tilsvares af Arrestanten Jensen ⅓, og af Sidstnævnte med
1. Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. Advocaterne Klubien og Halkier til¬

lagges i Salarium for Høiesteret hver 30 Kroner,
der udredes af de Tiltalte paa den med Hensyn

til Actionens øvrige Omkostninger bestemte
Maade.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanterne Peter
Valdemar Nicolai Fogh og Jens Peter Jensen, af hvilke den Først¬

nævnte, der er født den 8de Februar 1833, er forhen straffet ved denne Rets

Dom af 19de August 1873 efter Straffelovens § 228 og ved samme Rets

Dom af 25de September forrige Aar efter bemeldte Lovs § 251, begge Gange

med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, og den Sidstnævnte,
der er født den 17de Januar 1838, er tidligere anseet blandt Andet ved denne

Rets Dom af 28de Marts 1863 i Henhold til § 2 i Lov af 3die Marts 1860
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§ 1 med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Dage, ved samme Rets Dom af
19de August 1873 efter Straffelovens § 232 for 4de Gang begaaet simpelt
Tyveri og efter Lov 3die Marts 1860 § 1 med Forbringshuusarbeide i 2 Aar,

ved samme Rets Dom af 29de Mai forrige Aar efter Straffelovens § 275

jfr. § 270 og efter Lov 3die Marts 1860 § 3 med Fængsel paa Vand og
Brød i 6 Gange 5 Dage og senest ved samme Rets Dom af 25de September

forrige Aar efter Straffelovens § 251 jfr. tildeels § 46 og efter Lov 3die
Marts 1860 § 1 med Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage, til¬
tales under nærværende Sag for Tyveri og Løsgængeri, og ved deres egne

med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelser er det beviist, at Arrestanten

Fogh har den 25de November forrige Aar uden Meddeelagtighed fra Arre¬

stanten Jensens Side frastjaalet Røgmand Peter Larsen en til en Værdi af
10 Kroner 50 Øre ansat Skinke, der beroede i et uaflaaset Værelse, hvortil
der var uhindret Adgang fra Gaden, og at begge Arrestanterne efter fore¬

gaaende Aftale og til fælles Fordeel have i Slutningen af forrige Aar i to
forskjellige Gange stjaalet to, begge i aabentstaaende Gaardsrum hensatte Ballier,
der ere vurderede hver især til 2 Kroner, den ene tilhørende Arbeidsmand

Baggers Enke, Ingeborg Moth, den anden Bygningsinspecteur Knudsens Hustru,

Caroline Mottlau.
Paa samme Maade er det beviist, at Arrestanterne have overtraadt de
dem til Protocollen over mistænkelige Personer, Arrestanten Fogh den 7de

October og Arrestanten Jensen den 4de November forrige Aar under sædvanlig
Straffetrusel givne Tilhold, ved ikke fra den 22de sidstnævnte Maaned, og
indtil de, Arrestanten Fogh den 7de og Arrestanten Jensen den 8de Decbr.

næstefter, anholdtes i denne Sag, at have efterkommet de dem i bemeldte
Tilhold givne Paalæg om, at melde sig hver Mandag ved den omhandlede

Protocol, for at give Oplysning om, hvorvidt de ernærede sig paa lov¬

lig Maade.
I Medfør af det Foranførte ville Arrestanterne nu blive at dømme

efter Straffeloven, Arrestanten Fogh efter § 230 1ste Led og Arrestanten Jensen
efter § 232 for 5te Gang begaaet simpelt Tyveri, samt efter § 1 i Lov af 3die

Marts 1860 om Straffen for Løsgængeri og Betleri, og findes Straffen under

Eet at kunne bestemmes for Arrestanten Jensen til Tugthuusarbeide i 3 Aar
og for Arrestanten Fogh til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder.
Arrestanten Fogh vil derhøs blive at tilpligte at betale i Erstatning til

fornævnte Røgmand Larsen 10 Kroner 50 Øre.“

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

Høiepiererstdende.
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udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
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Den 5te Mai.
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Nr. 82.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanterne Otto Edvard Larsen og Carl Julius
Isak Meyer (Defensor Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 6te Marts 1876: „Arre¬

stanterne Otto Edvard Larsen og Carl Julius Isak Meyer bør
straffes med Fængsel paa sædvanlig Fangekost hver især i 60 Dage

samt Een for Begge og Begge for Een tilsvare Sagens Omkost¬

ninger. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt at

stande. I Salarium til Advocat Henrichsen og
Etatsraad Buntzen for Høiesteret betale de Til¬

talte Een for Begge og Begge for Een 20 Kroner

til hver.

XX. Aargang.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da Arrestanterne Otto
Edvard Larsen og Carl Julius Isak Meyer, der ere fødte henholdsviis

den 24de December 1859 og den 11te Mai 1860, og af hvilke Førstnævnteer
anseet ved Domme, afsagte i denne Rets 1ste Afdeling for offentlige Politisager

den 6te Mai og 26de October 1874 efter Straffelovens § 233 med 12 og
25 Slag Riis, samt ved nærværende Rets Domme af 20de November f. A.

og 15de f. M. henholdsviis efter Straffelovens § 228 jfr. §§ 37 og 21 og
efter samme Lovs § 228 jfr. § 46, sammenholdte med §§ 37 og 21, hver
Gang med 25 Rottingslag, og Sidstnævnte ved samme Rets Dom af 28de Marts
1874 efter Straffelovens § 233 jfr. § 54 med 25 Slag Riis, ved Høiesterets¬

dom af 31te Januar d. A. efter samme Lovs § 228 jfr. §§ 37 og 21 med

25 Rottingslag og ved nærværende Rets Dom af 15de f. M. efter samme
Lovs § 228 jfr. § 46, sammenholdte med §§ 37 og 21, og efter bemeldte Lovs

§ 238 jfr. §§ 37 og 21 ligeledes med 25 Rottingslag, under nærværende Sag
ved egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste ere overbeviste at have den 18de f.

M. efter foregaaende Overeenskomst og til fælles Fordeel frastjaalet Detail¬
handlerske Elisabeth Dethmer, Barths Enke, et til 4½ Kr. vurderet Tørklæde,
ville de være at dømme efter Straffelovens § 228 jfr. §§ 37 og 21 efter
Omstændighederne til Fængsel paa sædvanlig Fangekost, hver især i 60 Dage.

Nr. 86.

Advocat Halkier
contra

Arrestantinden Christine Andersen eller Calum

(Defensor Henrichsen),
der tiltales for Løsgængeri.
Criminal= og Politirettens Dom af 21de Marts 1876:
„Arrestantinden Christine Andersen eller Calum bør straffes med

Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i 120
Dage og tilsvare Sagens Omkostninger. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:

Criminale og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Halkier
og Henrichsen for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

Den 10de April.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da Arrestantinden
Christine Andersen eller Calum, som er født den 23de December 1832

og som foruden ved Høiesteretsdom af 22de Mai 1872 at være anseet efter

Straffelovens § 231 1ste Led og efter § 1 jfr. § 5 i Lov 3die Marts 1860
i
om Straffen for Løsgængeri og Betleri med Forbedringshuusarbeide

18 Maaneder, oftere er dømt efter § 1 i fornævnte Lov 3die Marts 1860,
senest ved Høiesteretsdom af 5te Januar f. A. til Tvangsarbeide i 90 Dage,

ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse er overbeviist paany
at have gjort sig skyldig i Løsgængeri ved den 17de f. M. imod et hende til
Kjøbenhavns Politiprotocol over mistænkelige Personer den 18de December f. A.

under sædvanlig Straffetrusel givet Tilhold at være udebleven fra Ladegaarden,
hvor hun var indlagt, indtil hun den 23de næstefter anholdtes, vil hun atter

være at ansee efter § 1 i fornævnte Lov 1860 efter Omstændighederne med
Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i 120 Dage.“

Nr. 74.

Advocat Henrichsen
contra

Maren Hansen, Søren Jørgensens Hustru, og Karen
Christensdatter, Henrik Magnussens fraseparerede

Hustru (Defensor Klubien),
der tiltales for Thveri.

Leire Herreds Extrarets Dom af 30te November 1875: „De

Tiltalte, Indsidder Søren Jørgensens Hustru Maren Hansen og
tAtrbeidsmand, Henrik Magnussens fraseparerede Hustru Karen

Christensdatter, Begge af Thorkildstrup, bør hensættes til For¬

bedringshuusarbeide, Førstnævnte i 8 Maaneder og Sidstnævnte,
Christensdatter i 1 Aar, men forøvrigt for Actors Tiltale i denne

Sag fri at være. Dog bør de Een for Begge ög Begge for Een
betale Sagens Omkostninger, derunder Salairer til Actor
Procurator Hude og Defensor, Procurator Jacobsen 20 Kroner

til hver af dem. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 15de Februar
1876: „Underretsdommen bor ved Magt at stande. I Salair til

Procuratorerne Lassen og Seidelin for Overretten betale de Tiltalte
Maren Hansen, Søren Jørgensens Hustru, og Karen Christians¬
datter, Henrik Magnussens fraseparerede Hustru, Een for Begge
og Begge for Een, 15 Kroner til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Den 10de April.
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Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning foreligger

Høiesteret til Paakjendelse og i Henhold til de i den indankede

Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde kjendes

for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Henrichsen og Klubien for Høiesteret betale de Til¬
talte Een for Begge og Begge for Een 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

i 1ste Instants ved Leire Herreds Extraret paakjendte Sag, hvorunder de Til¬
talte Maren Hansen, Søren Jørgensens Hustru, og Karen Christians¬

datter, Henrik Magnussens fraseparerede Hustru, sigtes for Tyveri, have

begge Tiltalte tilstaaet, at de engang i afvigte Vinter have, for at tilvende sig

Penge hos Fattiglem Hans Christiansen, der boede i samme Huus i Thorkild¬
strup som de, i hans Fraværelse ved en Tiltalte Karen Christiansdatter til¬

hørende Dragkistenøgle skaffet sig Adgang til hans aflaasede Leilighed og af
Skuffen i en derværende Dragkiste taget to eller tre 25=Ørestykker og et 5= eller
10=Ørestykke, medens Hans Christiansen dog har paastaaet endvidere at være

frastjaalet to Rigsdalerstykker.
De Tiltalte have vel senere forklaret, at det ikke var deres Hensigt at
tilvende sig Penge, men at de kun skaffede sig Adgang til Hans Christiansens

Leilighed, som ommeldt, for at see efter hans Penge, og gjøre Anmeldelse til
Sogneraadet om at han, som de paastaae, havde Penge, for at forhindre, at
der blev ydet ham Understøttelse af Fattigvæsenet, men til denne for al Sand¬

synlighed blottede Forklaring findes der i Medfør af Lovens 1—15—1 ikke at

kunne tages noget Hensyn.
Det findes ved den paaankede Dom med Føie antaget, at der ikke er
tilveiebragt Beviis for at de Tiltalte have gjort sig skyldige i noget af de dem
iøvrigt paasigtede Tyverier, og maa det navnlig bemærkes, at det rettelig er

antaget, at Tiltalte Maren Hansens, Jørgensens Hustrus Forklaring om, at

hun, da hun den 16de April f. A. af Hans Christiansen blev truffen i hans
Værelse, hvortil hun havde skaffet sig Adgang ved Hjælp af den ovennævnte

Nøgle, ikke dengang havde til Hensigt at stjæle, ikke kan forkastes.

De Tiltalte, af hvilke Maren Hansen er født den 25de Januar 1839
og ikke funden tidligere straffet, og Karen Christiansdatter er født den 6te De¬

cember 1829 og, foruden ved Leire Herreds Extrarets Dom af 27de Februar

1872 at være anseet efter Straffelovens § 178 med Fængsel paa sædvanlig

Fangekost i 8 Dage, ved Høiesteretsdom af 22de Januar 1862 har været anseet
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efter Frdn. 11te April 1840 § 15 med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar,

hvilken Straf dog ved allerhøieste Rescript af 11te Marts 1862 blev forandret
til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage, blive derfor for Karen
Christiansdatters Vedkommende med specielt Hensyn til Straffelovens § 61 at

ansee efter Straffelovens § 229 Nr. 4 cfr. § 47, og da de for dem valgte
Straffe af Forbedringshuusarbeide for Maren Hansen i 8 Maaneder og for

Karen Christiansen i 1 Aar billiges, ligesom den paaankede Doms Bestemmelser

om Actionens Omkostninger, vil bemeldte Dom blive at stadfæste.“

Onsdagen den 19de April.
Nr. 91.

Advocat Henrichsen
contra

Christen eller Christian Jensen Smed

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for uberettiget Næringsbrug.
Hillerslev=Hundborg Herreders Politirets Dom af 6te Decbr.

1875: „Tiltalte Chr. Jensen Smed af Hundborg bør til Thisted
Amtsfattigkasse betale en Bøde af 30 Kr. Derhos udreder han

alle af denne Sag lovligt iflydende Omkostninger. Det Idømte
at udredes inden trende Solemærker fra denne Doms lovlige For¬

kyndelse under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 21de Februar 1876: „Til¬

talte Kjøbmand Christen Jensen Smed bør for det Offentliges
Tiltale i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger, hvor¬

under der tillægges Actor og Defensor for Overretten, Pro¬
curatorerne Isaacsen og Fasting, i Salair hver 10 Kr., udredes

af det Offentlige.“

Høiesterets Dom.
Da Tiltalte efter Indholdet af den i den indankede Dom

nævnte Paategning af Politimesteren af 6te September 1873 paa

hans Næringsbeviis kunde have Grund til at antage, at han ikke
behøvede at gjøre Anmeldelse om sin Flytning fra Nordre Vorup¬

øer til Søndre Vorupøer, findes det at kunne have sit For¬

blivende ved den Tiltalte ved Overretsdommen tillagte Frifindelse,
og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser om Sagens Omkostninger
tiltrædes, vil derfor være at stadfæste.
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Den 19de April

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Advocaterne Henrichsen og Hindenburg tillagges
i Salarium for Høiesteret hver 20 Kroner, der
udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
Sag tiltales Kjøbmand Christen Jensen Smed for uberettiget Nærings¬

brug. Tiltalte — der under 17de August 1869 havde erhvervet Nærings¬

beviis som Kjøbmand i Hundborg og senere i Medfør af kongelig Bevilling
af 18de September s. A. havde erholdt Næringsbeviis paa fra sin Bolig i
Hundborg By og Sogn at drive Handel med Brændeviin i Forbindelse med

sin Kjøbmandshandel sammesteds, og som, efter i 1871 at have paa ubestemt
Tid frasagt sig sin Berettigelse til Brændeviinshandel, ifølge Paategning paa

sit Næringsbeviis havde under 6te September 1873 anmeldt for Politimesteren
igjen at ville drive Kjøbmands= og Brændeviinshandel, som det hedder,i

Vorupøer=Hundborg Sogn, —har vedgaaet, at han, efter derefter at have
drevet saadan Handel i Nordre Vorupøer indtil sidste Efteraar, har flyttet

denne Forretning til Søndre Vorupøer, uden at gjøre Anmeldelse derom til
Politimesteren.
Tiltalte har imidlertid formeent ikke at have været pligtig at gjøre

Anmeldelse til Politimesteren om Handelens Flytning fra Nordre til Søndre

Vorupøer, og naar hensees til, at Nordre og Søndre Vorupøer ligge i

samme Sogn, og at den ovennævnte Paategning paa hans Næringsbeviis

som meldt, ikkun gaaer ud paa, at han havde anmeldt at ville drive sin
Handel i Vorupøer, Hundborg Sogn, uden at der i samme indeholdes noget
om, hvorvidt Handelen agtedes dreven i Nordre eller Søndre Vorupøer, kan
han ikke ved sin Undladelse af at gjøre Anmeldelse om Flytningen til Søndre

Vornpøer ansees at have gjort sig skyldig i nogen Overtrædelse af Bestem¬

melserne i Lov af 29de December 1857 § 5.

Tiltalte vil derfor være at frisinde for det Offentliges Tiltale, hvorhos
Sagens Omkostninger, hvorunder der vil være at tillægge Actor og Defensor

for Overretten i Salair hver 10 Kr., findes at burde udredes af det

Offentlige.“

Nr. 90.

Advocat Nellemann
contra

Arrestantinden Karen Hansdatter (Def. Hindenburg),

der tiltales for Løsgængeri og Betleri.

Den 19de April.
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Muckadell Birks Politirets Dom af 28de Januar 1876:

„Tiltalte Karen Hansdatter af Vantinge bør straffes med 180 Dages
Tvangsarbeide i Odense Tvangsarbeidsanstalt og derhos udrede
alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 14de Marts
1876: „Politiretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair
til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne Salomon¬

sen og Overauditeur Wolff, betaler Arrestantinden Karen Hans¬

datter 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Nellemann og Hindenburg for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „I nærværende imod
Arrestantinden Karen Hansdatter af Vantinge for Løsgængeri og Betleri
anlagte og fra Muckadell Birks Politiret hertil indankede Sag er det ved

hendes egen med de øvrige i Sagen fremkomne Oplysninger stemmende Til¬
staaelse godtgjort, at hun, der er født den 28de Mai 1830 og mange Gange
tidligere har været straffet for de ovennævnte Forseelser, senest ved Høiesterets¬

dom af 5te Januar f. A. med 180 Dages Tvangsarbeide, paany har gjort

sig skyldig i begge Forseelser ved i August eller September Maaned f. A. at

forlade det hende af vedkommende Sogneraad anviste Opholdssted i Vantinge,

hvorefter hun, der forinden hun forlod sit nævnte Opholdssted, havde gjort fig
skyldig i Betleri i Vantinge Sogn, drev omkring paa Landet uden Subsistents¬
midler og uden at søge Arbeide, idet hun ernærede sig ved Betleri, indtil hun

den 11te Januar d. A. blev anholdt.
For dette Forhold vil Arrestantinden være at ansee efter Lov af 3die
Marts 1860 § 1 cfr. § 5, og da den i Politiretsdommen valgte Straf af
180 Dages Arbeide i Odense Tvangsarbeidsanstalt findes passende, vil be¬

meldte Dom, hvis Bestemmelser angaaende Sagens Omkostninger ligeledes

bifaldes, i det Hele være at stadfæste.“

Den 19de April.

72

Nr. 80.

Etatsraad Buntzen
contra

Peder Christian Jensen (Defensor Levinsen),
der tiltales for Fornærmelser mod en Sognefoged.

Fjends Nørlyng Herreders Extrarets Dom af 21de December

1875: „Tiltalte Tjenestekarl Peder Christian Jensen af Vammen

bør at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage;
saa bør han og at udrede alle af denne Sag lovligt flydende Om¬

kostninger, derunder i Salair til Actor, Overretsprocurator Mor¬
ville 12 Kr. og til Defensor, Overretsprocurator Fasting 10 Kr.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Viborg Landsoverrets Dom af 14de Februar 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Justitsraad Neckelmann og Cancelliraad

Møller, betaler Tiltalte 15 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Etatsraad Buntzen og Advocat

Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Tjenestekarl Peder Christian Jensen for Fornærmelser mod en

Sognefoged.
Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger maa

det ansees tilstrækkeligt godtgjort, deels at han ved en den 21de October

f. A. hos Gaardmand Peder Chr. Thomsen i Vammen afholdt Legestue

med Magt har taget Sognefoged Christen Vestergaard, som var tilstede for at

paasee Orden, om Livet og flyttet ham fra den Bænk, hvor han sad, ud paa

Gulvet, fordi han ikke vilde give Plads for Tiltalte, deels at han den 14de
November f. A., da der ligeledes afholdtes Legestue hos Jørgen Chr.

Eriksen i Vammen, hvor bemeldte Sognefoged ogsaa var tilstede i Medfør af
sin Bestilling, har forfulgt Sognefogden den største Deel af Aftenen, trykket
ham op mod Væggen, kuebet ham i Laarene og truet ham med at kaste ham
ud, idet Tiltalte spurgte ham, om han vilde ud af Døren eller Vinduet.
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Tiltalte har indrømmet, at han godt kjendte Sognefogden, som, da Tiltalte
gav sig Mine af ikke at kjende ham, viste Tiltalte sit Skilt, og at han vidste,

at Sognefogden var tilstede i sin Bestillings Medfør ifølge Politimesterens
Ordre for at paasee god Orden, og har iøvrigt udsagt, at han ved sidstnævnte

Leilighed udviste den omhandlede Adfærd mod Sognefogden, fordi han var
forbittret paa denne paa Grund af, at Sognefogden ved den den 21de Octbr.
f. A. afholdte Legestue havde nægtet at flytte sig for ham.

Efter hvad der er oplyst har Sognefogden i flere Dage efter det Pas¬

serede havt blaae Pletter paa Laarene, ligesom disse i længere Tid have været

ømme som Følge af den tilføiede Overlast, men denne har iøvrigt ikke med¬

ført nogen Ulempe, og Sognefogden har ikke gjort Paastand paa Erstatning.

For det af Tiltalte saaledes udviste Forhold er han, der er født den
17de Marts 1849 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, ved Under¬

retsdommen rettelig anseet efter Straffelovens § 100 cfr. § 98 med en Straf
der efter Sagens Omstændigheder findes passende bestemt til Fængsel paa

Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser
angaaende Actionens Omkostninger ligeledes billiges, vil saaledes i det Hele

være at stadfæste.“

Mandagen den 24de April.
Nr. 94.

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Johan Nicolai Andreas Andersen

(Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri og Løsgængeri.
Criminal= og Politirettens Dom af 28de Marts 1876:
„Arrestanten Johan Nicolai Andreas Andersen bør straffes med

Tugthuusarbeide i 2 Aar samt udrede denne Actions Omkost¬
ninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne
Jacobsen og Ronge med 10 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande I Salarium til Advocat Halkier og
Etatsraad Buntzen for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.
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Den 24de April.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Johan

Nicolai Andreas Andersen, der er født den 9de April 1830, og senest
ved denne Rets Dom af 14de April 1874 anseet efter Straffelovens § 232
jfr. tildeels § 46 for fjerde Gang begaaet og forsøgt simpelt Tyveri med
Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, er under nærværende mod ham for
Tyveri og Løsgængeri anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stem¬

mende Tilstaaelse overbeviist at have sidstafvigte 5te Februar frastjaalet Arbeids¬
mand Julius Frederik Lassen en Frakke og en Harmonika, hvilke tilsammen

til 16 Kr. vurderede Gjenstande han tilvendte sig i det af ham og Bestjaalne

dengang i Forening beboede Værelse, hvori de beroede paa Steder, hvor
Arrestanten uhindret kunde tage dem, samt at have overtraadt et ham til
Kjøbenhavns Politiprotocol over mistænkelige Personer den 1ste Februar d. A.

under sædvanlig Straffetrusel givet Tilhold ved ikke den 7de næstefter at have
efterkommet det ham i Tilholdet givne Paalæg om hver Mandag at melde

sig ved den omhandlede Protocol for at give Oplysning om, hvorvidt han
ernærede sig paa løvlig Maade.

I det ommeldte Tyveri angav Arrestanten frivillig sig selv som skyldig
og afgav desangaaende en fuldstændig Forklaring, til hvilket Skridt han vil
have bestemt sig, fordi han ansaae det som givet, at han, da Mistanken
naturlig maatte rettes mod ham, dog vilde blive paagreben, samt fordi han
manglede Midler til sit Underhold.

I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten nu blive at dømme efter

fornævnte Lovs § 232 for semte Gang begaaet simpelt Tyveri og efter § 1 i
Lov af 3die Marts 1860 om Straffen for Løsgængeri og Betleri, og findes
Straffen under Et at kunne bestemmes til Tugthuusarbeide i 2 Aar.“

Mandagen den 1ste Mai.

Nr. 100.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Peder Hans Christiansen

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods.
Middelsom=Sønderlyng Herreders Extrarets Dom af 10de

Februar 1876: „Arrestanten Peder Hans Christiansen bør hen¬

sættes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar samt udrede de af hans
Arrest og denne Sag lovligt flydende Omkostninger, derunder

Salair til Overretsprocuratorerne, Actor Fasting 10 Kr. og Defensor

Morville 8 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 20de Marts 1876: „Under¬
retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og

Den 1ste Mai.
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Defensor for Overretten, Procurator Isaacsen og Cancelliraad

Moller betaler Arrestanten 10 Kr. til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magtat stande. I
Salarium til Advocaterne Henrichsen og Hinden¬

burg for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Om Arrestanten

Peder Hans Christiansen, der under nærværende Sag tiltales for Tyveri
og ulovlig Omgang med Hittegods, er det ved hans egen med Sagens øvrige
Oplysninger stemmende Tilstaaelse tilstrækkelig godtgjort, at han, efter om

Eftermiddagen den 31te December f. A., da det var blevet mørkt, at være

gaaet ind i Huusmand Niels Andersens Kostald i Faardal, der var aflukket
med en udvendig Krog, i den Hensigt at tilbringe Natten der, har bemægtiget

sig et Kalveskind, som han saae hænge paa en Stang i Stalden, hvorefter han
strax bortfjernede sig. Skindet, som Arrestanten den næste Dag solgte til en
Kjøbmand i Vammen, er bragt tilstede under Sagen og er, efterat være

vurderet til 2 Kr. 33 Øre, udleveret Bestjaalne, der har frafaldet Krav paa

videre Erstatning.
Paa samme Maade er det godtgjort, at Arrestanten har den 2den
Januar d. A. paa Steenbroen paa Vingegaard fundet et Uhr, som han der¬

efter besluttede at beholde og bruge. Uhret, der efter Undersøgelsens Begyndelse
blev fundet skjult i Arrestantens Seng i hans Hjem, og som maa antages at

være tabt af dets Eier, Tjenestekarl Peder Nielsen paa Vingegaard, er efter

at være vurderet til 10 Kr. udleveret denne, der har frafaldet Krav paa

Erstatning.
For sit Forhold i de anførte Henseender vil Arrestanten, — der er født

i Aaret 1845 og tidligere har været straffet ifølge Middelsom= Sønderlyng
Herreders Extrarets Dom af 22de April 1871 efter Straffelovens § 228, § 229

Nr. 4 samt Lov 3die Marts 1860 § 3 med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,
og ifølge samme Rets Dom af 1ste Juni f. A. efter Straffelovens § 230 med

Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage — være at ansee efter
Straffelovens §§ 231 og 247, og da hans Straf ved Underretsdommen findes

passende bestemt til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, vil bemeldte Dom, hvis
Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, saaledes være

at stadfæste.“
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Den 2den Mai.

Tirsdagen den 2den Mai.

Advocat Klubien

Nr. 52.

contra
Proprietair A. C. Andersen (Defensor Hindenburg),

der tillales for Overtrædelse af Forordning 13de December 1793

§ 9 in sine og § 78.
Kjøbenhavns Amts nordre Birks Politirets Dom af 14de

Juli 1874: „Tiltalte Proprietair A. C. Andersen af Vadgaarden

bør til dette Birks Politikasse bøde 2 Rd. og bør han inden
4 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under en daglig

Mulct af 1 Rd. til Kjøbenhavns Amts Fattigkasse paa egen
Bekostning istandsætte Grøftekanten ved Udplanering af Jorden

af 1 Alens Bredde paa den ovenmeldte Strækning af hans
Eiendom. Det Idømte at udredes inden 3 Solemærker efter

denne Doms lovlige Forkyndelse og forøvrigt og i det Hele at

efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= saut Hof= og Stadsrettens Dom af 6te August

1875: „Tiltalte Proprietair A. C. Andersen af Vadgaarden bør

for det Offentliges Tiltale i denne Sag fri at være. I Salair
til Actor for Overretten, Procurator Nissen, udreder det Offentlige
4)
15 Kroner—

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom

bør ved Magt at stande. Advocaterne Klubien og
Hindenburg tillagges i Salarium for Høiesteret

hver 50 Kroner, der udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Kjøbenhavns Amts nordre Birks Politiret her til Retten indankede Sag,
under hvilken Tiltalte Proprietær A. C. Andersen af Vadgaarden paa For¬

anledning af Veivæsenet er tiltalt for Overtrædelse af Frdn. 13de December
1793 § 9 in fine og § 78, har Tiltalte vedgaaet, hvad der stemmer med det

iøvrigt Oplyste, at han ved Pløining m. v. af sin Eiendom Vadgaardens

Marker, hvor disse støde op til den saakaldte gamle Frederiksborg Landevei,
circa 250 Favne paa Veiens vestlige Side (i Station 1,——1,12) og circa 350

Den 2den Mai.

77

Favne paa Veiens østlige Side (i Station 1,—1,14) er kommen Veiens

Grøftekant nærmere end 1 Alen.
Tiltalte har imidlertid benægtet herved at have gjort sig skyldig i noget
Ulovligt, idet han har paastaaet at være Eier af det af ham benyttede Jord¬
areal og altsaa berettiget til at benytte det, hvorimod han ikke har villet er¬

kjende Veivæsenets Paastand om, enten at Frederiksborgveien er en mindre
Landevei, eller at Frdn. 13de December 1793 § 9 ialfald er anvendelig paa
den, eller at den før 1793 eiede en Jordstrimmel paa 1 Alen paa hver Side

af Grøftekanten, eller at den senere har erhvervet en saadan Jordstrimmel,

særlig fra hans Gaard.
Tiltaltes Benægtelse af, at Frederiksborgveien er en mindre Landevei,
paa hvilken Frdn. 1793 § 9 kunde blive anvendelig, er imidlertid i Strid
med samme Frdns. § 1, idet Veien opfylder de der anførte Betingelser for at
kunne henregnes til de mindre Landeveie, og Veivæsenet har ogsaa paastaaet

at Veien altid er betragtet og behandlet som mindre Landevei, og saaledes
er den ogsaa betegnet paa en fremlagt Indberetning fra Sjællands Stiftamt
af 31te December 1824. Tiltaltes Paastand om, at Frdn. 1793 § 9 i Hen¬

hold til samme Frdn.s § 76 kun er anvendelig paa de nye anlagte Landeveie,

findes heller ikke begrundet, thi Frdn. 1793 § 9 omfatter efter sine Ord alle
Landeveie, baade de ældre og de nye anlagte, ligesom §§ 14— 15 vise, hvor¬

ledes de ældre Veie om fornødent ved Expropriation skulde bringe i Overeens¬
stemmelse med de nye Regler. Derimod skjønnes Tiltaltes Frifindelse at
maatte blive Følge af, at Veivæsenet ikke har været istand til at godtgjøre, at

den omhandlede 1 Alens Jordstrimmel hører til Veien.
Veivæsenet kan nemlig ikke, som paastaaet, ansees at være i factisk Be¬

siddelse af denne Jordstrimmel, ligesom det heller ikke er oplyst, at det nogen¬

sinde har været i saadan Besiddelse; tvertimod have flere Gaardeiere i Nær¬
heden af Tiltaltes Gaard forklaret, at de i en lang Aarrække, ialfald lige til
den sidste Tid, upaatalt have pløiet deres til Landeveien stødende Marker lige
ud til Grøftekanten, uden at erkjende nogen Ret for Veivæsenet til 1 Alen

Jord fra Grøften, og Veivæsenet har været ude af Stand til at bevise enten
at Veien før 1793 havde en saadan Bredde, at den eiede 1 Alen Grund paa

hver Side af de nuværende Grøftekanter, eller at et saadant Areal senere er
erhvervet for Veien paa den i Frdn. 1793 angivne eller anden Maade, i

hvilken Henseende Veivæsenet endog har erklæret, at den i Frdn.s § 15 om¬
handlede Protocol — hvis Øiemed ifølge §ens Bestemmelser netop var at

„kunne passe paa og ifølge § 78 straffe Vedkommende“ naar de ved Pløining

osv. kom Grøften for nær —ikke kan skaffes tilstede og vistnok aldrig er
bleven ført. Vel har Veivæsenet paaberaabt sig, at Frederiksborgveien i den
fornævnte Indberetning af 1824 angives at have „den befalede Bredde“ men

heri findes ikke at indeholdes noget Beviis for, at Veien dengang eiede den

heromhandlede Jordstrimmel. Derimod har Tiltalte oplyst ved Udskrift af
Matriculberegningen, at der i Aaret 1809 ved Opmaalingen af hans Gaards

Jorder til Skat kun er fradraget som ikke taxeret Vei 19,200 Kv.=Alen; hvis
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nu Veien dengang havde havt den i Frdn. 1793 fastsatte Bredde, skulde den
med Grøften og tilhørende Jordstrimmel være 22 Alen bred; men herefter

vilde Veien kun passere Tiltaltes Eiendom paa en Længde af circa 900 Alen,

medens den i Virkeligheden gaaer godt 1800 Alen over Tiltaltes Grund,
hvilket viser, at Veien dengang ikke var 22 Alen, men knap 11 Alen bred.

Idet det herester ikke er godtgjort, at Jordstrimlen tilbører Veien, findes
Tiltalte ikke at have gjort sig skyldig i noget ulovligt Forhold ligeoverfor
Veivæsenet ved at benytte den, og han maa følgelig blive at frifinde. Politi¬

retsdommen, ved hvilken Tiltalte efter Frdn. 13de December 1793 § 78 er
anseet med en Mulct af 2 Rd. og tilpligtet under en Dagmulct paa egen

Bekostning at istandsætte Grøftekanten ved Udplanering af Jorden af 1 Alens

Bredde paa den ovenmeldte Strækning af hans Eiendom, vil altsaa forsaavidt
være at forandre.

I Salair af det Offentlige tillægges Actor her for Retten 15 Kroner,
hvorimod intet Salair vil være at tilkjende Defensor, da han ikke har gjort

Paastand derpaa.“

Nr. 83.

Advocat Hindenburg
contra

Hans Pedersen (Defensor Klubien),
der tiltales for ved Uagtsomhed at have tilføiet en Anden en

Legemsbeskadigelse.
Hasle m. fl. Herreders Extrarets Dom af 17de November

1875: „Tiltalte Hans Pedersen bør hensættes i simpelt Fængsel
i 6 Dage og til den Tilskadekomne, Laurs Peter Jørgensen betale

500 Kr. samt tilsvare denne Actions Omkostninger, hvoriblandt

Salair til Actor, Procurator Winge 10 Kr. og til Defensor,
Kammerraad Esmann 8 Kr. Det Idømte at ndrede inden 15
Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og iøvrigt at efter¬

kommes under Adfærd efter Loven “
Viborg Landsoverrets Dom af 7de Februar 1876: „Tiltalte

Hans Pedersen bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være,
dog saaledes at han udreder Actionens Omkostninger, derunder

de ved Underretsdommen bestemte Salairer samt i Salair til

Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Isaacsen og
Morville 10 Kr. til hver. Det Idømte at efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Hindenburg og
Klubien for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende Sag
tiltales Tjenestekarl Hans Petersen for ved Uagtsomhed at have tilføiet en

Anden en Legemsbeskadigelse.
Ifølge Sagens Oplysninger traf Tiltalte, der tjente hos Gaardeier

Hjortshøi i Lystrup, da han den 11te October 1874 lige før Middag var gaael

ned i sin Huusbonds Mose for at vogte dennes Køer, ved hvilken Leilighed
han, for om muligt at skyde nogle Ænder eller Bekkasiner, havde medtaget en

med Harehagel ladet Bøsse, i den ommeldte Mose sammen med den 15=aarige
Tjenestedreng Laurs Peter Jørgensen, der vogtede Kreaturer paa Mosen, og som

gik med en Flitsbue og Pile. Efter den af Tiltalte afgivne Forklaring fore¬
slog nu Laurs Peter Jørgensen, at de skulde skyde imod hinanden, og at han
vilde skyde en Piil op i Luften, hvilken Tiltalte da skulde søge at ramme, men

at han vilde staae ved Siden af Tiltalte, naar han skulde udskyde Pilen;
han gik da hen til Tiltalte, der stod med Fingeren paa Bøssens Aftrækker og
holdt Bøssen ind imod det høire Laar med Piben skraanende nedad og noget

til Siden, men da han kom tæt til Tiltalte, greb han, idet han svingede sig
udenom Bøssepiben om til Tiltaltes venstre Side, fat i Bøssepiben, hvorved
Skuddet gik af og ramte Laurs Peter Jørgensen i Hoften. Denne Tiltaltes

Forklaring om hvorledes Ulykken skete, stemmer nu vel ikke ganske med den af
Laurs Peter Jørgensen afgivne Forklaring, hvorefter Tiltalte, der havde fore¬

slaaet, at de skulde skyde efter hinanden, spændte Bødsens Hane og begyndte
at sigte efter ham, idet han holdt Bøssen ved Kinden eller dog ved Skulderen,

hvorpaa Laurs Peter Jørgensen løb ind paa ham og tog fat paa Bøssen samt
trykkede den nedad, hvorved Skuddet gik af, men Tiltalte har ikkedestomindre

fastholdt sin ovenstaaende Forklaring, og iøvrigt har Laurs Peter Jørgensen
udsagt, at han aldrig har troet Andet, end at det Hele var Leg og Narrestreger

fra Tiltaltes Side. Ved Skuddet tilføiedes der Laurs Peter Jørgensen en
meget alvorlig Læsion i Hoften, hvoraf han henlaae paa Sygehuset i Aarhuus

fra den 14de October 1874 til den 28de April f. A. og efter en under Sagen

fremlagt Lægeerklæring af 6te October f. A. havde han da endnu som Rest af
Skudsaaret et fistuløst Saar i Hoften, hvorhos Laarbenets Hoved havde mistet

sin Bevægelighed i Hofteskaalen, ligesom ogsaa Fodens Stilling var forandret,

saaledes at Taaspidsen vendte stærkt udad, uden at der var nogen Sandsynlig¬
hed for, at Hofteleddets Bevægelighed vilde vende tilbage.
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Idet nu Tiltaltes ovenanførte Fremstilling af det Forefaldne i Mangel
af nærmere Oplysning i saa Henseende maa lægges til Grund ved Sagens

Paadømmelse, maa det vel antages, at Tiltalte har viist nogen Uforsigtighed
ved Behandlingen af den ladte Bøsse, men da Laurs Peter Jørgensen dog
nærmest var den, der ved at gribe i Bøssen — hvortil Tiltalte maa for¬
udsættes ikke at have givet ham nogen rimelig Grund, hvorfor Tiltalte eiheller

kan antages at have havt Føie til at vente denne Bevægelse af Laurs Peter

Jørgensen — selv blev Aarsag til, at Bøssen gik af, findes den skete Ulykke

dog ikke at kunne tilregnes Tiltalte paa saadan Maade, at han vil kunne
idømmes Straf efter Straffelovens § 207, og han vil derfor være at frifinde

for Actors Tiltale i denne Sag, efter Omstændighederne dog med Forpligtelse

til at udrede Actionens Omkostninger.“

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt 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 12 Kroner 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).
Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri.

gøiepcereidtøende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.

——

— — ——

Den 13de Mai.

N 6.

1876.

—

Første ordinaire Session.

Onsdagen den 3die Mai.

Nr. 89.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Søren Mathiasen (Defensor Klubien),
der tiltales for Mord samt for Røveri eller Tyveri eller Ud¬

plyndring af den Dræbtes Lig.
Vinding Herreds Extrarets Dom af 8de December 1875:
„Arrestanten Søren Mathiasen bør straffes paa Livet. Saa ud¬

reder og Arrestanten alle af Sagen flydende Omkostninger, der¬

under Salair til Procuratorerne Hansen og Hein henholdsviis
30 og 24 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 10de Marts

1876: „Underrettens Dom bør ved Magt at stande; Arrestanten
Søren Mathiasen vil derhos have i Erstatning til Boelsmand

Niels Rasmussen Bøgelunds Enke at betale 4000 Kr. I Salair

til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne A. Lange
og Berggreen, betaler Arrestanten 30 Kr. til hver. Den idømte

Erstatning at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige

Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
XX. Aargang.
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne
Hindenburg og Klubien for Høiesteret betaler Til¬

talte 60 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „De med nærværende

fra Vinding Herreds Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Arrestanten
Søren Mathiasen actioneres for Mord samt for Røveri eller Tyveri eller
Udplyndring af den Dræbtes Lig, forbundne Omstændigheder ere efter Arre¬

stantens Tilstaaelse, der maa lægges til Grund ved Sagens Paadømmelse,

skjøndt den i enkelte Puncter afviger fra, hvad der er fremkommet, i det
Væsentlige følgende:
Da Arrestanten, som i Begyndelsen af forrige Aar havde afkjøbt sin

Moder den hende tilhørende Gaard i Saaderup blandt Andet paa Betingelse,
at der i Slutningen af Marts s. A. skulde udbetales hende 8000 Kr., ikke
med de Penge, som han fik af sin Svigerfader, saae sig istand til at udbetale

hele Beløbet, fik han gjennem en Bekjendt Anviisning paa Boelsmand Niels

Rasmussen Bøgelund af Ubberud, der drev Pengeomsætninger, og som i
ogsaa i Marts og April laante ham 1400 Rd., uden at der da blev udstedt
noget Beviis for Gjælden. Uagtet der blev givet ham Henstand med Be¬

talingen indtil December Termin og der ikke forlangtes Renter før til Efter¬
aaret, sendte Bøgelund imidlertid nogen Tid efter Bud efter ham og for¬
langte, at hon enten skulde betale de 1400 Rd. eller udstede en Vexel paa

1700 Rd. Arrestanten, der ilke kunde betale Beløbet, saae sig derfor nødsaget
til at underskrive en Vexel, og da denne var forfalden i Inni f. A., uden at
han kunde betale den, blev han paa samme Maade nødsaget til at udstede en

ny Vexel paa 2000 Rd. som forfaldt til Betaling i Slutningen af September

s. A., uden at han ved disse Leiligheder fik noget yderligere Pengelaan, hvor¬

hos Bøgelund sidste Gang fik ham til at underskrive et Skadesløsbrev, ved

hvilket han til Sikkerhed for Gjæld ifølge Vexler eller af anden Skyldgrund
indtil et Capitalbeløb af 6000 Kr. med Renter m. v., gav Bøgelund Pant
i sin Gaard, idet denne foregav, at dette Document, som var paa ustemplet

Papir, ikke havde Noget at betyde og heller ikke skulde benyttes, medens Arre¬

stanien senere erfarede, at Bøgelund havde ladet det tinglæse.
Den 17de September f. A. tog Arrestanten, som skulde betale Bøge¬

lund en paa den Tid forfalden mindre Vexel, fra sit Hjem i Saaderup og
begav sig over Odense til Bøgelund, deels for at afgjøre Vexlen og deels for

at underrette ham, der tillige drev Hestehandel, om at han nu kunde komme
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og see paa et Arrestanten tilhørende Føl, som Bøgelund havde talt om at

ville afkjøbe ham.
Arrestanten traf Bøgelund i hans Hjem, men da denne ikke havde
Vexlen sammesteds, idet den beroede i Odense, bleve de enige om at tage

sammen derhen og derfra til Saaderup.
Ved denne Leilighed begyndte Bøgelund at omtale, at Arrestanten,
hvis han ikke kunde betale Vexlen paa de 2000 Rd., maatte fornye denne med

en Vexel paa 3000 Rd. eller finde sig i, at hans Gaard blev solgt.
I Odense skiltes de ad med Aftale om at træffes igjen paa et Bevært¬

ningssted, hvor Bøgelund vilde medbringe den mindre Vexel, og Arrestanten,
hvis Harme over den Behandling, han havde lidt i sit Pengemellemværende
med Bøgelund, var bleven forøget ved den Fordring, som denne nu havde

stillet til ham, besluttede nu med fuldkommen Ro og klar Bevidsthed om,
hvad han gjorde, at ombringe ham, hvis han fremdeles fastholdt sit For¬
langende. I denne Hensigt gik han ind til en Bøssemager, hos hvem han

nogle Dage forinden havde seet paa en Revolver til 6 Skud, uden at han
vil have tænkt paa dengang at anvende den imod Bøgelund, og kjøbte Re¬

volveren, som han fik ladet, og med denne i Brystlommen begav han sig til
det aftalte Mødested, hvor han betalte Vexlen med 115 Rd., skjøndt han kun

havde modtaget 80 Rd., da Bøgelund ellers truede med at sælge Vexlen.
Arrestanten og Bøgelund kjørte derefter med Banetoget fra Odense til
Ullerslev, hvor de ankom Kl. ca. 5, og hvorfra de tilfods begave sig til Arre¬

stantens Gaard, der ligger 7, Miil fra Stationen.
Medens der i Jernbanecoupeen, hvor der var Flere tilstede, ikke blev

talt om Aigjørelsen af deres Mellemværende, begyndte de paa Veien til
Saaderup paany at tvistes herom og fortsatte denne Strid, indtil de Kl. ca. 7.

om Aftenen vare komne ind paa en af Arrestantens Marker, hvor Bøgelund
nægtede at følge ham til hans Gaard, hvis han ikke vilde gaae ind paa hans

Fordring. Arrestanten fulgte efter Bøgelund, medens denne skraaede over
Marken for at gaae tilbage til Stationen, og da Bøgelund vedblivende truede

med at sælge Arrestantens Gaard, bestemte Arrestanten sig til at udføre sit

Forsæt, løb lige tæt ind paa ham og skjød ham bagfra gjennem Ryggen, og,
da Bøgelund i det Samme vendte sig om og truede med at slaae ham, fyrede

Arrestanten 3 a 4 Skud umiddelbart ovenpaa hinanden lige mod hans Hoved,
hvorefter Bøgelund faldt om og jamrede sig. Imidlertid var Arrestanten selv
bleven slaaet af sin Udaad, og, for at Ingen skulde høre Raabene, holdt han

sin Haand for Munden af Bøgelund, der efter ca. 5 Minutters Forløb blev
fuldstændig rolig og laae som død, i ethvert Fald ansaae Arrestanten ham
for død.
Arrestanten besluttede nu at skjule Liget og nedgrov det derfor et Stykke

derfra paa Marken, hvor det senere blev fundet. Forinden udtog han af
Lommerne Bøgelunds Pengepung og en Tegnebog. De i samme værende

Penge ca. 970 Kr., som han besluttede at tilvende sig, da han var i Penge¬
forlegenhed, lagde han i sin egen Tegnebog og Pung, medens han skjulte den
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Dræbtes Tegnebog, hvori fandtes endeel Vexler, i et Hegn, efter at have ud¬

taget den af ham selv udstedte Vexel paa 2000 Rd., som han gjemte i et
Hegn, hvor den ikke senere har kunnet findes, uden dog i den bevægede
Sindsstemning, hvori han befandt sig, hermed at forbinde nogen bestemt

Tanke, men han har nægtet, at det har været hans Bestemmelse ved at skaffe

Vexlen afveien at fragaae Gjælden.

Ifølge den over den Dræbtes Lig afholdte Obductionsforretning er
der tilføiet ham et Saar i Ryggen, saaledes at høire Lunges øverste Lap er

gjennemboret, 3 Saar i Hovedet og 1 Saar paa høire Haand, men ligesom
Obducenterne ikke have anseet Skudsaarene i Hovedet for dræbende, saaledes

have de ogsaa erklæret, at Saaret i Ryggen heller ikke er ubetinget dødeligt,
end mindre øieblikkelig dræbende, hvorimod det paa Grund af den stærke
Blødning i Reglen meget hurtig vil fremkalde en Besvimelse eller Afmagt,
som, naar ikke passende Midler anvendes, snart vil gaae over i virkelig Død,
men, efter at være gjorte bekjendte med Arrestantens Tilstaaelse, have de

senere erklæret, at de maa antage, at Arrestanten har fuldendt Drabet ved

Qvælning.
Ifølge de fremkomne Oplysninger maa det iøvrigt antages, at Arre¬
stanten har udstedt flere Vexler og paa et noget større Beløb, navnlig for

3700 Kr. og 4300 Kr. istedetfor 1700 Rd. og 2000 Rd., og at han muligen

har formaaet Bøgelund til at tage til Saaderup under det urigtige Fore¬
givende, at denue vilde der træffe Arrestantens Svigerfader, som vilde see at
ordne hans Pengeanliggender, ligesom hans Forklaring om, at det, hvis
Bøgelund ikke var kommen med sit Forlangende om at Arrestanten skulde ud¬

stede en ny Vexel paa 6000 Kr., vilde lykkes ham i December Termin at

faae sine Gjældsforhold ordnede, saaledes at han kunde blive ved Gaarden,

ikke bestyrkes ved de afgivne Vidneforklaringer, idet navnlig hans Svigerfader
har benægtet at have givet ham Løfte om Udbetaling i den nævnte Termin
af 1300 Rd., som ban først havde Udsigt til at faae ved dennes Død.

Men selv om enkelte Omstændigheder kunne tyde paa, at Arrestanten
allerede tidligere har fattet den Plan at ombringe Bøgelund, at ban i denne
Hensigt har formaaet ham til den 17de September at begive sig til Arrestan¬

tens Gaard, hvorved dog bemærkes, at det ikke er usandsynligt, at Bøgelund

har villet overbevise sig om Eiendommens Værdi, hvorfor han ogsaa efter
Arrestantens Forklaring besaae et Tørveskjær, og at Arrestanten allerede, for¬

inden han dræbte Bøgelund, havde bestemt sig til at sætte sig i Besiddelse af
hans Penge og Værdipapirer, navnlig Vexlen, foreligger der dog ikke herfor
noget tilstrækkeligt Beviis.

Idet Arrestanten saaledes vil være at dømme efter sin egen Tilstaaelse,
maa Overretten med Underdommeren være enig i, at det efter samtlige fore¬

liggende Oplysninger maa antages, at Arrestanten med Overlæg har skilt
Bøgelund ved Livet, og at denne Forbrydelse maa ansees fuldbyrdet selv om
der gaaes ud fra, at Bøgelund først er død ved Qvælning, og det maa der¬

for billiges, at han, der er født den 4de Mai 1847 og ikke findes tidligere
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straffet, i Henhold til Straffelovens § 190 er dømt til at straffes paa Livet,
hvorved den Straf, som han, der i alt Fald ansaae Bøgelund for død, end¬

videre har forskyldt efter samme Lovs § 250 for at have tilvendt sig Bøge¬
lunds Penge maa absorberes.
Efter den af Bøgelunds Enke derom nedlagte Paastand vil Arrestanten
derhos i Henhold til Straffelovens § 302 have at betale i Erstatning for
Tabet af hendes Forsørger 4000 Kr.

Da Underretsdommens Bestemmelser med Hensyn til Actionens Om¬
kostninger endelig bifaldes, vil denne være at stadfæste, hvorhos der vil være

at tilkjende Bøgelunds Enke den ovennævnte Erstatning.“

Fredagen den 5te Mai.
Nr. 87.

Advocat Klubien
contra

Arrestanten Lorentz Larsenius Nielsen samt Emil eller
Erik Carsten Leander og Lauritz Valdemar

Sørensen (Defensor Nellemann),
der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 11te Marts 1876: „Arre¬

stanten Lorentz Larsenins Nielsen og de Tiltalte Erik Carsten
Leander og Lauritz Valdemar Sørensen bor straffes Arrestanten

med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder og de Tiltalte med
Riis, Tiltalte Leander med 2 Gange 25 Slag fordeelte paa

2 Dage, og Tiltalte Sørensen med 25 Slag. Saa bør og de
Tiltalte udrede denne Actions Omkostninger, og derunder Salair

til Actor og Defensor, Procuratorerne Engberg og Meyer, med
15 Kr. til hver, Tiltalte Leander med 7, dog saaledes, at deraf
in solidum med ham tilsvares ⅓ af Arrestanten, 7 af Tiltalte

Sørensen og 7 af denne og Arrestanten, Een for Begge og
Begge for Een, og Tiltalte Sørensen med 8l, dog saaledes, ät

deraf in solidum med ham tilsvares af Arrestanten 1. At efter¬
kommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Med Bemærkning, at det Lorentz Larsenins Nielsen over¬
beviste, i den indankede Dom fremstillede Forhold bliver at hen¬

føre deels under Straffelovens § 228, deels under dens § 229

Den 5te Mai.

86

Nr. 4, begge sammenholdte med § 37, og iøvrigt i Henhold til
de i Dommen anførte Grunde kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. Advocaterne Klubien og Nellemann

tillagges i Salarium for Høiesteret hver 40
Kroner, der udredes af de Tiltalte paa den med
Hensyn til Actionens øvrige Omkostninger be¬

stemte Maade.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Lorentz Larsenius Nielsen samt de Tiltalte Erik Car¬

sten Leander og Lauritz Valdemar Sørensen, for Tyveri anlagte
Sag er det beviist ved deres egne med det iøvrigt Oplyste stemmende Til¬

staaelser, at de, tildeels i Forening, og i saa Fald efter foregaaende Aftale og
til fælles Fordeel, have gjort sig skyldige i nedenanførte Forbrydelser:

I Slutningen af December Maened f. A. begav de Tiltalte sig, for at
stjæle, ned i en uaflaaset Kjælder i Eiendommen Nr. 118 & 120 paa St.

Pauls Kirkeplads, hvor Tiltalte Leander ved Hjælp af en medbragt Nøgle
udbrød Krampen til en Hængelaas, der var anbragt for Døren til et af for¬

henværende Isenkræmmer Luxenins og Hustru Mathilde Hegum benyttet

Kjælderrum, og efter saaledes at være komne ned i dette Kjælderrum stjal de
et i samme beroende til 2 Kr. vurderet Tæppe.

I de paafølgende Dage, senest den 5te Januar næstefter, blev derefter

i bemeldte Kjælderrum, hvis Dør stod aaben som Følge af det skete Indbrud,
begaaet 2 Tyverier af Arrestanten og Tiltalte Sørensen, hvorved disse til¬

vendte sig et til 16 Kr. vurderet Tæppe og et Gardin, der er vurderet til

4 Kr., og 2 Tyverier af Arrestanten og begge de Tiltalte, ved hvilke disse

tilegnede sig et til 4 Kr. vurderet Gardin og et til 8 Kr. vurderet Tæppe.

Samtlige de ommeldte stjaalne Ting tilhørte de fornævnte Brugere af

Kjælderrummet.
I samme Tidsrum, som foranførte 5 Tyverier bleve udførte, stjal de

Tiltalte en Skræddermester Carl Frederik Ferdinand Torp tilhørende til en
Værdi af 50 Øre ansat Dørklokke, som de bemægtigede sig i et Kjælderrum i

Eiendommen Nr. 25 i Kamelgade, efterat Tiltalte Leander, for at et Tyveri

i dette Kjælderrum kunde udføres, havde skaffet dem Adgang til samme ved
med en Nøgle at sønderbryde den Hængelaas, hvormed Kjælderrummet var

aflukket. Natten mellem 5te og 6te Januar d. A. stjal Arrestanten og Tiltalte
Leander i den af Lampefabrikant Sigvald Schmidt til Forretningslokale be¬

nyttede Stueetage i Eiendommen Nr. 31 i Møntergade 45 Kr., hvoraf de 22
tilhørte bemeldte Lampefabrikant Schmidt og 23 dennes Kassererske, Theresia
Islin. Dette Tyveri fandt Sted efter Forslag af Tiltalte Leander, der tid¬

ligere havde tjent Lampefabrikant Schmidt, og derfor var velbekjendt med de
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stedlige Forhold i sidstnævnte Eiendom, og udførtes paa den Maade, at Arre¬

stanten og Tiltalte Leander den 5te Januar d. A. om Aftenen Klokken omtrent
10 gik ind i Eiendommen, hvor de, efterat Tiltalte Leander havde gjort et for¬

gjæves Forsog paa at aabne den fra Eiendommens Port til Butikken i det
ovenombandlede Forretningslokale førende Dør med en falsk Nøgle, tog Op¬

hold under en Trappe til henad Klokken 4 om Morgenen, hvorefter Tiltalte
Leander, idet han afbenyttede den i Eiendommens Gaardsrum staaende Stige

krøb op til et mod dette vendende Vinduesfag, efter at have faaet et af dettes
øverste Vinduer aabent ved at stikke en Arm gjennem en Trækrude og aftage
Hasperne, krøb ind ad dette Vindue tilligemed Arrestanten i et Værelse, hvor¬

fra de begav sig ud i Butikken, i hvilken derpaa Tiltalte Leander tog de om¬
talte Penge af Skufsen i en Pult, de 22 Kroner i en aflaaset Skuffe, som han

fik aabnet ved at trykke Laasens Rigle ned med et Vridtbor, Arrestanten havde
bragt med, og de 23 Kr. i en naflaaset Skuffe, hvori de beroede i et Skrin.

Efter saaledes at have fuldbragt dette Tyveri forføiede Arrestanten og
Tiltalte Leander sig ud af det omtalte Forretningslokale ad samme Vei,

som de vare komne ind i det, og efterat have sat den anvendte Stige paa sin
Plads, fik Tiltalte Leander en til Eiendommen Nr. 12 i Store Brøndstræde

førende Mellemport aabnet ved at aftage en Krog, hvormed denne Port var be¬

fæstet, og dernæst trykke saaledes paa den, at Riglen til dens Laas gik ud af
Slutblikket, og da dette var skeet havde de uhindret Udgang fra sidstnævnte
Eiendom, idet dennes mod Gaden vendende Port stod aaben. De reiste derpaa

først til Roeskilde og senere til Malmø, hvor de efter Meddelelse fra Politiet

i denne Stad, af hvem de den 13de næstefter afleveredes til Kjøbenhavns Politi,
skulle den 10de og Natten mellem den 10de og 11te næstforhen have gjort sig
skyldige i 2 Indbrudstyverier og flere andre Tyverier.
I Løbet af forrige Aar frastjal endeligen Tiltalte Leander, da han stod
i det ovenfor berørte Tjenesteforhold til Lampefabrikant Schmidt denne i 2

forskjellige Gange 50 Øre og 5 Kr., og Tiltalte Sørensen sin Moder, Karen
Jørgensen, Arbeidsmand Sørensens Enke, i 6 forskjellige Gange, den første
Gang formeentligen i Mai Maaned og de 5 andre Gange i December Maaned

er Deel Gjenstande, hvis Værdi i det Hele er ansat til 7 Kr. 8 Øre, samt 4

a 5 Kroner i Penge. Disse Tyverier bleve alle udførte paa Steder, hvortil
Adgangen var uhindret, og for de af Tiltalte Sørensen begaaede var han

hver Gang bleven revset af Moderen.
Arrestanten, der er født den 28de September 1859, er tidligere anseet

ved en under denne Rets 1ste Afdeling for offentlige Politisager den 27de

Februar 1874 afsogt Dom efter Straffelovens § 233 med 15 Slag Riis og
ved samme Rets Dom af 17de Juli forrige Aar efter bemeldte Lovs § 228
og efter Lov om Disciplin i Handeleskibe m. m. af 23de Februar 1866 § 15

ifr. førstnævnte Lovs §§ 37 og 21 med 20 Rottingslag. De Tiltalte, af
hvilke Leander er født den 25de Juli 1861 og Sørensen den 11te Februar
1864, ere derimod ikke fundne forhen straffede.
I Medsør af det Foranførte ville Arrestanten og de Tiltalte blive at
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dømme efter Straffeloven, Arrestanten efter § 228 og de Tiltalte efter § 233,
og sindes Straffen at kunne bestemmes for Arrestanten til Forbedringshuus¬
arbeide i 8 Maaneder og for de Tiltolte til Riis, for Tiltalte Leander til2

Gange 25 Slag fordeelte paa 2 Dage, og for Tiltalte Sørensen til 25 Slag.“

Nr. 40. Drostekudsk Niels Chr. Christensen

(Advocat Levinsen efter Ordre)
contra

Redacteur af „Aalborg Stiftstidende“ Emil Carlsen

(Advocat Henrichsen),
betræffende en formeentlig injurierende Sigtelse.

Aalborg Bytings Dom af 12te Juli 1875: „Den oven¬
omhandlede i Nr. 60 af „Aalborg Stiftstidende“ for den 12te

Marts d. A. indeholdte, for Citanten, Dreskekudsk N. C Christen¬

sen heraf Staden fornærmelige Sigtelse bør død og magtesløs at
være, og bør Indstævnte, Redacteur Emil Carlsen til Stats¬

kassen bøde 40 Kr. eller, saafremt denne Bøde ikke fuldt betales,
udholde simpelt Fængsel i 5 Dage, samt til Citanten betale

Sagens Omkostninger med 16 Kr. Saa bør Indstævnte og i
Mulct for unødig Trætte til Justitskassen bøde 8 Kr. Det
Idømte at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige
Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

Viborg Landsoverrets Dom af 25de October 1875: „Ci¬
tanten, Redacteur Emil Carlsen i Aalborg, bør for Tiltale af

Indstævnte, Droskekudsk Niels Chr. Christensen sammesteds i
denne Sag fri at være. Processens Omkostninger for begge

Retter ophæves.“

Høiesterets Dom.
Ved kongelig Ordre af 11te Januar d. A. er Høiesteret be¬

myndiget til at tage denne Sag under Paakjendelse, uanseet at

dens Gjenstand maatte befindes ikke at udgjøre summa appellabilis.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved intet Væsentligt findes at bemærke, vil den være at

stadfæste. Processens Omkostninger for Høiesteret blive efter
Omstændighederne at ophæve.
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Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Processens Omkostninger for Høiesteret ophæves.
Til Justitskassen betaler Citanten 2 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „I Anledning af at
der i det af Citanten, Redacteur Emil Carlsen i Aalborg, redigerede Blad

„Aalborg Stifstidende“ Nr. 60 for 12te Marts d. A. fandtes en Meddelelse
om, at der ved en samme Dag i Hospitalet i bemeldte Kjøbstad afholdt
Auction var bleven frastjaalet en Dame en Portemonnaie med et ikke ubelyde¬

ligt Pengebeløb, og at en i Byen bosiddende Mand, hvis Navn ikke var an¬

givet, som havde opholdt sig i Damens umiddelbare Nærhed, og hos hvem
Portemonnaien ogsaa fandtes, var bleven anholdt, har Indstævnte, Droske¬

kudsk Niels Chr. Christensen sammesteds, som var den ved den nævnte
Leilighed anholdte Person, i første Instants paastaaet den i den ommeldte

Artikel mod ham formentlig indeholdte Sigtelse for Tyveri mortificeret og
Citanten i den Anledning anseet med en Bøde efter Straffelovens § 216,

hvorhos han har paastaaet Citanten idømt Mulct for unodig Trætte for uden

at have godtgjort lovligt Fortald at have undladt at give personligt Møde
ved Forligsmæglingen, og da Citanten ved Underretsdommen er anseet efter

Straffelovens § 217 med en Bøde til Statskassen af 40 Kroner eller, saafremt

denne Bøde ikke fuldt betales, med simpelt Fængsel i 5 Dage, samt tilpligtet
at bøde 8 Kroner til Institskassen i Mulct for unødig Trætte og at godt¬

gjøre Indstævnte Processens Omkostninger for Underretten med 16 Kroner,

hvorhos den paaklagede Sigtelse som fornærmelig for Indstævnte er mortifi¬
ceret, har Citanten nu indanket denne Sag for Overretten, hvor han har

gjentaget sin i første Instants nedlagte Paastand om Frifindelse for Indstævntes
Tiltale. Indstævnte har ikke givet Møde her for Retien.
Efter Citantens Anbringende erholdt han den nævnte Dag en Meddelelse
om den stedfundne Begivenhed med Opgivelse af den anholdte Persons Navu
—

der ikke var Indstævntes — hvorefter han, der ikke havde Anledning til

at tvivle om sin Hjemmels Paalidelighed, indrykkede den ovenomhandlede

Artikel i Avisen uden, som meldt, at anføre den ham opgivne Persons
Navn, men da han den paafølgende Dag erfarede, at den i Artiklen inde¬
holdte Meddelelse var urigtig, idet Portemonnaien ikke var bleven fundet hos

den anholdte Person, berigtigede han den skete Feiltagelse ved i en samme
Dags Aften i Avisen indrykket ny Artikel at meddele, at den som mistænkt
anholdte Person strax var bleven dimitteret af Politiet, efterat det ved Visi¬

tation var godtgjort, at han ikke var i Besiddelse af den savnede Gjenstand
Imidlertid havde Indstævnte, om hvem det er oplyst, at han var den eneste

Person, som ved den ommeldte Leilighed anholdtes, tidligere samme Dag ind¬
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fundet sig hos Citanten, og, idet ban fremstillede sig som den Person, der Dagen

forud havde være anholdt, forlangt et af ham i den nævnte Anledning for¬

sattet Inserat optaget i Avisen, hvilken Anmodning Citanten erklærede sig vil¬

lig til at opfylde, efterat nogle uvæsentlige Rettelser vare foretagne i Artiklen,
men kort efter kom Indstævnte tilbage og begjærede Inseratet tilbageleveret

samt forlangte, at Citanten skulde opgive ham, hvem der havde meddeelt Ci¬
tanten det i Avisen refererede Factum, og da Citanten, nægtede at give ham
denne Oplysning, anlagde ban nærværende Sag mod Citanten.

Til Støtte for sin Paastand om Frifindelse bar Cilanten blandt Andet

anført, at han, der, da han indrykkede Artiklen af 12te Marts d. A., aldeles
ikke kjendte Indstævnte og overhovedet ikke vidste, at denne existerede, ikke kon

have havt til Hensigt at fornærme Indstævnte, men om end den paaklagede Artikel
i „Aalborg Stiftstidende“ desnagtet maatte kunne ansees fornærmelig for Ind¬

stævnte, maa der i ethvert Fald gives Citanten Medhold i, at ban ved den den

paafølgende Dag i somme Blad givne Berigtigelse har givet Indstævnte al
den Opreisning, som denne efter Omstændighederne kunde fordre, og det saa¬

meget mere, som det Inserat, hvormed han, som meldt, d. 13de Marts d. A.
indfandt sig hos Citanten, og hvis Optagelse i uforandret Skikkelse ban maa
antages at have betragtet som tilstrækkelig fyldestgjørende, efter hvad der er

oplyst, i alt Væsentligt gik ud paa det Samme som den af Citanten i Avisen

givne Berigtigelse. — Som Følge heraf vil der ikke kunne paalægges Ci¬
tanten noget Strafansvar for hans Forhold i den ommeldte Henseende, ligesom

der heller ikke findes at være tilstrækkelig Anledning til at give den af Ind¬
stævnte paastaaede Mortification. Som Følge heraf samt da Citanten, efter

hvad der herom under Sagen er oplyst, maa ansees at have havt antagelig

Forhindring i at give personligt Møde ved Forligsmæglingen, vil han efter
sin Paastand i det Hele være at frifinde for Indstævntes Tiltale. Processens
Omkostninger for begge Retter ville efter Omstændighederne være at ophæve.
Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter sees ingen Stempel¬

overtrædelse at være begaaet.“

Mandagen den 8de Mai.

Nr. 92.

Advocat Nellemann

contra

Arrestanten Christian Hansen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Tyveri eller Hæleri.
Criminal= og Politirettens Dom af 21de Marts 1876:

„Arrestanten Christian Hansen bør straffes med Forbedringshuus¬
arbeide i 8 Maaneder samt udrede denne Actions Omkostninger
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og derunder Salair til Actor og Defensor Procuratorerne Rode

og Seidelin, med 15 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at

stande.

I

Salarium

til

Advocaterne

Nelle¬

mann og Henrichsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Christian Hansen, som er født den 17de Juni 1837 og
tidligere ved denne Rets Dom af 28de Mai 1859 efter Frdn. 11te April 1840

§ 1 cfr. § 21 og § 12, 2det Mb. og § 58 med Tugtbuusarbeide i 8 Aar,

for Tyveri eller Hæleri anlagte Sag har han overeensstemmende med hvad
der iøvrigt er oplyst vedgaaet, at han sidstafvigte 31te October om Aftenen til
Marschandiser Jens Jensen heri Staden har solgt blandt flere Klædnings¬

stykker et til 2 Kr. vurderet Par Træsko og et Halstørklæde af Værdi 33 Øre
hvilke Gjenstande blandt mere ifølge Anmeldelse til Kjøbenhavns Politi ere

fraskjaalne Muurpolerer Theodor Gottlieb Koch og Muursvend Jens Chri¬

stian Hansen ved et samme Dag i et mellem Øster=Farimagsvei og Øster¬
Søgade opført Arbeidsskuur begaaet Indbrudstyveri, og, da nu Muurpolerer

Koch og Muursvend Hansen med Hensyn til beweldte Træsko og Halstørklæde
ikke blot have aflagt Tilhjemlingsed, men ogsaa præsteret Beviis for deres

tidligere Besiddelse af disse Gjenstande samt da intet Hensyn vil kunne tages

til Arrestantens under Benægtelse af at have stjaalet dem afgivne vaklende og
ubestyrkede Forklaring, hvorefter han vil have kjøbt dem af 2 unavngivne Per¬

soner, vil Arrestanten i Medfør af D. L. 6—17—10 og 11 cfr. Frdn. 8de
September 1841 § 6, idet Omstændighederne dog ikke give tilstrækkelig Føie
til at antage det godtgjort, at han selv har stjaalet fornævnte Gjenstande, for

sin uhjemlede Besiddelse af dem være at ansee i Henhold til Straffelovens

§ 241 1ste Led efter dens § 238 som for anden Gang begaaet Hæleri med
en Straf, der findes at kunne bestemmes til Forbedringshuusarbeide i 8
Maaneder.“
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Advocat Nellemann
contra

Hans Simonsen Lundberg (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Vold paa Person og Legemsbeskadigelse.

Øster og Vester Herreds Extrarets Dom af 15de November

1875: „Tiltalte Gaardmand Hans Simonsen Lundberg af Thistrup
bør hensættes i Fæengsel paa sædvanlig Fangekost i 14 Dage samt

i Erstatning til Gaardmand Christen Jensen af Hulvig for denne

tilføiede Lidelser, Helbredelsesudgifter og Næringstab betale
100 Kr., hvorhos han bør udrede alle af denne Sag samt
Dommens Fuldbyrdelse lovligt flydende Omkostninger, hvorunder i

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Poulsen og Smith,
10 Kr. til hver. Den idømte Erstatning at udredes inden 15
Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen iøvrigt

at efterkommes under Adfærd efter Loven “
Viborg Landsoverrets Dom af 21de Februar 1876: „Tiltalte

Hans Simonsen Lundberg bør hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage samt betale i Erstatning til Gaard¬

mand Christen Jensen 100 Kr. Saa udreder han og Actionens
Omkostninger, derunder de ved Underretsdommen bestemte Sa¬

lairer samt i Salair til Actor og Defensor for Overretten,
Cancelliraad Møller og Justitsraad Neckelmann, 10 Kr. til hver.
Den idømte Erstatning udredes inden 8 Uger efter denne Doms

lovlige Forkyndelse og iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter

Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande. I

Salarium til Advocaterne Nellemann og Henrich¬

sen for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬
tales Gaardmand Hans Simonsen Lundberg for Vold paa Person og

Legemsbeskadigelse.
Det er under Sagen oplyst, at der den 5te August f. A. om Efter¬
middagen i Kjørestalden ved Thistrup Jernbanestations Kro fandt et Sammen¬
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stød Sted mellem Tiltalte og Gaardmand Christen Jensen, der begge vare

noget beskjænkede, ved hvilken Leilighed Tiltalte kastede Christen Jensen til

Jorden og satte sine Knæ mod hans Bryst, hvorpaa Staldkarlen skilte dem ad
og Tiltalte begav sig paa Veien til sit Hjem, men maa antages strax efter at
være bleven indhentet af Christen Jensen, der efter et Vidnes edelige For¬

klaring løb efter ham og greb fat i ham, og Vidnet saae da, at Tiltalte tog
en Steen af en i Nærheden liggende Steendysse, og, efterat have truet Christen

Jensen med denne, slog ham med Stenen i Hovedet saaledes at ban faldt om,
uden at Vidnet iøvrigt kunde see, om Tiltalte holdt paa Stenen, da han slog

med den, eller om han kastede den paa Christen Jensen, hvorefter Tiltalte løb

bort, efterladende sin Kaskjet og et Par Gange seende sig omkring. Nogle
andre Vidner, der kom tilstede udenfor Kroen umiddelbart efter det Passerede,

have ligeledes edelig udsagt, at de saae Christen Jensen ligge paa Jorden med

blødende Hoved, medens Tiltalte gik eller løb barhovedet ad sit Hjem til,
hvorefter Christen Jensen blev bragt ind i Stalden og kjørt til en Læge, ifølge

hvis samme Dag afgivne Attest der fornden nogle mindre Beskadigelser paa

Jensens venstre Kindbeen og venstre nedre Øienlaag fandtes i venstre Tinding
et uregelmæssigt gabende, lapformet, contunderet Saar af godt 1 Tommes
Længde, hvis Bund, os temporum, foltes blottet og fractureret, dog ikke i nogen

stor Udstrækning, og som syntes at være frembragt ved et stærkt Slag med en
noget skarp Steen. Det udtales derhos i Attesten, at Læsionen, som var

temmelig betydelig, godt kunde have betænkelige Følger for Patienten, og at
den i hvert Fald i længere Tid vilde gjøre ham udygtig til Arbeide. I en

senere Attest fra samme Læge af 18de September f. A. hedder det, at Læsionen
var helet efter omtrent 3 Ugers Forløb, i hvilken Tid Christen Jensen var

fuldstændig arbeidsudygtig, medens bon vel senere havde kunnet arbeide noget,
men dog ikke strængt, ligesom han i det Hele som Følge af Læsionen led endeel

af Hovedpine, der rimeligviis vilde vedblive i længere Tid, men at Læsionen

forhaabentlig ikke vilde efterlade andre Følger. Christen Jensen har iøvrigt
forklaret, at han, efterat Tiltalte i Kjørestalden havde sat sine Knæ for hans
Bryst, var bleven saa sortumlet, at han ikke mindes at have løbet efter Til¬
talte eller om denne havde Stenen i Haanden, da han slog ham med den, eller

om han kastede den efter ham, idet det alene dunkelt foresvæver ham, at han
var kommen ud af Stalden og at Tiltalte da bukkede sig efter en Steen.

I et den 24de Januar d. A. ifølge Overrettens Kjendelse afholdt For¬

hør har Christen Jensen paastaaet sig tilkjendt Erstatning efter Rettens Skjøn
i Anledning af den ham overgaaede Vold, og derhos udsagt, at han, siden

denne blev ham tilføiet, endnu stadig lider af Hovedpine og en svækket

Hukommelse.

Tiltalte har indrømmet, at ban den ommeldte Dag var tilstede ved
Thistrup Jernbanestations Kro tilligemed Christen Jensen, men han har ved¬

blivende paastaaet, at han var i høi Grad bernsel og derfor ikke rigtig mindes

hvad der passerede, og navnlig ikke at han har været i Slagsmaal med

Christen Jensen eller at han har slaaet denne i Hovedet med en Steen.
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Efter Sagens Oplysninger er der imidlertid ingen Føie til at antage,
at Tiltalte ved den paagjældende Leilighed har været beruset i en saadan Grad,
at han ikke skulde kunne ansees fuldt tilregnelig, og idet det efter det Oven¬
anførte maa ansees tilstrækkelig godtgjort, at Tiltalte har bibragt Christen

Jensen den i Lægeattesterne ommeddte Beskadigelse, uden at der er Grund til

at antage, at han har befundet sig i noget egentligt Nødværgetilfælde, vil Til¬
talte, der er født i Aaret 1839 og ikke sees tidligere at have været tiltalt eller

straffet, være for sit anførte Forhold at ansee efter Straffelovens § 203 med

en Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes at maatte bestemmes til
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, hvorhos han i Henhold til

den derom nedlagte Paastand vil have at betale Christen Jensen en Erstatning,
der efter Omstændighederne skjønnes at kunne bestemmes til 100 Kr.“

Nr. 103.

Advocat Henrichsen
contra

Niels Christian Nørlem, ogsaa kaldet Christensen, og
Hustru Mette Kirstine Jensdatter (Defensor Klubien),

der tiltales for Forsog paa Pengendpresning.
Bjerre Herreds Extrarets Dom af 14de Februar 1876:
„De Tiltalte Niels Christian Nørlem og Hustru Mette Kirstine Jens¬

datter bør hensættes Førstnævnte i Fængsel paa Vand og Brød

i 3 Gange 5 Dage og Sidstnævnte i Fængsel paa sædvanlig
Fangekost i 2 Maaneder samt betale Sagens Omkostninger, der¬

under i Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Busch og
Borch, 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 27de Marts 1876: „De
Tiltalte Niels Christian Nørlem, ogsaa kaldet Christensen, og Mette

Kirstine Jensdatter bør hensættes, den Første i Fængsel paa Vand

og Brød i 5 Dage og den Sidste i Fængsel paa sædvanlig
Fangekost i 60 Dage. Saa udrede de og Een for Begge og
Begge for Een Actionens Omkostninger og derunder de ved
Underretsdommen bestemte Salairer samt i Salair til Actor og
Defensor for Overretlen, Justitsraad Neckelmann og Cancelliraad
Møller, 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.“

Den 8de Mai
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Henrichsen og
Klubien for Høiesteret betale de Tiltalte Een for
Begge og Begge for Een 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser bedder det: „Under denne Sag til¬

tales Huusmand Niels Christian Nørlem, ogsaa kaldet Christensen, og
hans Hustru Mette Kirstine Jensdatter, for Forsøg paa Pengeudpresning.
Tiltalte Mette Kirstine Jensdatter har i denne Henseende vedgaaet,
hvad ogsaa stemmer overeens med Sagens andre Oplysninger, at hun med

sin Mands Vidende og Samtykke har tilsendt Gaardeier Niels Petersen af
Høgstedgaard et den 19de November f. A. dateret Brev, hvori hun truede

ham med, at dersom han ikke inden 8 Dage betalte hende 50 Rd. for at tie
med ham, vilde hun røbe for sin Mand og for N. Petersens Hustru, at han

havde villet kne og lokke hende til Horeri og budt hende Penge derfor, lige¬

som hun i saa Fald vilde raadføre sig med en Procurator, og, som det i
Brevet hedder, gjøre N. Petersen saa skiden, at ban ikke kunde vadske det af
sig. Iøvrigt har hun vedblivende udsagt, at N. Petersen — hvad denne dog

har benægtet — en Aften i Juli Maaned f. A., da hun var ene bjemme og
havde klædt sig af for at gaae i Seng, var kommen til hendes Dør og havde

budt hende Penge for at lade ham komme ind og pleie Omgang med hende,
og at hun havde staaet i den Formening, at der ikke kunde være noget

Ulovligt i at forlange nogle Penge af ham for at tie med det Forefaldne.
Tiltalte Niels Christian Nørlem har for sit Vedkommende indrømmet

at have vidst og samtykket i, at hans Kone skrev det paagjældende Brev, og
at Meningen var at faae Niels Petersen til at betale nogle Penge for hans
Uskikkelighed imod dem, hvori han ikke skjønnede, at der kunde være noget

Ulovligt.

For deres anførte Forhold ville de Tiltalte, af hvilke N. Chr. Nørlem
er født den 10de April 1819 og bans Hustru den 6te Januar 1816, og som

ikke sees tidligere at have været tiltalte eller straffede, være at ansee, Førstnævnte

efter Strafselovens § 245 cfr. § 51, og Sidstnævnte efter den cilerede § 245

sammenholdt med § 23, og skjønnes Straffen efter Sagens Omstændigheder

at kunne bestemmes for N. Chr. Nørlem til Fængsel paa Vand og Brød i 5

Dage og for Mette Kirstine Jensdatter til Fængsel paa sædvanlig Fangekost
i 60 Dage.“

Den 8de Mai.
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Nr. 105.

Advocat Levinsen
contra

Knud Rasmussen

hans Hustru Kirsten Pedersen og

Indsidder Christian Pedersen (Defensor Henrichsen),

der tiltales for Tyveri.
Antvorskov Birks Extrarets Dom af 7de December 1875:

„De Tiltalte, Tømrer Knud Rasmussen af Lindebjerg, hans

Hustru Kirsten Pedersen og Indsidder Christian Pedersen af
Topshøi, bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, den Første
i 3 Gange 5 Dage, den Anden i 2 Gange 4 Dage og den

Tredie i 5 Dage. Saa bør de og, Een for Alle og Alle for

Een, betale alle af Sagen flydende Omkostninger, derunder i
Salair til Actor, Procurator Drechsel 10 Kr. og til Defensor,
Procurator Hartnack 8 Kr. At eflerkommes under Adfærd

efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 29de Februar
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til

Precuratorerne Engberg og P. A. Petersen for Overretten betale

de Tiltalte, Tømrer Kund Rasmussen og Hustru Kirsten Peder¬
sen samt Indsidder Christian Pedersen, Een for Alle og Alle for
Een 12 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Levinsen og Henrichsen for Høiesteret betale de
Tiltalte Een for Alle og Alle for Een 20 Kroner

til hver.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr).

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

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.

Nº 7.

Den 26de Mai.

1876.

Første ordinaire Session.

Onsdagen den 8de Mai.
Nr. 105.

Advocat Levinsen
contra

Knnd Rasmussen, hans Hustru Kirsten Pedersen og Indsidder

Christian Pedersen (see forrige Nr.).
Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Under nærværende i
1ste Instants ved Antvorskov Birks Extraret paakjendte Sag, hvorunder de

Tiltalte Tømrer Knud Rasmussen, hans Hustru Kirsten Pedersen

samt Indsidder Christian Pedersen sigtes for Tyveri, ere de Tiltalte, ved
egen af de iøvrigt fremkomne Oplysninger bestyrket Tilstaaelse overbeviste at
have gjort sig skyldige deri, idet de Natten imellem den 12te og 13de Novbr.
f. A. i Forening i den Proprietair Bech til Valdemarskilde tilhørende Søndre
Overdrev Skov have tilvendt sig hver et Bundt Tækkekjæppe paa omtren

200 Stkr. til en Værdi af 2 Kr. pr. Bundt.
Tiltalte Knud Rasmussen, der er født den 27de Juni 1834 og hans
Hustru Kirsten Pedersen, der er født den 26de April 1834, ere ved Antvorskov
Birks Extraretsdom af 27de October 1868 ansete, Førstnævnte efter Straffe¬

lovens §§ 228 og 234 cfr. 54 og 55 med Fængsel paa Vand og Brød i 5
Dage og Sidstnævnte efter Straffelovens § 235 cfr. 54 med simpelt Fængsel
i 4 Dage, me dens Tiltalie Christian Pedersen, der er født den 25de Juli

1847, ikke findes tidligere straffet. — Det

maa derfor billiges, at de nu ere

ansete, Knud Rasmussen efter Straffelovens § 230 cfr. 234 og hans Hustru

Kirsten Pedersen og Christian Pedersen efter Straffelovens § 228 cfr. 234 og
47, og at Straffen for dem er bestemt til Fængsel paa Vand og Brød hen¬
XX. Aargang.
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holdsviis i 3 Gange 5, 2 Gange 4 og 5 Dage. -— Da ogsaa Underrets¬

dommens Bestemmelser om Actionens Omkostninger bifaldes, vil den i det
Hele blive at stadfæste.
I Salair til Actor og Defensor her for Retten blive de Tiltalte plig¬
tige in solidum at udrede 12 Kr. til hver.
Det maa misbilliges, at Actor ved Underretten, Procurator Drechsel
i Slagelse, hverken er mødt eller har ladet møde i Extraretten. —
Iøvrigt

har Sagens Behandling i 1ste Instants og Sagførelsen ved begge Retter

været lovlig.“

Tirsdagen den 9de Mai.

Nr. 95.

Advocat Hindenburg
contra

Anders Larsen (Def. Levinsen),

der tiltales for Tyveri.
Bornholms Søndre Herreds Extrarets Dom af 27de Marts

1876: „Tiltalte Anders Larsen hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 5 Dage og afholder Omkostningerne ved sin Arrest,

Actionen og Straffens Execution, derunder Salair til Actor,
Cancelliraad Erichsen 12 Kr. og til Defensor, Procurator Petersen
10 Kr. foruden Diæter efter Overøvrighedens nærmere Bestem¬
melse. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Det Tiltalte overbeviste, i den indankede Dom fremstillede
Forhold findes med Hensyn til den deri nævnte, ham tidligere
for Tyveri overgaaede Dom af 29de December 1870 at maatte

paadrage ham Ansvar efter Straffelovens § 230 1ste Led, hvor¬
med ifølge de om Tiltaltes mentale Tilstand foreliggende Oplys¬

ninger bliver at sammenholde § 39. Straffen findes efter Om¬

stændighederne at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage. I Henseende til Actionens Omkost¬

ninger bliver Dommen at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Anders Larsen bør hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. I Henseende

Den 9de Mai
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til Actionens Omkostninger bør Herredstings¬

dommen ved Magt at stande. I Salarium til
Advocaterne Hindenburg og Levinsen for Høieste¬

ret betaler Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Tjenestekarl Anders

Larsen, der er født i Aaker Sogn paa Bornholm den 25de Februar 1843,
tiltales under nærværende Sag for Tyveri.
Ved hans egen Tilstaaelse og de dermed stemmende øvrige Oplysninger

i Sagen er det godtgjort, at han har frastjaalet Gaardeier Mikkel Jensen i
Poulsker Sogn, i hvis Tjeneste han stod, en Høtyv, der henstod i den for
Tiltalte tilgængelige Lo, og er vurderet til 1 Kr. 33 Øre, endvidere en

Børste, der fandtes i Folkestuen og er vurderet til 16 Øre, samt en Sax,

som var henlagt i en Gang til Foderloen og er vurderet ligeledes til 16 Øre.
Hvad derimod angaaer en til 6 Kr. vurderet, Avlsbrugerlærling Lars

Dam af Nexø tilhørende lodden Hue, da har Tiltalte vel omsider vedgaaet,

at han har sat sig i Besiddelse deraf i Forstuen til den Bygning, hvor i Jule¬
dagene en i Nexs til Julefestens Høitideligholdelse mødt Forsamling havde

hængt Overtøiet fra sig; men han har benægtet at have taget Huen for at
tilegne sig den, og derimod paastaaet, at han har taget den til at gaae hjem
med, da han ved sin Bortgang fra Forsamlingen ikke kunde finde sin egen igjen.
Naar imidlertid hensees til Tiltaltes vaklende Forklaring om Aarsagen

til, at han ikke kunde gjenfinde sin Hue — i hvilken Henseende han først har

udsagt, at han havde hængt den fra sig, og senere, at han havde glemt at

have stukket den ind paa Brystet af sig — og til, at han i Virkeligheden ikke
havde mistet sin egen Hne, endvidere til hans Forsømmelse af at bringe den

fremmede Hne tilbage efter dens Afbenyttelse, og til den gjentagne Brug, han

har gjort af den, medens han havde den i sin Besiddelse, skjønnes det dog
ikke rettere, end at Tiltalte maa antages at have sat sig i Besiddelse af Huen

med den Hensigt at tilegne sig den, og at der ingen Betydning kan tillægges

hans Forklaring om kun at have taget den til Brug paa Veien hjem. Hans

Forhold vil følgelig være at ansee som Tyveri.
Anders Larsen, der er en noget aandssvag Person, har i Aaret 1858

ved Bornholms Sønderherreds Politiret for Eiendomsindgreb været under

Inkvisition, uden at Tiltale blev institueret. I Aaret 1859 blev han ved
Sønderherreds Politiret overført om Tyveri, men ved allerhøieste Resolution

af 6te Mai samme Aar fritaget for Tiltale mod at hensættes i Flakkebjerg
Anstalt for moralsk fordærvede Personer. Snart efter sin Indsættelse i An¬

stalten undveg han, og begik under Kjøbenhavns Amts søndre Birk et Qvæg¬
tyveri, der eiheller havde Tiltale mod ham til Følge, hvorimod han atter blev

hensat paa Flakkebjerg Anstakt, fra hvilken han igjen blev udskreven den 1ste

Mai 1861. Den 2den Marts 1869 blev Anders Larsen paa Foranstaltning
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af Sogneraadet i Aaker indsat i Maribo Amts Tvangsarbeidsanstalt. Efter

20 Maaneders Ophold undveg han derfra og begik strax et Tyveri, for hvilket

han ved Musse Herreds Extrarets Dom den 29de December 1870 i Henhold til
Straffelovens § 228 og § 39 blev anseet med 3 Dages Fængsel paa Vand
og Brød, altsaa med en Straf, der er under Minimum af den ved ansørte

§ 228 bestemte. For de ham nu overførte Tyverier, skjønnes han derfor ikke
at kunne ikjendes Iterationsstraf efter Straffelovens § 230, men at burde

paany ansees efter Straffelovens § 228 jfr. § 39 som for første Gang begaaet
Tyveri, og da efter Omstændighederne at kunne ikjendes 5 Dages Fængsel paa

Vand og Brød.
Erstatning er af de Bestjaalne frafaldet.“

Nr. 97.

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Carl Frederik Ludvig Støckel (Def. Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 1ste April 1876:

„Arrestanten Carl Frederik Ludvig Støckel og Tiltalte Rasmine

Margrethe Kryger, Danielsens Hustru bør straffes, Arrestanten med

Tugthuusarbeide i 4 Aar og Tiltalte med Fængsel paa Vand og
Brød i 5 Dage. Saa bør og Arrestanten udrede denne Actions

Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬

curatorerne Salomonsen og Heckscher med 12 Kr. til hver dog

saaledes, at Tiltalte in solidum med Arrestanten tilsvarer samme
for sit Vedkommende, og derunder ⅓ af de ommeldte Salairer.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom for Carl Fre¬
derik Ludvig Støckels Vedkommende anførte Grunde kjendes

for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør, forsaavidt
paaanket er, ved Magt at stande. I Salarium

til Advocat Halkier og Etatsraad Buntzen for
Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

Den 9de Mai.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Carl Frederik Ludvig Støckel for Tyveri og mod Til¬
talte Rasmine Margrethe Kryger, Danielsens Hustru, for Hæleri anlagte
Sag er det beviist ved deres egne af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Til¬

staaelser, at Arrestanten i Tidsrummet fra September eller October Maaned
f. A. og til Slutningen af Januar Maaned d. A. har, medens han arbeidede

paa „Asp's Fabriker“ her i Staden, i flere forskjellige Gange paa Steder i

Fabrikens Localer, hvor han uhindret kunde tage dem, stjaalet nogle Kobber¬
rør, en Kobberspand, en Blyslange, nogle Messinghaner og nogle Blyrør,

hvilke Gjenstande, der alle tilhørte Fabrikens Eier, Etatsraad Johan Christian
August Boch, Arrestanten mener i det Hele at have faaet betalt med mellem
60 og 70 Kr., og hvis Værdi, der ikke har været nøiagtig at oplyse, maa an¬

tages at have i det Hele udgjort mindst et lignende Beløb, samt at Tiltalte,
der har afkjøbt Arrestanten alle hans ovenommeldte Tyvekoster, men ikke vil

have betalt for samme mere end ialt mellem 30 og 40 Kr., har, efterat hun
havde indseet, at Arrestanten ikke kunde være i lovlig Besiddelse af det Metal,
han solgte hende, desuagtet vedblivende tilforhandlet sig, hvad han derefter

bragte hende af saadant.
Arrestanten, der er født den 18de Marts 1828, er blandt Andet flere

Gange anseet for Eiendomsindgreb, senest ved denne Rets Dom af 23de

Marts 1867 i Medfør af Straffelovens § 307 efter samme Lovs § 231
1ste og 2det Led jfr. § 229 Nr. 4 med Tugthuusarbeide i 2 Aar, og Til¬

talte, der er født den 17de April 1824, ikke fundet tidligere straffet.
De ville nu i Medfør af det Foranførte blive at dømme efter bemeldte

Lov, Arrestanten efter § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri, og Til¬
talte efter § 238, og findes Straffen at kunne bestemmes for Arrestanten til
Tugthuusarbeide i 4 Aar og for Tiltalte til Fængsel paa Vand og Brød i

5 Dage.“

Torsdagen den 11te Mai.
Nr. 20. Forhenværende Secretair ved Godseierforeningen

J. J. Nielsen (Adv. Nellemann efter Ordre)
contra

Professor N. C. Frederiksen (Adv. Henrichsen),
betræffende Citantens Ret til Honorar for den af ham efter Ind¬

stævntes Anmodning med Hensyn til Stiftelsen af Landmands¬
banken, Hypothek= og Vexelbanken udviste Virksomhed.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 26de Juli
1875: „Citanten, Professor N. C. Frederiksen, bør for Ind¬

stævntes, Secretair I. I. Nielsens Tiltale i denne Sag fri at
være. Processens Omkostninger for begge Retter ophæves.“
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Kjøbenhavns Amts nordre Birketings Dom af 11te Novbr.

1874: „Indstævnte, Professor Frederiksen bør til Citanten,
Secretair I. I. Nielsen, for dennes udviste Virksomhed med

Hensyn til de foreløbige Skridt og Forhandlinger i Anledning af
Stiftelsen af Landmands= Hypothek= og Vexelbanken betale et saa

stort Honorar, som tvende af Retten udmeldte Skjønsmænd be¬
stemme, dog at dette Beløb ikke overstiger 10,000 Rd. eller an¬
sættes til mindre end 200 Rd. Sagens Omkostninger ophæves.

At efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬

kyndelse under Adfærd efter Loven.
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,

hvortil føies at den af Citanten efter Indstævntes Opfordring

udviste Virksomhed, ifølge de Høiesteret forelagte Oplysninger,
ikke kan antages at have været af saadan Beskaffenhed, at Ci¬

tanten, ogsaa uden noget udtrykkeligt Tilsagn derom, kunde have
et Retskrav mod Indstævnte paa Betaling for samme, vil Dommen

være at stadfæste. Processens Omkostninger for Høiesteret blive
efter Omstændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. Processens Omkostninger

for Høiesteret ophæves. Til Justitskassen be¬

taler Citanten 2 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Citanten, Professor
N. C. Frederiksen, paaanker under nærværende Sag en ved Kjøbenhavns

Amts nordre Birkeret den 11te November f. A. afsagt Dom, hvorved han er
tilpligtet at betale til Indstævnte, Secretair I. I. Nielsen, for dennes udviste

Virksomhed med Hensyn til de foreløbige Skridt og Forhandlinger i Anledning
af Stiftelsen af Landmandsbanken, Hypothek= og Vexelbanken et saadant

Beløb, som tvende af Retten udmeldte Mænd maatte bestemme, dog ikke over
10,000 Rd. og ikke under 200 Rd., medens Sagens Omkostninger ere op¬

hævede, og paastaaer han i Overeensstemmelse med sin Procedure for Under¬
retten principaliter Dommen forandret saaledes, at han frifindes for Ind¬

stævntes Tiltale med Tillæg af Sagens Omkostninger, som han ogsaa har
paastaaet sig tilkjendte her for Retten. Da Indstævnte, skjøndt han findes

lovlig stævnet, hverken er mødt eller har ladet møde her for Retten, vil
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Sagen i Medfør af Lovens 1—4—30 og Frdn. 3die Juni 1796 § 2 være at

paakjende efter de fremlagte Breve og Beviisligheder, navnlig Underretsacten,
og da som Følge deraf den af Citanten som fremlagt omtalte Skjønsforret¬

ning, der er optagen efter at Underretsdommen er afsagt, ikke vil kunne

komme i Betragtning ved Sagens Paakjendelse, bliver det uden Betydning,
at den ikke findes at være bleven fremlagt.

Af Underretsacten sees, at Indstævnte paastaaer, at han efter Anmod¬
ning af Citanten har ydet ham og en ustævnt Mand Assistance i forskjellige
Retninger ved de foreløbige Skridt til Oprettelsen af Landmands=, Hypothek¬

og Vexelbanken her i Staden, og navnlig bevirket at Planen for Banken,
istedetfor som paatænkt at indskrænkes til en Vexelbank, udvidedes til en
Hypothek= og Laanebank. Indstævnte har derhos anført, at han, efterat Ci¬

tanten i Foraaret 1871 efter Anviisning af den nævnte ustævnte Mand havde

henvendt sig til Indstævnte, der antoges at have gode Forbindelser i Gods¬
eierstanden, som kunde komme den paatænkte Bank tilgode, deels i Almindelighed

har staaet Citanten bi med Raad og Daad med Hensyn til Bankens Opret¬
telse, deels om end ikke givet Ideen til, saa dog bevirket, at Banken blev ud¬

videt til tillige at være en Hypothekbank, deels endelig baade ved directe
Underhandlinger og igjennem Pressen paavirket Godseierstanden til Planens

Fordeel og derved bidraget til at bringe Banken istand. For denne Virksom¬

hed har Indstævnte paastaaet, at Citanten har lovet ham Honorar, som han
har formeent at kunne bestemmes til 10,000 Rd. eller i hvert Fald fastsættes

af uvillige Mænd.
Citanten har benægtet at have søgt Raad og Veiledning hos Ind¬

stævnte, eller at Landmandsbanken efter hans Raad blev udvidet til ogsaa at
give sig af med Hypothek= og Laaneforretninger, saavelsom at han har tilsagt
Indstævnte noget Honorar, eller at Indstævnte har skaffet nogen Godseiers

Tiltrædelse til Planens Udførelse. Han vil kun, da det var af Vigtighed at
stemme Godsejerstanden velvilligt for Foretagendet, naar Planen bekjendt¬

gjordes, efter Opfordring af den nævnte ustævnte Mand, fordi Indstævnte i
lang Tid havde staaet i Forbindelse med denne Stand og navnlig i en læn¬

gere Aarrække havde været Godseierforeningens Secretair, have talt med ham

for at stemme ham gunstigt for Sagen for det Tilfælde, at han udtalte sig i
Pressen eller ligeoverfor Godseierne om Foretagendet, og for denne Virksom¬

hed formener Citanten ikke, at der kunde loves ham noget Vederlag.
Efter Citantens Fremstilling havde han og den ustævnte Mand oprin¬

delig tænkt paa at medtage en Afdeling for Hypothekforeningen, men opgivet
dette, fordi de ikke ansaae saadant realisabelt, hvilket ogsaa blev meddeelt Ind¬

stævnte, da der blev talt til ham om Planen; og hvis han har gjort nogen
Bemærkning om, at Godseierne vilde sætte Priis paa en Hypothekbank,

hvilket Citanten end ikke mener, blev intet Hensyn taget dertil. Citanten
nægter vel ikke, at Indstævnte har talt med Godseiere om Foretagendet og

senere i Pressen omtalt det gunstigt, men derimod, at han har formaaet en
eneste Godseier til at optræde som Bærer af Foretagendet. Citanten har end¬
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videre anført, at da der viste sig Vanskeligheder ved Planens Udførelse, opgav
han foreløbig Tanken, men senere hen paa Sommeren, da en ustævnt Vexel¬
leer, til hvem han henvendte sig, skaffede 6 Millioner Rd. fra Udlandet til

Bankens Grundlæggelse, gjenoptog han den oprindelige Tanke om en Hypothek¬
bankforretning, uden at det behøvedes at søge særlig Assistance af Godseierne
til Capitalens Tilveiebringelse, saa at Indstævntes Virksomhed, selv om den

havde havt den Characteer, Indstævnte selv vil tillægge den, blev aldeles

overflødig.
Til Begrundelse for sin Paastand om at Citanten havde lovet ham
Honorar, har Indstævnte imidlertid ikke tilveiebragt andet Beviis end det, der

efter hans Formening maa ansees at ligge i den Maade, paa hvilken Citanten

fra første Færd har henvendt sig til ham i denne Sag, idet Citanten nemlig
tilskrev ham et Brev, i hvilket han anmodede Indstævnte om at komme til
ham for at deeltage i et Foretagende, som, hvis det lykkedes, vilde bringe

Indstævnte stor Fordeel, og at han, da Indstævnte derefter indfandt sig hos

ham, søgte at vinde hans Bistand for Oprettelsen af Banken, saaledes som der
da var paatænkt, og overleverede ham et Prospectus til en saadan.

Der findes imidlertid at maatte gives Citanten Medhold i, at der i

denne Henvendelse fra hans Side ikke indeholdes noget Tilsagn om personlig
at ville betale Indstævnte Honorar, men kun en Opfordring til med ham at

virke for at bringe et Foretagende istand, som kunde aabne Indstævnte Udsigt
til Fordeel paa en eller anden Maade.

Indstævnte har vel endnu formeent, at der selv uden noget udtrykkeligt

Tilsagn herom maatte tilkomme ham Honorar hos Citanten; men eiheller

heri findes der at kunne gives ham Medhold, da han — selv afseet fra at
Banken ikke blev oprettet saaledes som paatænkt, da Citanten først traadte i

Forbindelse med Indstævnte —efter sin egen Fremstilling kun af Citanten
havde modtaget Opfordring til med denne at virke for Iværksættelsen af et

Foretagende, der ikke skulde blive Citantens eget, og saaledes ikke kunde fordre

Betaling af denne for sin Medvirkning hertil, medmindre Citanten udtrykkelig
havde lovet ham Honorar eller indestaaet ham for, at et saadant skulde blive
ham til Deel.
Efter det Anførte vil der saaledes, uden at det kan ansees fornødent
nærmere at gaae ind paa Parternes Procedure, være at tillægge Citanten den

paastaaede Frifindelse, medens Sagens Omkostninger efter Omstændighederne
ville være at ophæve for begge Retter.

Stempelovertrædelse foreligger ikke her for Retten.“

Den 15de Mai.
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Nr. 9.

Grosserer F. Reimers (Ingen)
contra

Grosserer Christian Faber (Ingen).

Høiesterets Dom.
Citanten, som hverken selv møder eller ved Fuld¬

mægtig lader møde til bestemt Tid for Høiesteret,

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
sig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere

betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei til¬
lades videre derpaa at tale.

Nr. 18. Brygger Lars Christensen (Ingen)
contra

Brygger K. C. Hansen (Advocat Halkier).

Høiesterets Dom.
Citanten, som hverken selv møder eller ved Fuld¬

mægtig lader møde til bestemt Tid for Høiesteret,
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
sig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere

betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei til¬
lades videre derpaa at tale. Saa bør han og da be¬

tale til Justitskassen for unødig Trætte 400 Kroner
og endvidere til samme Kasse 10 Kroner. I Kost
og Tæring betaler han til Indstævnte, som har

givet Møde, 200 Kroner.
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Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Christian Rasmussen (Defensor Klubien),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 1ste April 1876: „Arre¬

stanten Christian Rasmussen bør straffes med Fængsel paa Vand

og Brød i 5 Dage, samt udrede denne Actions Omkostninger og

derunder. Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Herforth
og Maag, med 10 Kroner til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Efter de foreliggende Oplysninger findes det at maatte an¬

tages, at Tiltalte har været i en tilregnelig Tilstand, da han ved

den i den indankede Dom nævnte Leilighed satte sig i Besiddelse
af de omhandlede Gjenstande, og han vil derfor være at ansee

efter Straffelovens § 228. Det vil imidlertid efter Omstændig¬

hederne kunne have sit Forblivende ved den ham tilfundne Straf
af 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og Dommen, hvis
Bestemmelser om Actionens Omkostninger bifaldes, vil saaledes

kunne stadfæstes.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Etatsraad Buntzen
og Advocat Klubien for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Christian Rasmussen for Tyveri anlagte Sag er det

tilstrækkelig godtgjort, at ban sidstafvigte 5te Februar hemmeligen har sat sig i
Besiddelse af en Kurv og en Zinkspand, hvilke tilsammen til 2 Kr. vurderede

og Christiane Engelsen, Møllers Enke tilhørende Gjenstande stod paa en
aaben Kjøkkentrappe udenfor Sidstnævntes Kjøkkender, samt at han har for¬

søgt til egen Fordeel at afhænde disse Ting, ved hvilken Leilighed han blev
anholdt af Politiet. Arrestanten, som efter det i saa Henseende Oplyste var
beruset, da han anholdtes, men da ikke i en saadan Grad, at hans Tilregne¬

lighed kunde ansees svækket, forklarede første Gang, han stilledes for Retten,
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at han, dengang han tog de ovennævnte Ting, ikke var mere bernset end at

han meget godt indsaae, at han derved gjorde sig skyldig i Tyveri, men denne
Forklaring forandrede han, efter at den var bleven ham forelæst, derhen, at

det først var nogen Tid efter, at han havde tilvendt sig Tingene, at han blev

sig bevidst, hvorledes han var kommen i Besiddelse af dem. Dette Arre¬
stantens sidste og senere fastholdte Udsagn finder Retten det betænkeligt at for¬

kaste af Hensyn til, at Arrestanten er en ikke tidligere for Eiendomsindgreb
straffet Person, at det er forklaret af Arbeidsmand Thomsens Hustru, Johanne
Christensen, at hun strax bemærkede, at Arrestanten, som hun saae baade gaae
op ad den ovennævnte Kjøkkentrappe og komme tilbage fra samme med Kurven

og Spanden, var endeel beskjænket, og endmere lagde Mærke dertil, dengang
han gik bort, idet han da svinglede stærkt og var nærved at falde, idet han
gik ud af Stedets Port, og endeligen, at Oplysningerne i Sagen vise, at der

har ligget omtrent en Time imellem Arrestantens Besiddelsestagelse af de
paagjældende Gjenstande og hans Falbydelse af samme. Og da Arrestanten,
naar denne Forklaring lægges til Grund, maa antages at have manglet sin

Bevidsthed, da han tog Kurven og Spanden, saa vil han i Overeensstemmelse
med Straffelovens § 38 ikke kunne straffes for Tyveri.

Derimod maa Arrestanten ansees overbeviist ved sin egen Tilstaaelse,
der bestyrkes af det iøvrigt forsaavidt Oplyste, at have begaaet en strafbar

Handling ved at have tilegnet sig de tidtnævnte Ting i en fuldt tilregnelig

Tilstand og efterat det var bleven ham klart, at hans Besiddelse af dem ikke
var lovlig.
I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten, der er født den 5te August
1845 og tidligere anseet ved denne Rets Dom af 11te April 1871 efter Loven

af 6te Marts 1869 § 13 med simpelt Fængsel i 4 Uger og ved 15de Batail¬
lons Krigsretsdom af 17de Februar 1872 for Subordinationsforseelse i Hen¬
hold til Parolbefaling af 3die August 1846 § 2 Nr. 3 med Nedsættelse i de

Meniges 2den Klasse og 50 Rottingslag, blive at dømme efter Straffelovens
§ 248 efter Omstændighederne til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage.“

Nr. 111.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Poul Nielsen (Defensor Henrichsen),

der tiltales for Tyveri.

Lysgaard m. fl. Herreders Extrarets Dom af 28de Decbr.

1875: „De Tiltalte Poul Nielsen eller Larsen af Truust og
Andreas Petersen i Iller bør hver især hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød i 5 Dage, hvorhos de Een for Begge og Begge

for Een ville have at udrede alle af denne Action flydende Om¬
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kostninger derunder i Salair til Actor, Overretsprocurator
Isaacsen 10 Kroner og til Defensor, Procurator Kiær 8 Kroner.

Endvidere ville de Tiltalte have in solidum at betale i Erstatning

til Gaardmand Thomas Sørensen af Døssing 2 Kroner. Den

idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 13de Marts 1876: „Under¬

retsdommen bør, forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande.
Saa udreder Tiltalte og Actionens Omkostninger for Overretten

og derunder i Salair til Actor og Defensor sammesteds, Cancelli¬
raad Møller og Procurator Fasting 10 Kroner til hver. Den
idømte Erstatning udredes inden 8 Uger efter den Doms lovlige

Forkyndelse og iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande. I
Salarium til Advocaterne Levinsen og Henrichsen

for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag:

der i 1ste Instants tillige angik en anden Tiltalt, for hvis Vedkommende

tiltales Indsidder Poul
Sagen imidlertid ikke er indanket for Overretten —
Nielsen for Tyveri.
Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger er det

tilstrækkelig godtgjort, at han den 15de October f. A. om Eftermiddagen, da
han imellem Levring og Ans var kommen til at kjøre et Stykke Vei med

Gaardmand Thomas Sørensen af Døssing, har frastjaalet denne en bag i

Vognen under et Dækken liggende Dunk med omtrent 4 Potter Brændeviin,
idet han, uden at Sørensen mærkede det, tog Dunken frem og rakte den til

den i 1ste Iustants medtiltalte Andreas Petersen, der var i Følge med
ham og gik ved Siden af Vognen, med den Yttring: „Lad os faae den med
os, smid den i Grøften,“ hvilket Andreas Petersen ogsaa gjorde. Da Tiltalte

kort efter var staaet af Vognen, gik han tilbage og hentede Dunken, hvis

Indhold han og Andreas Petersen derefter have fortæret. Den stjaalne Dunk
er bragt tilstede under Sagen og efterat være vurderet til 1 Kr. 33 Øre ud¬
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leveret Bestjaalne, der har paastaaet sig Brændevinens Værdi, 2 Kr., tilkjendt
i Erstatning. — For dette Forhold er Tiltalte — der er født den 10de Oc¬

tober 1842, og som med Undtagelse af, at han to Gange har betalt Bøder
for uberettiget Næringsbrug, ikke tidligere har været tiltalt eller straffet

ved Underretsdommen rettelig anseet efter Straffeløvens § 228 jfr. § 47,

med en Straf, der findes passende fastsat til Fængsel paa Vand og Brød i 5
Dage, og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser i Henseende til Erstatningen og
Actionens Omkostninger for Tiltaltes Vedkommende billiges, vil saaledes
være at stadfæste, forsaavidt den er paaanket.“

—

Nr. 104.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Frederik Thorvald Reimer (Defensor Halkier),
der tiltales for Forsog paa Utugt med Pigebørn samt Over¬

trædelse af Straffelovens § 181.
Criminal= og Politirettens Dom af 8de April 1876: „Arre¬
stanten Frederik Thorvald Reimer og Tiltalte Hakon Hjalmar
i
Schouw bør straffes Arrestanten med Forbedringshuusarbeide

8 Maaneder og Tiltalte med Fængsel paa Vand og Brød i 5
Dage. Saa bør de og udrede denne Actions Omkostninger, en¬

hver for sit Vedkommende, og derunder hver Halvdelen af Sa¬

lairerne til Actor og Defensor, Procuratorerne Tvermoes og
Bocher, 12 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom for Frederik Thorvald
Reimers Vedkommende anførte Grunde kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør, forsaavidt
paaanket er, ved Magt at stande. I Salarium til
Advocaterne Hindenburg og Halkier for Høieste¬

ret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Frederik
Thor vald Reimer, som er født den 21de November 1842 og ikke funden

forhen straffet, og Tiltalte Hakon Hjalmar Schouw, som er født den 10de
Marts 1851 og tidligere, foruden at være anseet med arbitraire Straffe under

sin militaire Tjeneste for Disciplinairforseelser, er straffet ved denne Rets Dom
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af 18de Juni 1867 efter Straffelovens § 228 jfr. §§ 37 og 21 med 15
Rottingslag, tiltales under nærværende Sag, Arrestanten for Forsøg paa
Utugt med Pigebørn og Overtrædelse af Straffelovens § 181 og Tiltalte for

uteerligt Forhold mod Pigebørn.

Det er i saa Henseende ved Arrestantens og Tiltaltes egne af det
iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelser beviist, at Arrestanten den 18de Decbr.

forrige Aar, endskjøndt han var vidende om, at han var beheftet med venerisk
Smitte, har forsøgt at bedrive Utugt med to Pigebørn, det ene født den 10de

Marts 1865 og det andet den 29de Januar 1866, uden at det som Følge af
Pigebørnenes uudviklede Tilstand lykkedes ham, og at Tiltalte ved samme
Leilighed har gjort sig skyldig i uteerligt Forhold med de to ovenbetegnede

Pigebørn. Ved den ommeldte Behandling, som Pigebørnene deels godvillig
underkastede sig deels endog opfordrede til, er der hverken paaført dem Smitte

eller nogen Legemsbeskadigelse.

Som Følge af Foranførte ville Arrestanten og Tiltalte være at ansee

efter Straffeloven, Arrestanten efter dens §§ 173 og 181, sammenholdte med
§ 46, og Tiltalte efter § 176 jfr. § 173, og findes Straffen efter Omstændig¬

hederne at kunne bestemmes, for Arrestanten til Forbedringshuusarbeide i 8

Maaneder og for Tiltalte til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage.“

Tirsdagen den 16de Mai.

Nr. 66. Boet og Arvingerne

efter afgangne Assessor i den kgl.

Landsover= samtHof= og Stadsret, Etatsraad M. D. Krieger
(Advocat Klubien efter Ordre)
contra

Finantsministeriet paa Statskassens Vegne

(den constituerede Kammeradvocat, Etatsraad Buntzen),

betræffende Tilbagebetaling af en af afgangne Etatsraad Krieger

betalt Rangskat.
Kjøbenhavns Gjældscommissions Dom af 9de December

1875: „Indstævnte, Finantsministeriet, bør for Tiltale af Ci¬
tanten, Assessor i den Kongelige Landsover= samt Hof= og
Stadsret, Etatsraad M. Krieger i denne Sag fri at være.

Sagens Omkostninger ophæves.“

Høiesterets Dom.
Foreløbig bemærkes, at Høiesteret ved kongelig Ordre af

31te Januar d. A. er bemyndiget til at tage nærværende Sag
under Paakjendelse, uanseet at dens Gjenstand maatte befindes
ikke at udgjøre summa appellabilis, samt at Sagsøgeren efter
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den indankede Doms Afsigelse er afgaaet ved Døden, hvorefter
hans Bo er indtraadt i Sagen.
I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, hvorved alene

bemærkes at den i Dommen berørte § 5 i Lov for Island af

15de October 1875 vel bestemmer, at en Embedsmand kun skal
svare Skat af Rang ifølge Titel, forsaavidt han derved kommer
i en høiere Rangklasse end den, hans Embede medfører, men at
denne Bestemmelse, ogsaa afseet fra den i Dommen udtalte al¬

mindelige Sætning, hvis Rigtighed derfor ikke behøver at prøves,

maa blive uden Indflydelse paa nærværende Sags Afgjørelse, vil
oftnævnte Dom være at stadfæste.
Processens Omkostninger for Høiesteret blive efter Omstæn¬

dighederne at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Gjældscommissionens Dom bør ved Magt at

stande. Processens Omkostninger for Høiesteret
ophæves. Til Justitskassen betale Citanterne 2 Kr.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Det Spørgsmaal,

som foreligger til Afgjørelse i nærværende Sag, —
hvorunder Citanten,
Assessor i den Kongelige Landsover= samt Hof= og Stadsret, Etatsraad M.
Krieger, paastaaer Indstævnte, Finantsministeriet, kjendt pligtig til paa
Statskassens Vegne at tilbagebetale den ham formeentlig med Urette afkrævede

og af ham under Reservation betalte Rangskat for Tiden fra 20de Mai til

30te September f. A. à 80 Kr. aarligt med 29 Kr. og Sagens Omkostninger

skadesløst — er, hvorvidt Citanten, efterat der ved Kgl. Resolution af 20de Mai
f. A. er tillagt Assessorerne i Overretterne, som Indehavere af deres Embeder,
Rang i Rangforordningens 3die Klasse Nr. 9, er pligtig til at svare Rangskat
af den ham som virkelig Etatsraad ifølge Bestalling af 26de Mai 1867 tillagte
Rang i Rangforordningens 3die Klasse Nr. 3.

Citanten har formeent, at dette Spørgsmaal maatte besvares benægtende

og i saa Henseende anført, at det formeentlig er uvæsentligt, at den i hans
Titel liggende Adkomst medfører en noget høiere Rang end den, der hidrører

fra hans Embede, da det Afgjørende maatte være, at Rangordningen efter
Rangforordningen af 14de October 1746 hovedsageligen er en Klasseinddeling,

at der er en Forskjel af ganske anden Art imellem deres Rang, som rangere i
forskjellige Klasser, end mellem deres, som have Rang i samme Klasse, men
under forskjellige Nummere, at i Særdeleshed Rangskatten ifølge Forordningen
17de Januar 1764 § 8 svares klasseviis uden at de enkelte Nummere indenfor

Rangklassen komme i Betragtning, at Citanten, hvad enten der tages Hensyn
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til hans Embede eller til hans Titel, har Rang i den samme Rangklasse, og at
han ifølge Lov indeholdende almindelige Bestemmelser om Embeds= og Be¬

stillingsmænds Lønningsforhold m. m. af 26de Marts 1870 § 7 ikke skal svare

Rangskat af den med hans Embede forbundne Rang — hvoraf det da med
Nødvendighed skulde følge, at han overhovedet maatte være fri for at svare
Skat af den Rangklasse, hvortil hans Embede hører.

En saadan Slutning findes imidlertid ikke med Sikkerhed at kunne

gjøres. Ligesom det nemlig staaer fast, at den med de enkelte Nummere inden¬
for den enkelte Rangklasse forbundne særlige Rang bestaaer ganske uafhængig
af Rangskattens lige Størrelse, saaledes kan der overhovedet neppe gjøres

Slutninger fra Rangfølgens Klasseinddeling eller Reglerne om Rangskattens
Ordning til den paastaaede Skattefrihed, der uimodsigeligt vilde medføre en

ikke uvæsentlig Indskrænkning i en bestaaende Skattelov. Der kan vel være
Tilfælde, hvori en Embedsmand, der har en Titel, maa fritages for at svare

Rangskat af den Rangklasse, hvortil hans Embede hører, men Grunden hertil
er da ikke at søge i, at Rangskatten er ordnet klasseviis, men deri, at det

følger af Rangbegrebet, at han ikke paa eengang kan have en større og

mindre Rang. Naar og forsaavidt Embedsrangen dækker Titelrangen, kan det
med Føie gjøres gjældende, at den Paagjældende ikke har nogen Titelrang,

men at den Rang, han har, er Embedsrang, der er skattefri ifølge Loven af
1870. Er Tilfældet derimod som her, at Titelrangen er større end Embeds¬
rangen, da bestaaer den nafhængig af denne og vedbliver at være et Skatte¬

object efter Bestemmelserne i Frdn. af 1764.

For at kunne antage den af den paastaaede Skattefrihed følgende Ind¬

skrænkning af dette Lovbuds Omraade, maatte der kunne paavises en positiv
Hjemmel i Lovgivningen dertil; men en saadan findes ikke, og navnlig kan

den ikke søges i Loven af 1870, eftersom denne Lov ikkun med Hensyn til
Embedsrang gjør en Undtagelse fra Rangskatsloven og ikke som den tilsvarende Lov

for Island af 15de October d. A. § 5 indeholder nogen Bestemmelse om Fritagelse

for at svare Skat af Titelrang. Da der nu ikke paa Analogi og mindst paa
en Analogi, der er hentet fra en af en anden Lovgivningsmagt given Lov, kan
begrundes en indskrænkende Fortolkning eller Forandring af ældre bestaaende

Love, skjønnes Citanten ikke at kunne fritages for at svare den omhandlede

Rangskat, og Indstævnte vil derfor være at tillægge den af ham paastaaede

Frifindelse.
Sagens Omkostninger ville efter Omstændighederne være at ophæve,
hvorfor der Intet bliver at bestemme om Salair til den constituerede Kammer¬
abvocat, som under Sagen har givet Møde for Indstævnte.

Under Sagen har der ikke været Brug for stemplet Papir.“

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

Høiesteretstidende,
9
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.

——
N 8.

Den 2den Juni.

1876.

Første ordinaire Session.
Mandagen den 22de Mai.

Nr. 15. Fideicommisbesidder, Greve R. v. Ahlefeldt (Ingen)
contra

Sagfører Chr. Hansen som Mandatarius for Firmaet

Knauer & Eckmann i Hamborg (Ingen).
Høiesterets Dom.
Citanten, som hverken selv møder eller ved Fuld¬

mægtig lader møde til bestemt Tid for Høiesteret,

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
sig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei til¬

lgdes videre derpaa at tale.
4—.

Nr. 30.

Huusmand Christen Nielsens Enke, Ane
Cathrine, født Frandsen (Ingen)
contra

Etatsraad M. P. Brunn (Ingen).

Høiesterets Dom.
Citantinden, som hverken selv møder eller ved Fuld¬

mægtig lader møde til bestemt Tid for Høiesteret,
XX. Aargang.
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bør betale 80 Lod Sølv til Vor Frelsers Kirke,

førend det tillades hende med denne Sag at gaae i
Rette; og saafremt hun ikke inden 3 Uger melder
sig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere
betalte, bør hun have tabt Sagen, og hende ei til¬

lades videre derpaa at tale.

Nr. 116.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestantinden Kirsten eller Kirstine Eriksdatter eller

Eriksen (Defensor Levinsen),
der tiltales for Bedrageri.
Criminal= og Politiretlens Dom af 15de April 1876:

„Arrestantinden Kirsten eller Kirstine Eriksdatter eller Eriksen bør
straffes med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder og betale

Sagens Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Hinden¬

burg og Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte

30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Kir¬

sten eller Kirstine Eriksdatter eller Eriksen, der født den 13de Februar

1826 og senest ved Høiesterets Dom af 19de December 1856 i Medfør af

Frdn. 11te April 1840 §s 15, 22 og 43, jfr. § 50, er anseet med Tugthuus¬
arbeide i 6 Aar, hvilken Straf hun havde udstaaet den 24de December 1862,
er under nærværende Sag ved egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Til¬

staaelse overbeviist at have i Løbet af afvigte og indeværende Aar uden de
Vedkommendes Vidende og Villie til egen Fordeel pantsat endeel tilsammen

til 193 Kr. vurderede Sengeklæder, som hun havde leiet af Marschandiserne
Christen Hansen, Anders Peter Olsen og Heinrich Theodor Dust Bruhn, et
til 2 Kr. vurderet Lagen og forskjellige tilsammen til 32 Kr. vurderede Klæd¬

ningsstykker, hvilke Gjenstande af Eierne, Seminaristerne Hans Petersen og

Den 22de Mai.

115

Niels Jensen og Cand. theol. Michael Pascal Poul Egede Kierkegaard vare

hende overleverede, for at hnu skulde besørge samme vaskede, samt endelig en
til 18 Kr. vurderet Dyne, der af Seminarist Jacob Petersen var hende ud¬

laant til Brug.
Som Følge af det Anførte vil Arrestantinden være at ansee efter Straffe¬

ovens § 253 efter Omstændighederne med Forbedringshuusarbeide i 8

Maaneder.“

Tirsdagen den 23de Mai.
Nr. 93.

Advocat Levinsen
contra

Arrestantinden Marie Oline Hermansen, samt Ane Ca¬

thrine Nielsen, kaldet Thrine Jespers, Enken Birthe
Marie Larsen, født Pedersen, og Gaardmand Knud

Nielsen (Defensor Halkier),
der tiltales, Nr. 1 for Spaaen, Forsog paa Fosterfordrivelse og
for Bedrageri, Nr. 2 for Meddeelagtighed i Forsøg paa Foster¬

fordrivelse, Nr. 3 for Forsøg paa Fosterfordrivelse og for falsk

Udlæggelse af Barnefader, samt Nr. 4 for Meddeelagtighed i de
af Birthe Marie Larsen begaaede Forbrydelser.

Odense Herreds Extrarets Dom af 20de October 1875:
„Tiltalte Ane Cathrine Nielsen, kaldet Thrine Jespers bør for
Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Arrestantinden Marie
Oline Hermansen bør hensættes til Forbedringshuusarbeide
i

1 Aar, men forøvrigt for Actors Tiltale i denne Sag fri at
være. De Tiltalte, Enken Birthe Marie Larsen, født Peder¬

sen, og Gaardmand Knud Nielsen, Begge af Bovense, bør at
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 4 Gange
5 Dage og Sidstnævnte i 3 Gange 5 Dage. Arrestantinden
Marie Oline Hermansen samt de Tiltalte Birthe Marie Larsen

og Knud Nielsen bør derhos Een for Alle og Alle for Een at
i
udrede alle af denne Sag flydende Omkostninger, derunder
Salair til Actor, Kammerassessor, Procurator Jespersen 12 Kr.

og til den beskikkede Defensor Procurator Kramer, 10 Kr., dog
saaledes at Tiltalte Ane Cathrine Nielsen in solidum med dem
vil have at tilsvare 1 Deel af bemeldte Omkostninger. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 14de Marts

1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at
Straffetiden for de Tiltalte, Birthe Marie Larsen, født Peder¬

sen, og Gaardmand Knud Nielsen bestemmes til 2 Gange 5 Dage

for hver især, og at de Actor og Defensor tillagte Salairer be¬

stemmes til 15 Kr. til hver. I Salair til Actor og den for
Arrestantinden Marie Oline Hermansen og Tiltalte Ane Cathrine

Nielsen, kaldet Thrine Jespers, beskikkede Defensor for Overretten,
Procuratorerne M. Møller og Casse, betale Arrestantinden og de

Tiltalte in solidum henholdsviis 25 og 15 Kr. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Levinsen og Halkier for Høiesteret betale de Til¬

talte, Een for Alle og Alle for Een, 50 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Odense Herreds Extraret hertil indankede Sag tiltales 1) Arrestantinden
Marie Oline Hermansen for Spaaen, Forsøg paa Fosterfordrivelse og for

Bedrageri, 2) Ane Cathrine Nielsen, kaldet Thrine Jespers, for Med¬

deelagtighed i Forsøg paa Fosterfordrivelse, 3) Enken Birthe Marie Larsen,

født Pedersen, for Forsøg paa Fosterfordrivelse og for falsk Udlæggelse af
Barnefader og 4) Gaardmand Knud Nielsen for Meddeelagtighed i de af

Birthe Marie Larsen begaaede Forbrydelser.
Ifølge de Paagjældendes egen med det iøvrigt Oplyste stemmende

Tilstaaelse have Omstændighederne i denne Sag i det Væsentlige været
følgende.
Efter at Tiltalte Knud Nielsen, der er gift, i Juni Maaned 1874

havde indladt sig i en ntugtig Forbindelse med Tiltalte Birthe Marie Larsen,
og efter at han i August eller September Maaned s. A. af hende var bleven

underrettet om, at hun frygtede for at være frugtsommelig, da hendes Men¬

struation var ophørt, henvendte han sig, da han en Dag kort efter var i
Odense, efter egen Indskydelse til Arrestantinden Marie Oline Hermansen, om

hvem han fra tidligere Leiligheder vidste, at hun gav sig af med at spaa, idet
han anmodede hende om at lægge Kort op for ham. Arrestantinden, der gjen¬
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tagne Gange tidligere er straffet for Spaaen, men siden den hende senest over¬

gaaede Straf er vedbleven med at spaa i Kort for Folk, der henvendte sig til
hende, for en Betaling enten i Penge eller i Fødevarer og saaledes — som

hun under Forhøret har udtrykt sig — har, uagtet hun vidste, at hendes
Spaadom var Gjøgleri, benyttet Folks Overtro til at skaffe sig en Indtægt,
efterkom ogsaa Tiltaltes Anmodning og meddelte ham derpaa, at Kortene
viste, at den Dame, som Tiltalte havde trukket Kort for, var frugtsommelig.

Efter Tiltaltes Forklaring skal Arrestantinden da, efter at han havde omtalt

for hende sit Forhold til Birthe Marie Larsen, have søgt at trøste ham med,
at Frugtsommeligheden nok kunde fordrives, medens det af Arrestantinden er

paastaaet, at det var Tiltalte, der først spurgte hende, om hun ikke kunde for¬
drive det eller give ham Anviisning paa Nogen, der kunde gjøre det. Sam¬

talen endte imidlertid med, at Arrestantinden lovede at tale med en Kone af
hendes Bekjendtskab, om hun ikke kunde lave Noget til at fordrive Fosteret

med, hvorhos Arrestantinden tillige forlangte, at Birthe Marie Larsen først
personlig skulde møde hos hende. Tiltalte Knud Nielsen meddelte derefter
Birthe Marie Larsen det hos Arrestantinden Passerede, hvorpaa de bleve enige

om, at hun skulde tage ind til Arrestantinden og eventuelt modtage og bruge
det, som Arrestantinden maatle give hende til at fordrive Fosteret med. Ved

den derpaa følgende Sammenkomst mellem B. M. Larsen og Arrestantinden,
under hvilken denne ligeledes spaaede Tiltalte, lovede Arrestantinden at sende

hende et fosterfordrivende Middel, dersom hun kunde skaffe et saadant. I
Overeensstemmelse hermed henvendte Arrestantinden sig til Tiltalte Ane
Cathrine Nielsen, som med Arrestantinden da vil være bleven enig om, for at

stille Birthe Marie Larsen tilfreds og trække Tiden hen, at sende hende Noget,
der var uskadeligt saavel for hende som for Fosteret, i hvilket Øiemed hun

lovede at sammenblande et Decoct af Enebær, Ambra og Øl, hvilket hun
—

som hun vedblivende har paastaaet — antog for uskadeligt. Da Arrestantinden

imidlertid ønskede strax at sende B. M. Larsen nogle Draaber, kjøbte Ane
Cathrine Nielsen for 4 ß Enebærdraaber, hvilke Arrestantinden, efter at have

blandet dem med sød Saft for at give dem en medicinagtigt Udseende, over¬
leverede Tiltalte Knud Nielsen i Nyborg, idet hun underrettede ham om, at

Birthe Marie Larsen deraf skulde tage et Snapseglas fuldt hver Aften; kort
Tid herefter afsendte Arrestantinden en Flaske af det af Tiltalte Ane Cathrine

Nielsen lavede Decoct. Da nu Tiltalte Birthe Marie Larsen havde brugt det

saaledes Tilsendte, men det ikke hjalp, skrev hun herom et Brev til Arrestant¬
inden, i hvilket det blandt Andet hedder: „Det er maaskee nok længere henne

som jeg troer, saa haver det vist ikke været kraftig nok“ og idet hun derfor
anmodede Arrestantinden om med nærmere Brugsanviisning at sende hende de
Draaber, som der havde været Tale om, tilføier hun: „men nu maa De

endelig sørge for, at det er Noget, der kan hjælpe.“ Dette Brev kom imid¬
lertid ikke Arrestantinden ihænde, men udleveredes til Arrestantindens Sviger¬
datters Fader, der beholdt det, og da Birthe Marie Larsen saaledes ikke mod¬

tog Svar fra Arrestantinden, tog hun selv ind til denne og gjentog sin An¬
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modning, i Anledning af hvilken Arrestantinden, efter at have saaet at vide af
Tiltalte, at hun havde mærket Liv i Fosteret, vil have foreholdt denne det

Syndige i hendes Forehavende, men lovede desuagtet at sende dei Forlangte.
Arrestantinden lavede selv et Decoct af Enebær, Bitterthee og Øl, som hun

sendte Tiltalte Birthe Marie Larsen, men som denne, der da vil være kom¬
men til Erkjendelse af sin Uret, bortkastede, idet hnn nu efter Aftale med Til¬
talte Kund Nielsen besluttede at føde sit Barn i sit Hjem og at udlægge en

opdigtet Person som Barnefader, hvilken Beslutning hun fastholdt; den 1ste
Mai f. A. fødte hun et Barn, og som dettes Fader udlagde hun en Handels¬
reisende Christian Larsen i Kjøbenhavn, der skal være en fingeret Person.

Forsaavidt Arrestantinden er sigtet for Bedrageri, er det oplyst, at da
hun, der af de Tiltalte Knud Nielsen og Birthe Marie Larsen kun havde

modtaget en Betaling af indtil 2 Mk. for hver Gang, hun havde spaaet dem,
og desuden en Gang 5 Rd., havde erfaret, at det ovennævnte Brev var

kommet i urigtige Hænder, fik hun under det falske Foregivende, at den Paa¬

gjældende vilde have 50 Rd. for at udlevere Brevet, dette Beløb udbetalt af
Knud Nielsen, idet hun derefter beholdt og forbrugte det til egne Fornøden¬

heder. Senere, da Arrestantinden i April Maaned f. A. agtede at flytte til
Jylland, har hun endvidere af Birthe Marie Larsen under Navn af Laan for¬

langt og derefter ligeledes af Knud Nielsen modtaget et Beløb af 50 Rd., om
hvilket hun efter de afgivne Forklaringer maa antages urigtigen at have an¬

givet, at hnn skulde bruge det for ikke at komme i Forlegenhed med vedkom¬

mende Politi, og som hun idetmindste ikke fuldstændigt havde til Hensigt at
tilbagebetale, idet hun tænkte, at det ikke var for meget for hendes havte

Uleilighed.
Som Følge af Foranstaaende og da Arrestantinden ikke imod hendes
Benægtelse skjønnes at være overbeviist at have havt til Hensigt ved de Mid¬

ler, hun har givet Tiltalte Birthe Marie Larsen, at bevirke en Abort samt da

Tiltalte Ane Cathrine Nielsens Forklaring om kun at have villet tilberede et

for Birthe Marie Larsen og hendes Foster uskadeligt Middel heller ikke skjønnes
at kunne forkastes, i hvilken Henseende det bemærkes, at ifølge den af ved¬

kommende Stiftsphysicus afgivne Erklæring, kunne de Draaber og Decocter,

som Arrestantinden har givet Birthe Marie Larsen, ikke ansees som Abortiv¬
middel og betragtes heller ikke af Almuen som saadanne, uden forsaavidt den

er tilbøielig til at betragte alle Bræk= og Laxeermidler — saaledes ogsaa
Bitterthee med Sennepsblade — som Abortivmidler, finder Retten at maatte

billige det ved den indankede Dom antagne Resultat, hvorefter Arrestantinden,
der er født den 29de November 1819 og som, efter ved Odense Kjøbstads

Extraretsdomme af 7de April 1868 og 9de Februar 1869 i Medfør af Straffe¬

lovens § 255 at være anseet med Fængsel paa Vand og Brød henholdsviis i
6 og 2 Gange 5 Dage, senest i Medfør af nærværende Rets Dom af 16de

Mai 1871 efter samme Lovbestemmelse er anseet med Fængsel paa Vand og
Brød i 3 Gange 5 Dage, nu er anseet efter Straffelovens §§ 255 og 251

med 1 Aars Forbedringshuusarbeide, men iøvrigt frifunden for Actors Til¬
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tale; at Tiltalte Ane Cathrine Nielsen, der er født den 1ste Januar 1814 og
ikke tidligere er tiltalt eller straffet, er frifunden for Actors Tiltale i denne

Sag, samt at de Tiltalte Birthe Marie Larsen og Kuud Nielsen, der ere
fødte henholdsviis den 22de September 1842 og den 29de Mai 1825 og som

heller ikke findes tidligere tiltalte eller straffede, ere anseete efter Straffelovens
§ 179 og § 193 jfr. § 46, for Knud Nielsens Vedkommende tillige jævnførte
med § 47, dog at Straffen, der ved den indankede Dom er bestemt for Til¬
talte Birthe Marie Larsen til Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage
og for Tiltalte Knud Nielsen til lige Fængsel i 3 Gange 5 Dage, hvad disse

Tiltalte angaaer findes at burde bestemmes til 2 Gange 5 Dage for hver, idet

der ved denne Fastsættelse af Straffen for Tiltalte Birthe Marie Larsens

Vedkommende bliver at tage Hensyn til Straffelovens § 45.
Med disse Forandringer vil saaledes Underretsdommen, hvis Bestem¬

melser om Actionens Omkostninger bifaldes, kun at de Actor og Defensor ved
Underretten tillagte Salairer bestemmes til 16 Kr. til hver, være at stadfæste.“

Advocat Klubien

Nr. 108.

contra

Arrestanten Carl Martin Rasmussen eller Hækkebølle

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Tyveri og Forsøg paa Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 8de April 1876: „Arre¬

stanten Carl Martin Rasmussen eller Hækkebølle bør straffes med
Tugthuusarbeide i 4 Aar samt udrede denne Actions Omkost¬
ninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne
Beyer og Nissen med 12 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Klubien

og Hindenburg for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Carl
Martin Rasmussen eller Hækkebølle, der er født den 28de September
1825, og senest ved Høiesteretsdom af 16de Januar 1871 anseet efter Straffe¬
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lovens § 231 1ste Membrum og efter Lovens § 230 jfr. § 64 med en
Tillægsstraf, sammenholdte med dens § 241 samt §§ 306 og 307, og efter
Lov 3die Marts 1860 § 1 med 3 Aars Forbedringshuusarbeide, tiltales under

nærværende Sag for Tyveri og Forsøg paa Tyveri, og ved hans egen med
det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse er det beviist, at han sidstafvigte 29de

Februar, deels har i den Hensigt at stjæle skaffet sig Adgang om Dagen til
den af Dr. phil. Johan Victorinus Pingel paa 3die Sal i Eiendommen Nr.

136 paa Blegdamsveien beboede Leilighed ved at aabne en til denne Leilig¬
heds Kjøkken førende aflaaset Dør med en falsk Nøgle og, efter saaledes at være
kommen ind i Leiligheden, frastjaalet fornævnte Dr. phil. Pingel en til 7 Kr.

vurderet Hat, der hang i en til Kjøkkenet stødende Corridor, samt et Stykke

salt Kjød og en Nøgle, hvilke tilsammen til 1 Kr. vurderede Gjenstande beroede

i Kjøkkenet, deels har under Afbenyttelsen af den ommeldte Nøgle, hvilken han,
der boede i samme Huus som Bestjaalne, antog hørte til dennes Pulterkammer,

hvilket ogsaa var Tilfældet, og som han tilegnede sig for at bruge den til
Tyveri i dette Kammer, lukket sig ind i samme for at stjæle, men uden at

faae sit Forsæt gjennemført, idet han, inden han fik Leilighed til at tage Noget,
blev opdaget af Dr. phil. Pingel og anholdt.
Som Følge heraf vil Arrestanten nu blive at dømme efter førstnævnte

Lovs § 232 jfr. § 229 Nr. 4, sammenholdt tildels med § 46, for 4de Gang
begaaet og forsøgt grovt Tyveri, efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide

i 4 Aar.“

Nr. 113.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Poul Christian Andersen, ogsaa kaldet Poul
Klæstrup, og Else Marie Poulsdatter, Niels Chri¬

stensens Hustru (Defensor Nellemann),
der tiltales, Førstnævnte for Tyveri og Sidstnævnte for Hæleri.
Sæby Kjøbstads Extrarets Dom af 24de Januar 1876:

„De Tiltalte, Arrestanten Poul Christian Andersen, ogsaa kaldet
Poul Klæstrup, og Kludesamler Niels Christensens Hustru, Else
Marie Poulsdatter af Knæverhede Hede bør hensættes, Først¬

nævnte til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar og Sidstnævnte i

Fængsel paa Vand og Brød i 3 Dage. Alle af Sagen lovligt
flydende Omkostninger, derunder Salair til Actor, Procurator

Kjeldgaard, 12 Kr. og til Defensor, Procurator Løgstrup, 10 Kr.,
udredes af Arrestanten, dog saaledes at Tiltalte, Else Marie

Poulsdatter, in solidum med ham udreder en 1 deraf. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
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Viborg Landsoverrets Dom af 27de Marts 1876: „Underrets¬
dommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og De¬

fensor for Overretten, Procurator Fasting og Justitsraad Neckel¬
mann, betale de Tiltalte i det ved Underretsdommen med Hensyn

til Actionens øvrige Omkostninger bestemte Forhold 20 Kr. til
hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
Advocaterne Hindenburg og Nellemann tillagges
i Salarium for Høiesteret hver 40 Kroner der

udredes af de Tiltalte paa den med Hensyn til
Actionens øvrige Omkostninger bestemte Maade.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬

tales Arrestanten Poul Christian Andersen, ogsaa kaldet Poul Klæ¬

strup, for Tyveri og Kludesamler Niels Christensens Hustru, Else Marie
Poulsdatter for Hæleri.
Arbeidsmændene Niels Andersen og Jens Christian Christensen have

forklaret, at, da de, der den 28de October f. A. om Eftermiddagen mellem

Kl. 5 og 6 havde forladt det Avlsbruger Fjeldgaard, Muurmester Holst og
Bager Bech tilhørende Kalkværk syd for Sæby, hvor de havde Arbeide, men i

Reglen ikke opholdt sig om Natten, den næste Dags Morgen omtrent Kl. 6 kom til¬
bage til Kalkværket, hvis Dør de ved deres Bortgang havde aflaaset, bemærkede

de, at de to Vinduesrammer i Vinduet i deres Kammer i Kalkværket, der, da

de den foregaaende Dag forlode samme, havde været; lukkede, den ene indvendig
med Kroge og den anden udvendig med Stifter, vare borttagne, ligesom de
ogsaa savnede flere af de Gjenstande, de havde ladet ligge i Kammeret, navn¬

lig en Træsko, et Sangblad, et Huggejern, en Passer, en Fiil, to smaa Skjølper,
et Blyant, et Speil og et Blækhuus m. m., af hvilke Træskoen tilhørte Jens
Christian Christensen og de andre Gjenstande Niels Andersen, hvorimod der i
Kammeret henstod en gammel Træsko, som syntes dem at ligne Arrestantens.

Arrestanten, der i denne Anledning blev anholdt, og ved sin Anholdelse fandtes
i Besiddelse af den stjaalne Træsko, Passeren og Blyanten, vedgik ogsaa under

de over ham derefter optagne Forhører, at han den 28de October om Aftenen,
da han paa Veien fra Sæby, hvor han hevde været paa Arbeide, til sit Logis

i hans Svigerfaders, Kludesamler Niels Christensens Huus paa Knæverhede,

var kommet til det ovennævnte Kalkværk, har, i den Hensigt at see Leilighed
til at tilvende sig Et eller Andet, skaffet sig Adgang til Kalkværkarbeidernes
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Kammer ved at stige gjennem Vinduet, og derefter sammesteds tilegnet sig
Sangbladet, Passeren, Huggejernet, Filen og Skjølperne, hvorhos han har

tilføiet, at han ikke betvivler, at han ved samme Leilighed har taget de øvrige

af Kalkværkarbeiderne ommeldte Gjenstande, men at han i Gjerningsøieblikket
var saa beruset, at han ikke har nogen bestemt Forestilling hverken om hvilke

Gjenstande han stjal eller i det Hele om de med Tyveriet forbundne nærmere
Omstændigheder; navnlig erindrer han ikke, om han fandt det Vindue, hvor¬

igjennem han steg ind i Kammeret, aabent eller selv aabnede det, idet han,

der efter at have begaaet Tyveriet lagde sig til at sove i en Sandbrink noget
fra Kalkværket, først da han en Timestid senere vaagnede, bemærkede, at han

var i Besiddelse af Vinduesrammerne. Efter det Ovenanførte og da en Deel
af de savnede Gjenstande, som meldt, ved Arrestantens Anholdelse fandtes i

hans Besiddelse, medens de øvrige, med Undtagelse af Niels Andersens Speil
og Blækhuus, ved en den 30te October i Arrestantens Logis foretagen Huus¬

undersøgelse ere fundne, nogle skjulte i Husets Tag og Resten nedgravet i en

Sandgrav i Nærheden af samme, maa det saaledes ansees tilstrækkeligt godt¬
gjort, at samtlige de ovennævnte af Kalkværkarbeiderne ommeldte Gjenstande,
ialfald med Undtagelse af Speilet og Blækhuset, hvorom nærmere Oplysninger

ikke have kunnet tilveiebringes, men som iøvrigt efter Eierens Opgivende vare

saa godt som værdiløse, ere borttagne ved det af Arrestanten begaaede Tyveri,
hvorved bemærkes, at han vel maa antages i Gjerningsøieblikket at have
været noget beruset, men dog ikke i en Grad, der kunde have Indflydelse paa

paa hans Tilregnelighed. De Koster, der under Sagen ere bragte tilstede,
ere, efterat, være vurderede til henimod 7 Kr., tilbageleverede de Bestjaalne,

der have frafaldet Krav paa videre Erstatning. Endvidere har Arrestanten

tilstaaet at have gjort sig skyldig i ulovlig Omgang med Hensyn til en Arbeids¬
mand Søren Mikkelsen af Sæby tilhørende Jernskovl, som han efter sin

Forklaring den 27de October f. A. om Aftenen, da han gik hjem fra Sæby

til sit Logis i hans Svigerfaders Huus, fandt liggende midt i et Kjøreslag
eller en Sti, og paa hvilken han blev opmærksom derved, at han stødte med

Foden imod samme, i hvilken Henseende han nærmere har forklaret, at han
tog Skovlen med hjem og undlod at oplyse samme, fordi han meente, at den

ikke var saadant værd, men at han, dersom Nogen havde spurgt om den, nol
vilde have afleveret den, og vel er der efter Sagens Oplysninger nogen For¬

modning for, at Arrestanten ikke har fundet Skovlen paa det af ham opgivne

Sted, idet den efter Eiermandens Forklaring er bortkommen fra en Grøft,
hvor Eieren, der havde benyttet den ved Grøftens Gravning, havde sat den
den nævnte Dags Eftermiddag, for atter at benytte den sammesteds næste

Dag, men efter Omstændighederne findes der dog ikke tilstrækkelig Anledning
til at forkaste den af Arrestanten i fornævnte Henseende afgivne Forklaring,
hvorimod der ikke vil kunne tages videre Hensyn til hans Anbringende om

Grunden til at han ikke oplyste Skovlen. Denne er bragt tilstede under Sagen

og, efterat være vurderet til 1 Kr., tilbageleveret Eieren, der ikke har gjort
Krav paa Erstatning for Afsavnet.
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Hvad dernæst angaaer Tiltalte Else Marie Poulsdatter, da har hun

vedgaaet, at hun — der havde seet Arrestanten den 27de October f. A. bringe

den ovennævnte Skovl og den næste Dags Aften flere af de i Kalkværket

stjaalne Gjenstande, navnlig Vinduesrammerne, Sangbladet og nogle andre
Koster, hvilke Arrestanten havde i en Pose, hjem til hendes Mands, Klude¬

samler Niels Christensens Huus, hvor Arrestanten, som meldt, havde Logis,
men som iøvrigt ikke vil have vidst, at Arrestanten paa ulovlig Maade var
kommen i Besiddelse af bemeldte Koster, idet Arrestanten efter hendes Forkla¬
ring navnlig havde fortalt hende, at han havde kjøht Vinduesrammerne af en

Mand i Sæby, — har, da hun den 29de October hørte, at Arrestanten var
bleven anholdt som mistænkt for Tyveri, og derfor nu antog, at han havde

stjaalet de Gjenstande, han havde bragt hjem den foregaaende Aften, nedgravet
disse i den Sandgrav, hvor de senere fandtes, ligesom hun ogsaa har til¬

dækket den ovennævnte Skovl, som Arrestantens Børn efter hendes Forklaring
havde lagt paa Møddingen, med Aske og andet Affald, og vel har hun villet
gjøre gjældende, at hun ikke har havt til Hensigt at lægge Dølgsmaal enten

paa Skovlen eller paa de øvrige Gjenstande, som hun efter sin Forklaring
kun nedgravede udenfor Huset, fordi hendes Mand, der, da hau hørte, at
Arrestanten var bleven anholdt som mistænkt for Tyveri, ikke vilde have hans

Koster i sit Huus, befalede hende det, men da det er oplyst, at hun,
da Politiet ved Huusundersøgelsen den 30te October spurgte hende om

Skovlen og de øvrige Koster, har nægtet at vide Besked derom og først paa

nærmere Forehold paaviist, hvor de vare skjulte, findes hun dog ikke at kunne
undgaae Ansvar for sit ovenmeldte Forhold. Som Følge af Foranstaaende
ville de Tiltalte — af hvilke Poul Christian Andersen er født i Aaret 1830

og, foruden to Gange tidligere, senest ifølge Krigsretsdom af 27de April 1855
at være straffet for Tyveri, er ved Horns Herreds Extrarets Dom af 12te April 1871

for samme Forbrydelse anseet efter Straffelovens § 228 med Fængsel paa Vand
og Brød i 2 Gange 5 Dage, medens Else Marie Poulsdatter er født i Aaret
1817 eller 1818 og ifølge Overrettens Dom af 31te August 1868 for Blod¬

skam anseet efter Straffelovens § 163 med Fængsel paa Vand og Brød i 4
Gange 5 Dage, — være at ansee, Poul Christian Andersen efter Straffelovens

§ 230 2det Led' samt efter § 247 og Else Marie Poulsdatter efter samme
Lovs § 238, og da Straffen findes ved Underretsdommen passende bestemt for
den Første til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar og for den Sidste til Fængsel

paa Vand og Brød i 3 Dage, vil bemeldte Dom, ved hvis Bestemmelser i
Henseende til Actionens Omkostninger det findes at kunne have sit Forblivende,

saaledes være at stadfæste.“
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Nr. 114.

Advocat Halkier
contra

Arrestantinden Johanne Sophie Christine Perlberg,

Aarentzes eller Ahrentzes Enke (Defensor Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 22de April 1876:
„Arrestantinden Johanne Sophie Christine Perlberg, Aarentzes eller

Ahrentzes Enke, bør straffes med Tugthuusarbeide i 2 Aar samt
udrede denne Actions Omkostninger, og derunder Salair til Ac¬

tor og Defensor, Procuratorerne Delbanco og Mundt, med 12 Kr.
til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocat Halkier og
Etatsraad Buntzen for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Arrestantinden Jo¬

hanne Sophie Christine Perlberg, Aarentzes eller Ahrentzes
Enke, der har opgivet at være født den 9de April 1835, og altsaa at være
nu 41 Aar gammel, hvilket af Retten er skjønnet at stemme med hendes Ud¬

seende, og som tidligere er oftere straffet navnlig for Eiendomsindgreb, senest
ved denne Rets Dom af 13de Juni 1874 efter Straffelovens § 231 1ste Led

eller i Medfør af samme Lors § 241 efter dens § 238 som for 4de Gang be¬

gaaet Hæleri samt efter Lov 3die Marts 1860 § 1 med Forbedringshuus¬

arbeide i 1 Aar, er under nærværende mod hende for Tyveri anlagte Sag

ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at have i
sidstafvigte Februar Maaned i 2 forskjellige Gange frastjaalet Kudsk Hansens
Hustru, Marie Petersen, en til 10 Kr. vurderet Kaabe, som hun tog i Be¬
stjaalnes Sovekammer, hvori hun, der havde indfundet sig hes Bestjaalne for
at hente noget hende tilhørende Tøi, var anviist midlertidigt Ophold, samt en

Anna Sophie Juul Fossum, Pastor Wambergs Hustru tilhørende, til 14 Kr.

vurderet Kaabe, som hun, medens hun ventede paa sidstnævnte=Bestjaalnes

Mand, tilvendte sig i det Værelse, hvori hun i den Anledning opholdt sig.
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Som Følge heraf vil Arrestantinden nu blive at dømme efter først¬
nævnte Lovs § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri eller i Medfør af

samme Lovs § 241 2det Stykke efter dens § 238 som for 5te Gang be¬
gaaet Hæleri efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide i 2 Aar.“

Nr. 101.

Etatsraad Buntzen
contra

Jens Larsen (Defensor Levinsen),

der tiltales for Tyveri.
Horns Herreds Extrarets Dom af 28de August 1875: „De
Tiltalte, Huusmændene Nr. 1 Rasmus Olsen, Nr. 2 Niels

Hansen og Nr. 3 Jens Larsen, alle af Bybjerg, bør hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød, Nr. 1 i 3 Gange 5 Dage, Nr. 2

i 5 Dage og Nr. 3 i 2 Gange 5 Dage. Tiltalte Nr. 4 Michael
Pedersen bør straffes med 8 Dages simpelt Fængsel. Alle af
Actionen lovlig flydende Omkostninger, derunder i Salair til Ac¬

tor, Procurator Wodschow, 12 Kr. og til Defensor, Sagfører

Hansen, 10 Kr., udredes af Tiltalte Nr. 1 Olsen med 10s.,
dog at de Tiltalte Nr. 2 Hansen og Nr. 3 Larsen in solidum

med ham udreder respective ⅓, og 71, samt af Tiltalte Nr. 4
Pedersen, med 14. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 8de Februar

1876: „Tiltalte Nr. 4 Michael Pedersen bør for Actors Til¬
tale i denne Sag fri at være. Tiltalte Nr. 2 Niels Hansen

bør straffes med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Dage. Iøvrigt
bør Herredstingsdommen ved Magt at stande. I Salair til¬

lægges der Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne Gott¬

schalck og Jacobsen, hver 15 Kr., der udredes af de Tiltalte
Nr. 1 Rasmus Olsen, Nr. 2 Niels Hansen Nr. 3 Jens

Larsen og Nr. 4 Michael Pedersen paa den i Underretsdommen
med Hensyn til Omkostningerne for Underretten fastsatte Maade.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom for Jens Larsens
Vedkommende anførte Grunde, hvorved dog bemærkes, at samtlige
af ham forøvede, i Dommen fremstillede Tyverier findes at
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maatte henføres under Straffelovens § 228, men at det efter
Omstændighederne vil kunne have sit Forblivende ved den ham

tilfundne Straf af 2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og

Brød, kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør,
forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande. I

Salarium til Etatsraad Buntzen og Advocat Le¬
vinsen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

1
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Huusmændene Nr.
Rasmus Olsen, Nr. 2 Niels Hansen, Nr. 3 Jens Larsen og Nr. 4 Michael
Pederfen, samtlige af Ourø, der alle ere langt over kriminel Lavalder og ikke

tidligere straffede, tiltales under nærværende fra Horns Herreds Extraret hertil
indankede Sag Nr. 1 for Tyveri, Nr. 2 for Meddeelagtighed i Tyveri eller

Hæleri, Nr. 3 for Tyveri og Nr. 4 for ulovlig Omgang med Hittegods eller

Tyveri.
Ved de af Tiltalte Nr. 1 og Nr. 3 afgivne Tilstaaelser i Forbindelse

med det iøvrigt Oplyste er det godtgjort, at Forstnævnte i Foraaret 1874 i
Møller Poulsens Have har stjaalet en denne tilhørende til 3 Kr. vurderet

Spade, og i samme Efteraar har stjaalet et Par til 66 Øre vurderede, Huus¬
mand Anders Hansen tilhørende Aarer, der af Eieren vare henlagte i en

aaben Faarebytte ved Stranden; fremdeles, at begge disse Tiltalte i For¬

ening iforveien have frastjaalet Gaardmand Niels Peter Jørgensen 2 Læsse¬

træer af Værdi 3 Kr. 33 Øre Stykket, som vare satte op til Mønningen af
Stakkene udenfor Gaarden, og nogle — formeentlig 10 — Træstykker
af
Værdi 10 Øre Stykket, der vare anbragte paa Stakkene for at holde dem

sammen, og Gaardmand Peder Jensen et lignende Antal Stakketræer af
samme Art til en Værdi af ialt 66 Øre. Endelig har Tiltalte Nr. 1 for ca.
5 Aar siden tilvendt sig 5 Favnestykker, og begge de nævnte Tiltalte i For¬

ening for et Par Aar siden 4 Favnestykker à 25 Øre af tvende paa Broen
paa Ourø staaende Brændestabler, hvis Eiere ikke ere udsundne. Medens

disse tvende sidstnævnte Tilegnelser nu ikke ville kunne belægges med Straf,
da de efter deres Beskaffenhed maatte henføres under Straffelovens § 235, og
Paatale ikke er begjært, ligesom Straffen i hvert Fald maatte bortfalde i
Henhold til Straffelovens § 66, ville de Tiltalte for det af dem iøvrigt ud¬

viste Forhold være at ansee efter Straffelovens 3 228, tildeels jævnført med § 54,

med Straffe, der passende findes at kunne fastsættes til Fængsel paa Vand og
Brød, for Nr. 1 i 3 Gange 5 Dage og for Nr. 3 i 2 Gange 5 Dage ...
Underretsdommen, ved hvilken Tiltalte Nr. 1 i Henhold til Straffe¬
lovens § 228 er anseet med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage..
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Nr. 3 i Henhold til sammes § 228 jfr. § 47 med samme Fængsel i 2 Gange
5 Dage ..... vil saaledes kunne stadfæstes med Hensyn til de Nr. 1 og 3

idømte Straffe, saavelsom med Hensyn til dens Bestemmelse om Actioneus
Omkostninger, som der ikke findes tilstrækkelig Grund til at forandre.“

—

Nr. 102.

Advocat Klubien
contra

Arrestanten Niels Christian Jensen (Def. Nellemann),
der tiltales for Tyveri eller dog Hæleri samt for Betleri.

Ringsted Kjøbstads Extrarets Dom af 2den Februar 1876:
„Arrestanten Niels Christian Jensen bør hensættes til Tugthuus¬

arbeide i 4 Aar. Saa bør han og udrede samtlige med denne
Sag lovligt forbundne Omkostninger, derunder Salair til Actor
Procurator Windfeldt=Hansen, 15 Kr. og til Defensor, Procurator

Drechsel, 10 Kr. samt til den for ham beskikkede subsidiaire De¬

fensor, Overretsprocurator Simonsen, 6 Kr. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 11te April
1876: „Bytingsdommen bør ved Magt at stande, dog at det
Overretsprocurator Simonsen tillagte Salair bortfalder. I Salair
til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Berggreen

og Engberg, betaler Arrestanten Niels Christian Jensen 15 Kr. til
hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. I Salarium til Advo¬
caterne Klubien og Nellemann for Høiesteret be¬

taler Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Niels
Christian Jensen, der under nærværende ved Ringsted Kjøbstads Extraret

paadømte, ifølge hans Begjæring hertil indankede Sag tiltales for Tyveri
eller dog Hæleri samt for Betleri, har vel stadig nægtet at have gjort sig
skyldig i de ham paasigtede Forbrydelser; men, da der er tilveiebragt et efter
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Bestemmelserne i L. 6—17—10 og 11 efr. og Frdn. 8de September 1841 §6
tilstrækkeligt Beviis imod ham med Hensyn til et Par til 3 Kr. vurderede,
Drengen Jens Christian Hansen tilbørende Sko, der benstod i Skomager

Klindts Forstue og bortkom derfra den 12te October f. A. hvilket Forhold

ved den indankede Dom er tilregnet ham som Hæleri, og da han ligeledes

ved tvende Vidners Forklaringer er overbeviist om, samme Dag at have betlet

hos bemeldte Klindt under det urigtige Foregivende at være Skomagersvend,
maa det billiges, at han, der er født den 3die Marts 1835 og oftere forhen

straffet for Eiendomsindgreb og Betleri, senest ifølge Høiesteretsdom af 3die
Januar 1871 som for 6te Gang begaaet Hæleri i Henhold til Straffelovens

§ 238 jfr. 241 1ste Led og for Bedrageri i Henhold til sammes § 253 med
Tugthunsarbeide i 3 Aar samt ifølge Øster Flakkebjerg Herreds Politirets

Dom af 2den Januar f. A. i Henhold til Lov 3die Marts 1860 §§ 1 og 3
jfr. 5 med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, ved den ind¬

ankede Dom er anseet som for 7de Gang begaaet Hæleri efter Straffelovens

§ 238 jfr. 241 1ste Led og for Betleri efter Lov 3die Marts 1860 § 3, og
da den valgte Straf af Tugthuusarbeide i 4 Aar findes passende, og Dom¬
mens Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, dog at det
Overretsprocurator Simonsen som subsidiair Defensor tillagte Salair bort¬

falder som uhjemlet i Lovgivningen, vil den med Modification herefter være

at stadfæste.“

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conelusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes

Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt 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 12 Kroner 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).
Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.

N 9.

Den 16de Juni.

1876.

—

Første ordinaire Session.
Mandagen den 29de Mai.
Nr. 32.

Hestehandler Chr. Pedersen (Ingen)
contra

Hestehandler Asmus Smidt Hansen (Ingen).

Høiesterets Dom.
Citanten, som hverken selv møder eller ved Fuld¬

mægtig lader møde til bestemt Tid for Høieste¬

ret, 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 sig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod
Sølv ere betalte, bør han have tabt Sagen, og ham

ei tillades videre derpaa at tale.

Nr. 31.

Procurator H. Bierring (Ingen)
contra

Høiesteretsadvocat Halkier og Mægler I. Malling som
executores testamenti i Regimentschirurg I. O. Møllers og
Hustrus Dødsbo (Adv. Halkier).

Høiesterets Dom.
Citanten, som hverken selv møder eller ved Fuld¬

mægtig lader møde til bestemt Tid for Høiesteret,
XX. Aargang.
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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
sig med Qvittering, at bemeldte 80 Lod Sølv ere

betalte, bør han have tabt Sagen, og ham ei til¬
lades videre derpaa at tale. Saa bør han og da be¬

tale til Justitskassen for unødig Trætte 400 Kroner
og endvidere til samme Kasse 10 Kroner. I Kost

og Tæring betaler han til de Indstævnte, som
have givet Møde, 200 Kroner.

Onsdagen den 31te Mai.

Nr. 77.

Advocat Levinsen
contra

Christian Emil Alexander Baumgarten og Johan

Christian Gottlieb Busch (Def. Nellemann)
der tiltales, Førstnævnte for Vexelfalsk og for Overtrædelse af
Straffelovens § 262 og § 263 samt Frdn. 6te October 1753

om Hazardspil og Sidstnævnte for Overtrædelse af Straffelovens

§ 261 cfr. § 52.
Odense Kjøbstads Extrarets Dom af 28de December 1875

„Tiltalte Christian Emil Alexander Baumgarten bør straffes med
Forbedringshuusarbeide i 1 Aar og udrede alle af Actionen

flydende Omkostninger, derunder i Salair til Kammerassessor
Jespersen 30 Kr. og til Cancelliraad Borch 20 Kr. Tiltalte

Johan Christian Gottlieb Busch bør for Actors Tiltale i denne

Sag fri at være. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 3die Marts
1876: „I Henseende til den Tiltalte, Cigar= eller Tobakshandler
Johan Christian Gottlieb Busch, tillagte Frifindelse og den Til¬

talte, Kjøbmand Christian Emil Alexander Baumgarten, idømte
Straf bør Underretsdommen ved Magt at stande, dog at Til¬
talte Baumgarten endvidere til Odense Kjøbstads Politikasse

bøder 50 Kr. Actionens Omkostninger, derunder i Salair til
Actor for Underretten, Kammerassessor Jespersen, 30 Kr. og til
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Procuratorerne for Overretten, Bloch og Raasløff, 20 Kr. til

hver, udredes af Tiltalte Baumgarten med 8 Dele og af Til¬
talte Busch med 1 Deel, hvorhos Tiltalte Baumgarten i Salair

til Defensor for Underretten, Cancelliraad Borch, betaler 20 Kr.
Den idømte Bøde at udredes inden 8 Uger efter denne Doms

lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
For det af Tiltalte Baumgarten udviste, i den indankede
Dom fremstillede Forhold vil han være at ansee efter Straffe¬

lovens § 269 jfr. § 274, § 262 sidste Led, tildeels sammenholdt
med Concurslovens § 148, og § 263, samt efter Frd. 6te Octbr.

1753 § 3, hvorved bemærkes, at Sagens Oplysninger ikke afgive

noget tilstrækkeligt Grundlag for Idømmelsen af yderligere An¬

svar efter denne Forordning, navnlig efter sammes § 8. Me¬

dens den ham efter bemeldte Forordning idømte Mulct findes
passende, vil derimod hans Straf efter Straffelovens fornævnte
Bestemmelser ikke kunne sættes lavere end til Forbedringshuus¬

arbeide i 18 Maaneder. Med den heraf flydende Forandring i
Henseende til Straffetiden vil Overretsdommen for denne Tiltaltes
Vedkommende være at stadfæste.
Efter de Høiesteret forelagte, tildeels efter Overretsdommens

Afsigelse tilveiebragte Oplysninger kan det ikke antages, at Til¬

talte Busch har gjort sig skyldig i noget Forhold, som skulde
kunne paadrage ham Ansvar i Henhold til Straffelovens § 261.
Det maa derfor have sit Forblivende ved den ham tillagte Fri¬

findelse for Actors Tiltale, og idet der ikke findes tilstrækkelig
Grund til at paalægge ham Deeltagelse i Udredelsen af Actionens

Omkostninger, vil den ham ved Overretsdommen idømte Andeel

af disse være at tilsvare af det Offentlige.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande, dog at Straffetiden for
Christian Emil Alexander Baumgarten bestemmes

til 18Maaneder, ogat den Johan Christian Gottlieb
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Busch paalagte Andeel af Actionens Omkostninger

udredes af det Offentlige. Advocaterne Levinsen
og Nellemann tillagges i Salarium for Høieste¬

ret hver 50 Kroner, der udredes paa samme

Maade som Actionens øvrige Omkostninger.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Odense Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag tiltales Kjøbmand Chri¬
stian Emil Alexander Baumgarten for Vexelfalsk og for Overtrædelse
af Straffelovens § 262 og § 263 samt Frdn. 6te October 1753 om Hazard¬

spil, og Cigar= eller Tobakshandler Johan Christian Gottlieb Busch
for Overtrædelse af Straffelovens § 261 cfr. § 52.
Hvad angaaer Sigtelsen mod Tiltalte Baumgarten for Vexelfalsk, da
er det ved hans egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse tilstræk¬
kelig godtgjort, at han, der var meget forfalden til bøit Spil, ogsaa Hazard¬

spil, og derved efter sin Forklaring havde tabt betydelige Beløb, til hvis Dæk¬
ning han maatte reise Laan paa Vexler, af hvilke flere vare blevne endosserede
i
af Tiltalte Busch, hvilke Vexler han derefter afsatte bos en Disconteur

Odense mod en Disconto af 40 pCt. aarlig, har forandret Tallene i en af
ham ligeledes til Dækning af en Spillegjæld, dog ikke, som i Underrets¬
dommens Præmisser anført, til Tiltalte Busch, men derimod til en Tredie¬

mand, den 17de Marts f. A. til Tiltalte Buschs Ordre udstedt, og derefter af

denne endosseret 3=Maaneders Vexel paa 200 Kr., saaledes at Vexlen kom til
at lyde paa 400 Kr., hvorefter han af den ovennævnte Disconteur, der ikke

opdagede Forfalskningen, — hvad heller ikke, efter hvad der foreligger, kan an¬
tages at være kunnet skee uden nærmere Eftersvn og Conference med Endos¬

senten — paa Vexlen erholdt udbetalt 360 Kr.

Da Tiltalte Busch imidlertid den følgende Dag indfandt sig hos Dis¬

conteuren, blev Forfalskningen opdaget, og Sagen blev der ordnet saaledes, at
Tiltalte Baumgarten forpligtede sig til contant at indfrie Vexlen til dens

Forfaldsdag, den 25de Juni f. A., for dens fulde Beløb; men da han, den¬
gang Forfaldsdagen kom, kun havde et contant Beløb af 200 Kr., blev Vexlen

efter Overeenskomst indfriet ved Betaling af dette Belob og ved at Baum¬
garten udstedte en 3=Maaneders Vexel paa 200 Kr. til Busch, som da endos¬

serede denne mod Contracaution af en Trediemand, og blev da den forfalskede
Vexel af Disconteuren udleveret til Busch, der rev den midt over, og ud¬
leverede Baumgarten den ene Halvdeel til Beviis for, at Vexlen var tilintet¬

gjort, hvilken Halvdeel Baumgarten vil have kastet i en Kakkelovn, hvor den

imidlertid ikke har kunnet findes, medens Busch, uden at underrette Baum¬

garten derom, beholdt den anden Halvdeel, hvor det forfalskede Tal i Vexlens
Text findes, hvilken Halvdeel er fremlagt her under Sagen, for, efter Dis¬

conteurens Raad, i paakommende Tilfælde at kunne øve et Tryk paa Baum¬

Den 31te Mai.

133

garten. Da imidlertid Baumgarten, der efter sin egen Forklaring,hvis
Rigtighed der ingen Grund er til at betvivle, alt i det sidste Aar havde været

factisk insolvent, den 22de Juli f. A. bavde udstedt et Circulaire til sine
Creditorer, hvori han tilbød dem Accord mod en Betaling af 25 pCt.,

hvilket Beløb han efter det Oplyste dog kun kan antages at ville have kunnet

udrede ved Andres navnlig sine Brødres Hjælp, da hans Bo ved hans kort
efter paafulgte Fallit efter hans egen Opgjørelse, hvis Rigtighed, hvad de

udestaaende Fordringer angaaer, end ikke kan ansees tilstrækkeligt constateret,
kun havde Activer til lidt over 1,900 Kr. og derimod Passiver til over
20,000 Kr. — forsøgte Tiltalte Busch, efter hvad han har vedgaaet, at for¬

maae Baumgarten til at dække ham for hans Tilgodehavende saavel efter den

ovennævnte af ham endosserede Vexel paa 200 Kr., ved hvilken som bemærket

den forfalskede Vexel tildeels var bleven indfriet, som for en anden af ham

endosseret Vexel paa et lignende Beløb, men da Baumgarten vægrede sig

herved, endog efter at Busch havde foreholdt ham, at han var i Besiddelse af
Halvdelen af den forfalskede Vexel, gjorde Busch Anmeldelse til Politiet om
det af Baumgarten begaaede Vexelfalsk.
For dette Vexelfalsk vil Tiltalte, der er født i Aaret 1843 og ikke tid¬

ligere findes tiltalt eller straffet, være at ansee efter Straffelovens § 269

cfr. § 274.

Forsaavidt Tiltalte Baumgarten dernæst er sigtet for Overtrædelse af
— paa hvilken sidste §'s Anvendelse der er
Straffelovens § 262 og § 263,

andraget af flere af Creditorerne — er det ved hans egen Tilstaaelse samt det
iøvrigt Oplyste tilstrækkeligt godtgjort, at han, der i October 1872 fik Nærings¬

beviis som Handlende i Odense, hvor han iøvrigt alt tidligere havde drevet
sin derefter fortsatte Forretning med Forhandling af Huder og Skind, har

gjort sig skyldig i meget grove Uordener med Hensyn til Bøgernes Førelse,

hvortil han efter sin egen Forklaring heller ikke havde nogen rigtig Kundskab,

saa at det, som det hedder i den af Curator og Creditorudvalget i Henhold
til Concurslovens § 79 afgivne Indberetning, hvis Rigtighed Tiltalte har er¬

kjendt, bar været aldeles umuligt at faae et endog nogenlunde klart Indblik i

Forretningens Gang og Omfang. Tiltalte har saaledes i de sidste 9 à 10
Maaneder før sin Fallit hverken ført Journal eller Hovedbog, — i Tids¬

rummet fra September 1872 til September 1874 har han ingen Kassebog
ført — han har aldrig ført nogen Status=Lager= eller Vexelbog og har heller

ikke nogensinde overeensstemmende med Concurslovens § 148 opgjort sin
Status, ligesom det overhovedet, forsaavidt Bøgerne ere førte, i dem mangler
Oplysning om mange betydelige Vareomsætninger og optagne Laan og saa

godt som Intet oplyses om hans personlige Udgifter og navnlig Intet om
det efter hans egen Forklaring forholdsviis betydelige Tab, han vil have lidt

i høit Spil, navnlig Hazardspil. At det for en væsentlig Deel maa tilskrives
dette sidste, at Boets pecuniaire Status er bleven saa daarlig, som Tilfældet
er, har Tiltalte derhos selv erkjendt, og der findes heller ikke tilstrækkelig
Grund til at tvivle herom.
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Den Straf, Tiltalte efter det Ovenanførte har forskyldt efjer Straffe¬
lovens § 269 cfr. § 274, § 262 sidste Led, sammenholdt med Concurslovens

§ 148, og § 263, findes navnlig under Hensyn til Straffelovens § 62 sidste

Led passende under Eet at kunne bestemmes til 1 Aars Forbedringshuus¬
arbeide. Hvad angaaer Sigtelsen for Overtrædelse af Frdn. 6te October
1753 om Hazardspil, har Tiltalte vedgaaet oftere at have deeltaget i Hazard¬
spillet „Bazette“, og han vil derfor være at ansee med en Bøde efter den

nævnte Frdn.s § 3, der passende findes at kunne bestemmes til 50 Kr. og
tilfalde Odense Kjøbstads Politikasse, hvorimod der ialfald under nærværende
Sag ingen Anledning findes til, saaledes som af Actor for Underretten paa¬

staaet, at bringe nogen af de andre Bestemmelser i Frdn. 6te October 1753
til Anvendelse, hvorom der heller ikke er nedlagt Paastand af rette Vedkom¬

mende,nemlig Politiet paa Politikassens Vegne.
Med Tillæget af den ovennævnte Bøde vil Underretsdommen, der har

anseet Tiltalte efter de samme Straffebestemmelser som ovennævnt og bestemt
Straffen under Eet til 1 Aars Forbedringshuusarbeide, for denne Tiltaltes
Vedkommende kunne stadfæstes, forsaavidt Straffen angaaer.

Tiltalte Busch har som bemærket vedgaaet at have gjort sig skyldig i
det ovenfor nævnte Forsøg paa at formaae Tiltalte Baumgarten til at dække

ham for hans Tilgodehavende i Boet, men selv om Busch dengang maa have

anseet Baumgarten for insolvent og hans Fallit for nærforestaaende, — hvad
af hans Defensor for Underretten er benægtet, men hvorom der efter det

Resultat, hvortil Retten kommer, ikke findes fornødent at indhente nærmere

Oplysning — skjønnes det dog ikke, at han herved har gjort sig skyldig i
nogen Overtrædelse af Straffelovens § 261 efter Reglerne for Meddeelagtighed,

thi efter hans Stilling i Bøet som Creditor paahvilede der ham ikke nogen
retlig Førpligtelse til at paasee, at hans Fordring ikke blev dækket med

Tilsidesættelse af de andre Creditorers Interesse, der forsaavidt var hans
Interesse i Boet ligefrem modsat, — og det maa derfor billiges, at han, der

maa antages at være langt over criminel Lavalder og om hvem det ikke er
oplyst, at han tidligere har været tiltalt eller straffet, ved den indankede Dom

er frifunden for Actors Tiltale, men han findes dog efter Omstændighederne
at burde udrede Actionens Omkostninger for sit Vedkommende —
hvorfor

Dommen har fritaget ham, men uden dog forsaavidt at paalægge det Offent¬

lige Omkostningerne — alene

med Undtagelse af Salairet til Dejensor for

Underretten, da han der har ladet møde ved en privat engageret Defensor.“

Den 31te Mai.
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Advocat Nellemann
contra

Arrestantinden Maren Larsdatter, ogsaa kaldet Maren

Kirstine Larsen (Defensor Klubien),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 29de April 1876:

„Arrestantinden Maren Larsdatter, ogsaa kaldet Maren Kirstine
Larsen, bør straffes med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder
samt udrede denne Actions Omkostninger og derunder Salair til
Actor og Defensor Procuratorerne Alberti og Justitsraad Nye¬

gaard, med 12 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.“

Høiesterets Dom.
For det Tiltalte overbeviste, i den indankede Dom frem¬

stillede Forhold er hun rettelig anseet efter Straffelovens § 231
1ste Led, men Straffen findes efter Omstændighederne at burde

bestemmes til 2 Aars Tugthuusarbeide. I Henseende til Actio¬
nens Omkostninger vil Dommen være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Maren Larsdatter bør hensættes til Tugthuus¬

arbeide i 2 Aar. I Henseende til Actionens Om¬
kostninger bør Criminal= og Politirettens Dom

ved Magt at stande. I Salarium til Advo¬
caterne Nellemann og Klubien for Høiesteret

betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Maren

Larsdatter, ogsaa kaldet Maren Kirstine Larsen, der er født den 7de
Februar 1826 og tidligere blandt Andet anseet ved Høiesterets Dom af 26de
Juli 1858 efter Frdn. 11te April 1840 § 43 cfr. §§ 41, 79 og 15 med For¬

bedringshuusarbeide i 4 Aar, ved denne Rets Dom af 2den Januar f. A.

efter Straffelovens § 228 med Fængsel paa Vand og Brød i 5 Gange 5
Dage og ved sidstnævnte Rets Dom af 6te April f. A. i Medfør af bemeldte

Lovs § 64 med en under Hensyn til sammes §5 228 og 247 lempet Tillægs¬

straf og efter dens § 230 1ste Led med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,

er under nærværende mod hende for Tyveri anlagte Sag ved egen af det
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iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have i sidstafvigte Februar
Maaned i Eiendomme, hvori hun havde begivet sig ind for at begaae Tyveri,

og paa Steder i disse, hvortil hun havde uhindret Adgang, frastjaalet i 4
forskjellige Gange Handelsagent Hans Jacob Vilhelm Weidich og Hustru
noget til 6 Kr. vurderet Linned, Caroline Møbius, Maskinarbeider Jensens

Enke, en Kaffekande, der er vurderet til 4 Kr., Jørgine Jacobine Hansen,
Malersvend Kordts Hustru, 2 tilsammen til en Værdi af 4 Kr. ansatte Lagener
og Gorine Mathea Hansen et til 25 Øre vurderet Haandklæde.

Som Følge deraf vil hun nu blive at dømme efter fornævnte Lovs

§ 231 1ste Led efter Omstændighederne til Forbedringshuusarbeide i 18
Maaneder.“

Fredagen den 2den Juni.
Nr. 24. Enken C. Jeppesen (Høiesteretssagfører Zahle)
contra

Viinhandler og Gjæstgiver Henrik Jeppesens Coneursbo
og Agent C. I. Philipson i hans Egenskab af Agent for

Huset George Delvaille & Co. i Bordeaux (Adv. Halkier),
betræffende en af Citantinden i H. Jeppesens Concursbo anmeldt

Fordring.
Sø= og Handelsrettens Skifteretsafdelings Decision af

15de Mai 1875: „Enken C. Jeppesen bør være uberettiget til at
erholde Udlæg for sin ovenomhandlede i nærværende Bo anmeldte

Fordring.“
Høiesterets Dom.
For nærmere at legitimere sin under 2den Februar 1875 i

Henrik Jeppesens Concursbo anmeldte Fordring, der — som i
den indankede Decision rettelig antaget — i forrige Instants med

tilstrækkelig Bestemthed er modsagt af Indstævnte Philipson, har

Citantinden forelagt Høiesteret forskjellige nye Oplysninger. Ved
disse, og deriblondt navnlig ved tvende af Fallenten under 10de

og 11te September 1873 til Citantinden henholdsviis for 700 Rd.
og 1400 Rd. udstedte Gjældsbreve, med Hensyn til hvilke de

Indstævnte have erkjendt Underskrifternes Ægthed og Dateringens
Rigtighed, findes der at være tilveiebragt tilstrækkelig Legitimation

for Anmeldelsens 3 første Poster til samlet Beløb 3,400 Kr. i

kongelige 4 pCt. Obligationer og 400 Kr. i Contanter, hvorved
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bemærkes, at der, da Gjældsbrevene ikke have været anmeldte i

Boet, ikke kan gives Citantinden Udlæg for de 400 Kr., hvormed
deres Beløb overstiger de 3 nævnte Poster.

I Henseende til Anmeldelsens øvrige Poster findes der derimod

ikke ved de Høiesteret forelagte Oplysninger at være tilveiebragt

enten fuldt Beviis eller et saadant, at det, som subsidiairt paastaaet,
kunde tilstedes Citantinden at udfylde samme ved sin Ed. Der

vil saaledes alene kunne gives hende Udlæg for de ovennævnte
3400 Kr. og 400 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig af det samlede

Beløb fra Anmeldelsen at regne.

Processens Omkostninger ville efter Omstændighederne være

at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Citantinden bør være berettiget til, for et Beløb

af 3400 Kroner i kongelige 4pCt. Obligationer og

400 Kroner contant med Renter 5pCt. aarlig af det
samlede Beløb fra 2den Februar f. A. indtil Be¬
taling skeer, at erholde Udlag i Henrik Jeppe¬

sens Concursbo efter Fordringens Beskaffenhed
og Boets Tilstand. Processens Omkostninger
ophæves. Til Justitskassen betaler Citantinden

2 Kroner og de Indstævnte 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „I nærværende Bo

har Fallentens Moder, Enken C. Jeppesen, anbragt, at hun i Aarene 1873
og 1874 har laant Fallenten i mange Poster deels 1700 Rd. kgl. 4 pCt.
Obligationer og 500 Rd. af Staden Kjøbenhavns Laan, og deels contant

3062 Rd. 3 Mk. eller i Obligationer 4400 Kr. og i Contanter 6125 Kr.;
disse Laan skulde tilbagebetales med 2 Rd. eller 4 Kr. om Dagen og forrentes
med 4 pCt. p. a, fra Modtagelsen; men da ingen Afdrag ere præsterede, har

hun i Boet paastaaet skadesløs Betaling af ovennævnte Capital med lovlige
Renter.

Efterat en Creditor i Boet, Huset George Delvaille & Co. i Bordeaux,
ved sin herværende Agent Philipson havde opfordret Enken Jeppesen til nær¬
mere at legitimere sin Fordring, maa han under den i denne Anledning op¬

staaede Dispute antages at have nægtet at anerkjende Fordringen, idet han

har indstillet Spørgsmaalet om Fordringens Anerkjendelse til Skifterettens

Decision.
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Fallenten har i en Skiftesamling erkjendt Rigtigheden af det af hans
Moder anmeldte Krav, men Sidstnævnte har været ude af Stand til paa
anden Maade at legitimere dette. Selv om det nemlig ved de af hende

producerede Beviisligheder kunde ansees godtgjort, at hun har eiet og dis¬
poneret over en Deel Obligationer og Contanter, mangler der ialfald enhver

Oplysning om, at Obligationerne eller Contanterne ere laante Fallenten eller

paa anden Maade komne denne tilgode. Da Fallenten er incompetent til at
forbinde Boet, kan hans Erkjendelse af Fordringen ikke danne Beviis for

denne; men dertil kommer, at Fallentens Erkjendelse af Fordringen svækkes
ved hans Erkjendelse af, at han ikke har opført denne Gjæld i sine Bøger,
ligesaalidt som paa den af ham ved Concursens Begyndelse i Henhold til

Concurslovens § 47 til Skifteretten afgivne Fortegnelse over hans Activer og

Passiver; og hvad han har anført som Grund til denne Undladelse, nemlig
at han har holdt Gjælden til sin Moder udenfor sin Bogføring, fordi hans
Status ellers altid vilde have udviist en Deficit, og at han ikke har opført

Gjælden paa den ovennævnte Fortegnelse, fordi han haabede, hvis ban kunde

opnaae Accord med sine øvrige Creditorer, at faae denne Gjæld eftergivet af
sin Moder, findes ikke at kunne tillægges væsentlig Betydning. Forsaavidt

Enken Jeppesen endnu har paaberaabt, at Gjælden er opført i Fallentens

Handelsbog, Revisionsbilag Nr. 14, er det vel saa, at der i Boet er forefundet
en Bog, kaldet „daglig samlet Indtægt og Udgift,“ paa hvis Folio 2 nederst

er anført, formeentlig af Fallenten selv, at han af sin Moder har laant i 3
Poster i Alt 4,900 Rd., men denne Anførsel findes i en Bog, af hvilken Blade

sees at være udrevne, paa et Folio for Juni 1874, der ellers ikke vedkommer

Enken Jeppesen, og hvor den synes at være tilføiet paa et endnu senere Tids¬
punct, hvorhos den der anførte Sum ikke stemmer med Anmeldelsen, og denne
Anførsel kan derfor ikke tillægges nogen bevisende Kraft. Da den herom¬

handlede Fordring saaledes ikke kan ansees tilstrækkelig legitimeret, og da der

ikke haves Hjemmel til at tilstede Creditrix, saaledes som hun subsidiairt har
paastaaet, at udfylde det manglende Beviis ved sin Ed, kan Fordringen ikke

anerkjendes.

Der vil være at forelægge Agent Philipson en Frist af 8 Dage fra
denne Decisions Afsigelse til at berigtige Stemplingen af hans den 26de f. M.
fremlagte Skrivelse, der maa betragtes som et Indlæg; iøvrigt er Stempel¬
lovgivningen iagttaget under Disputen.“

Onsdagen den 7de Juni.
Nr. 106. Advocat Nellemann (ved Adv. Klubien)
contra

Lisbeth Christensdatter, Frederik Rask's Hustru,

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Ran.

Den 7de Juni
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Vordingborg søndre Birks Extrarets Dom af 29de December

1875: „Tiltalte Lisbeth Christensdatter, Huusmand Frederik

Rasks Hustru af Lundby, bør straffes med Fængsel paa Vand og
Brød i 5 Dage. Saa bør hun og udrede 8 Kr. i Erstat¬

ning til Veimand Anders Hemmingsen i Lundby samt tilsvare
Actionens Omkostninger, derunder Salair til Actor, Procurator

Petersen, og Defensor Sagfører Schwensen, 10 Kr. til hver
Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes

efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 14de Marts

1876: „Tiltalte Lisbeth Christensdatter, Huusmand Frederik

Rasks Hustru af Lundby, bør for Actors Tiltale i denne Sag
fri at være. Actionens Omkostninger, derunder de i Underrettens
Dom bestemte Salairer samt Salair til Actor og Defensor for

Overretten, Procuratorerne Ronge og Mundt, 12 Kr. til hver,

udredes af det Offentlige.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
maa det billiges, at der under nærværende Sag er tillagt Tiltalte
Frifindelse for Actors Tiltale; men efter Sagens Omstændigheder

findes hun dog at burde tilsvare Actionens Omkostninger, der¬
under de ved Overretsdommen bestemte Salairer.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande, dog saaledes at Til¬
talte udreder Actionens Omkostninger, og der¬

under de ved bemeldte Dom fastsatte Salarier
samt endvidere i Salarium til Advocaterne Nelle¬

mann og Hindenburg for Høiesteret 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende,
fra Vordingborg søndre Birks Extraret her til Retten indankede Sag, under

hvilken Tiltalte Lisbeth Christensdatter, Huusmand Frederik Rasks
Hustru, af Lundby actioneres for Ran, er Tiltalte ved egen med det iøvrigt
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Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at have i Juni Maaned s. A. i flere

Gange afskaaret og afplukket Græs i Veigrøften og paa Rabatten paa Kjøng¬
Baarse Landevei der, hvor Veien overskjærer den af Tiltalte og hendes Mant
i Fæste havende Jordlod, og at have benyttet dette Græs, der skal have til¬

hørt Veimand Anders Hemmingsen og er vurderet til 8 Kr., til dermed at

fodre sin Ko.
Tiltalte har imidlertid stadigt paastaaet, at hun har anseet sig for be¬

rettiget til at tilegne sig dette Græs, fordi hun betragtede det som sin Eiendom,
idet Græsset voxede paa en Jordstrimmel, der tidligere har hørt til hendes

og Mands Fæstested, og som vel ved en i Aaret 1869 afholdt Expropriations¬

forretning skal være skilt derfra, men uden at Tiltalte for sit Vedkommende
anerkjender Gyldigheden af denne Expropriation, navnlig fordi der for samme

efter hendes Mening ikke er ydet lovlig Erstatning til hende og Mand, og
hun har derfor stadig fastholdt, at hun netop tilegnede sig Græsset for at faae

hendes og Mands Ret til Græsset og Jordstrimmelen undersøgt, da hun ikke
har Raad til at føre Proces derom. Og da der nu efter alt det Oplyste ikke

er mindste Grund til at tvivle om, at Tiltalte — der under Sagen har
været indlagt til Observation paa Vordingborg Sindssygeanstalt, men efter
den af Overlægen, Professor Jensen, afgivne Erklæring ikke lider af nogen¬
somhelst abnorm mental Tilstand, om hun end besidder en høi Grad af Ret¬

haveri —virkelig nærer en bestemt Overbeviisning om, at den omhandlede

Jordstrimmel ikke paa behørig Maade er fraskilt hendes og Mands Fæstested og
derfor endnu tilhører dem, findes hendes Forhold ved at have tilegnet sig en
Deel af det paa samme voxende Græs ikke at kunne betragtes som Ran, men

ialfald kun som Selvtægt, der efter Straffelovens § 116 ikke er Gjenstand for

offentlig Paatale.
Tiltalte, der er født den 31te Januar 1821 og ikke junden forhen
straffet, vil følgelig være at frifinde for Actors Tiltale i denne Sag. Under¬

retsdommen, ved hvilken Tiltalte i Medfør af Straffelovens § 237 jfr. § 228
er anseet med Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, vil altsaa være at for¬

andre, hvorhos den Tiltalte paalagte Erstatning til Veimand Hemmingsen maa

bortfalde. Actionens Omkostninger, hvorunder de Underretssagførerne tillagte
Salairer, hvis Størrelse billiges, samt Salair til Actor og Defensor for
Overretten, 12 Kr. til hver, ville være at udrede af det Offentlige.“

Fredagen den 9de Juni.
Nr. 55.

Advocat Hindenburg
contra

1) Aftægtsmand Hans Olsen af Herlufmagle, 2) Parcellist

Jens Larsen, 3) Huusmand Niels Rasmussen, 4) Huus¬

mand Anders Nielsen og 5) Parcellist Hans Pedersen,
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Alle af Fensmark, 6) Huusmand Christen Christensen,

7) Huusmand Christian Larsen, 8) Huusmand Jens

Hansen, 9) Huusmand Niels Hansen, 10) Huusmand
Peder Hansen, 11) Hnusmand Niels Jensen, Alle af

Sipperup, 12) Huusmand Ole Nielsen af Hjulebæks Mark,
13) Arvefæster Hans Pedersen af Herlufmagle og 14) Ung¬

karl Hans Christian Christensen af Tybjerg
(Høiesteretssagfører Zahle som privat engageret Defensor),

der tiltales, de 12 Førstnævnte for Bedrageri og de 2 Sidst¬
nævnte for Bedrageri eller Deelagtighed heri.
Østerflakkebjerg Herreds Extrarets Dom af 6te Marts 1875:
„De Tiltalte Nr. 1 Aftægtsmand Hans Olsen af Herlufmagle,

Nr. 2 Parcellist Jens Larsen, Nr. 3 Huusmand Niels Rasmus¬

sen og Nr. 15 Huusmand Jørgen Steffensen, Alle af Fensmark,

bør at hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost, Nr. 1, 2
og 3 hver i 40 Dage og Nr. 15 i 20 Dage; og de Tiltalte

Nr. 4 Huusmand Anders Nielsen og Nr. 5 Parcellist Hans
Pedersen, Begge af Fensmark, Nr. 6 Huusmand Christen Christensen,

Nr. 7 Huusmand Christian Larsen, Nr. 8 Huusmand Jens Hansen,
Nr. 9 Huusmand Niels Hansen, Nr. 10 Huusmand Peder

Hansen og Nr. 11 Huusmand Niels Jensen, Alle af Sipperup,

Nr. 12 Huusmand Ole Nielsen af Hjulebæks Mark, Nr. 13
Arvefæster Hans Pedersen af Herlufmagle og Nr. 14 Ungkarl

Hans Christian Christensen af Tybjerg i Fængsel spaa Vand og

Brød, Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 hver i 2 Gange 5
Dage og Nr. 13 og 14 hver i 5 Dage. Saa bør de Tiltalte
ogsaa Een for Alle og Alle for Een udrede Actionens Omkost¬

ninger og derunder i Salair til Actor, Overretssagfører Sim¬
melhag, 40 Kr. og til Defensor, Procurator Larsen, 30 Kr. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 2den No¬

vember 1875: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I

Salair til Procuratorerne ved Overretten, A. Seidelin og Alberti,
betale de Tiltalte 1) Aftægtsmand Hans Olsen af Herlufmagle,

2) Parcellist Jens Larsen, 3) Huusmand Niels Rasmnssen,

4) Huusmand Anders Nielsen og 5) Parcellist Hans Pedersen,
Alle af Fensmark, 6) Huusmand Christen Christensen, 7) Huus¬
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mand Christian Larsen, 8) Huusmand Jens Hansen, 9) Huus¬
mand Niels Hansen, 10) Huusmand Peder Hansen og 11) Huusmand

Niels Jensen, Alle af Sipperup, 12) Huusmand Ole Nielsen af Hjule¬
bæks Mark, 13) Arvefæster Hans Pedersen af Herlufmagle, 14) Ung¬

karl Hans Christian Christensen af Tybjerg samt 15) Huusmand

Jørgen Steffensen af Fensmark Een for Alle og Alle for Een,
30 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Efter den indankede Doms Afsigelse have flere af de for
Høiesteret Tiltalte fragaaet de af dem tidligere afgivne Tilstaaelser

om at have været sig det Ulovlige i deres Handlinger bevidst,

men denne Fragaaelse vil efter samtlige foreliggende Oplysninger
ikke kunne komme i Betragtning.
I Henhold til de i Dommen anførte Grunde, hvorved intet

andet Væsentligt findes at erindre, end at det Overskud, der udkom
ved en paa behørig Maade foretagen Eftermaaling, efter de
Høiesteret forelagte Oplysninger med Føie af de Tiltalte kunde

antages at tilfalde vedkommende Kalkkjørere, maa det billiges, at
det af dem udviste Forhold er tilregnet dem som Bedrageri.

Forsaavidt angaaer de Tiltalte Hans Pedersen af Herlufmagle og

Hans Christian Christensen, findes deres Forhold efter de der¬
med forbundne Omstændigheder at kunne henføres under Straffe¬

lovens § 256, og Straffen at kunne bestemmes til simpelt Fængsel
for den Første i 8 og for den Sidste i 14 Dage, hvorimod det
maa billiges, at § 253 for de øvrige Tiltaltes Vedkommende er

bragt til Anvendelse, ligesom de ved Dommen fastsatte Straffe

findes passende, dog at Straffetiden for Anders Nielsen og
Christian Larsen vil kunne nedsættes til 5 Dage for hver, hvor¬

hos Straffen for Niels Hansen, der efter Overretsdommens Af¬

sigelse har fyldt sit 60de Aar, i Medfør af § 23 bliver at be¬
stemme til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage. I Hen¬
seende til Actionens Omkostninger vil Dommen, forsaavidt den er

paaanket, være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Niels Hansen, Hans Pedersen af Herlufmagle og
Hans Christian Christensen bør hensættes, Først¬
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nævnte i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40

Dage, og de to Sidstnævnte i simpelt Fængsel,
den Første i 8 og den Anden i 14 Dage. Iøvrigt

bør Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom,

forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande, dog
at Straffetiden for Anders Nielsen og Christian

Larsen bestemmes til 5 Dage for hver. I Sa¬

larium til Advocat Hindenburg for Høiesteret
betale de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een,

60 Kroner.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Østerflakkebjerg Herreds Extraret hertil indankede Sag tiltales 1) Aftægts¬
mand Hans Olsen af Herlufmagle, 2) Parcellist Jens Larsen, 3) Huus¬

mand Niels Rasmussen, 4) Huusmand Anders Nielsen, 5) Parcellist
Hans Pedersen, Alle af Fensmark, 6) Huusmand Christen Christensen

7) Huusmand Christian Larsen, 8) Huusmand Jens Hansen, 9) Huus¬
mand Niels Hansen, 10) Huusmand Peder Hansen og 11) Huusmand
Niels Jensen, Alle af Sipperup, 12) Huusmand Ole Nielsen af Hjule¬

bæks Mark, 13) Arvefæster Hans Pedersen af Herlufmagle, 14) Ungkarl

Hans Christian Christensen af Tybjerg samt 15) Huusmand Jørgen
Steffensen af Fensmark, de 12 Førstnævnte for Bedrageri og de 3 Sidstnævnte

for Bedrageri eller Deelagtighed heri.
Hvad nu angaaer de førstnævnte 12 Tiltalte, som have besørget Kjør¬

selen af Kalk fra Fensmark Tegl= og Kalkværk til dettes Kunder, Nr. 1—3,
5, 6 samt 8— 12 i en længere Aarrække, tildeels i henved en Snees Aar, Nr. 1
Hans Olsen endog i over 30 Aar, medens Nr. 4 Anders Nielsen, foruden

for ca. 17 Aar siden at have kjørt 1 Aars Tid, kun har kjørt med Kalk siden
Mai 1873 og Nr. 7 Christian Larsen kun har kjørt fra Efteraarrt 1873, er
det ved de Paagjældendes Tilstaaelse, der bestyrkes ved de under Undersøgelsen

— som forøvrigt nærmest bar været rettet paa de Tiltaltes Kjørsler i den

første Halvdeel af Aaret 1874 — fremdragne Omstændigheder oplyst, at de,

naar de for en accordmæssig Betaling, beregnet efter Tønde= og Miletallet,
tilkjørte Værkets Kunder den Kalk, som disse havde bestilt hos Værket, til deres

egen Fordeel underveis deels i de Kjøbstæder, de passerede, deels omkring paa
Landet, navnlig i Kroerne, sædvanlig solgte et større eller mindre Qvontum

af Kalken, og at flere af de Tiltalte oftere aflæssede den Kalk, de saaledes
tilvendte sig, enten ved deres Boliger eller andetsteds, tildeels til eget Brug,
men hovedsagelig for senere at forhandle den eller efterkomme Bestillinger, som

de iforveien paa egen Haand havde forskaffet sig. Ved disse Foretagender

understøttede de Tiltalte hverandre paa forskjellig Maade, saasom ved at sælge til
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den af dem, der havde en større Bestilling, end han selv kunde præstere, ved
at give Plads i deres Huse til den af de Andre midlertidig aflæssede Kalk,
ved at dække hverandres Undermaal og ved at sælge i Compagni, navnlig naar

de, som ofte var Tilsældet, vare en Deel Kalkkjørere i Følgeskab, idet de da endog
have afhændet et heelt Læs for fælles Regning. Iøvrigt stolede de Tiltalte
under denne Trafik paa, at det rigelige Maal, der altid medgaves dem fra

Kalkværket, i Forbindelse med at de underveis med Hammere huggede den

store Kalk i Stykker for at den bedre skulde fylde i Maalet, og at de ved
Eftermaalingen ved Kalkens Aflevering ssørgede for, at Maalet blev givet saa

knapt som muligt, vilde forhindre, at der viste sig Undermaal, eller ogsaa

satte de deres Lid til, at Eftermaaling ikke — hvad tidt hændte — foretoges
ved Modtagelsen. I Almindelighed havde de af de Tiltalte, der kun kjørte

med een Hest en 7 4 8 Tdr., og de, der kjørte med 2 Heste, — hvilket i 1874

i Almindelighed kun var Tilfældet med de Tiltalte Nr. 1, 2, 6, 11 og 12
en 10 à 12 Tdr. Kalk paa Vognen, og efter de Tiltaltes Forklaringer va¬

rierede Salget underhaanden fra nogle Skjæpper til 1 Td. 4 8—9 Skpr. af
et Eenspænderlæs og til 1½ à 2 Tdr. af et Tospænderlæs. For den Kalk,
der saaledes afhændedes underhaanden, toge de Tiltalte i Almindelighed samme
Betaling som Værket med Tillæg af Fragten, dog at Prisen sattes noget

høiere, naar Afhændelsen skete skjæppeviis, i hvilken Henseende det ogsaa toges
i Betragtning, at der ved saadan Udmaaling kun kan regnes 6 Skpr. til 1

Td. Kalk. Prisen paa 1 Td. Kalk var paa Værket i Begyndelsen af 1874
13 Mk., men steg senere til 14 Mk., og af Kalkværkets Fortegnelser, der ere
fremlagte under Sagen, sees det, at der i Tidsrummet fra 1ste Mai til 31te

December 1873 af de Tiltalte er bleven kjørt ca. 3200 Tdr. Kalk, og i Tiden

fra 1ste Januar til 15de Juni 1874 ca. 2700 Tdr. samt at hver af de faste

Kalkkjørere, mellem hvem Kjørslerne i Almindelighed fordeeltes efter Omgang,
i det sidstnævnte Tidsrum har havt ca. 20—30 Kjørsler, dog med Undtagelse
af Nr. 1 Hans Olsen, der kun har havt 12, og Nr. 3 Niels Rasmussen,

der kun har havt 9 Kjørsler.

(Sluttes i næste Nr.)

—

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og vil ved hvert

Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saalænge Rettens
Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er 12 Kroner 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).
Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri.

JBC-tor StStbLilGe,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
—

Den 30te Juni.

NS 10.

1876.

Forste ordinaire Session.
Fredagen den 9de Juni.

Nr. 55.

Advocat Hindenburg
contra

1) Aftægtsmand Hans Olsen af Herlufmagle, 2) Parcellist Jens

Larsen, 3) Huusmand Niels Rasmussen, 4) Huusmand Anders
Nielsen og 5) Parcellist Hans Pedersen, Alle af Fensmark,

6) Huusmand Christen Christensen, 7) Huusmand Christian Larsen,
8) Huusmand Jens Hansen, 9) Huusmand Niels Hansen, 10) Huus¬
mand Peder Hansen og 11) Huusmand Niels Jensen, Alle af Sippe¬

rup, 12) Huusmand Ole Nielsen af Hjulebæks Mark, 13) Arvefæster
Hans Pedersen af Herlufmagle og 14) Ungkarl Hans Christian
Christensen af Tybjerg (see forrige Nr.).

For de Tiltalte Nr. 13 Hans Pedersens, Nr. 14 Hans Christian
Christensens og Nr. 15 Jørgen Steffensens Vedlommende, af hvilke Først¬
nævnte ialt kun har 1dfort 3 Kjørsler for Kalkværket, alle i 1874, paa sin Sviger¬

fader, Tiltalte Nr. 1 Hans Olsens Vegne, Nr. 14 for sin i November
Maaned f. A. afdøde Fader, Huusmand og Kalkkjører Christen Hansen, bar

udført dennes fleste Kjørsler i de sidste Aar og Nr. 15 kun har gjort nogle
er det ikke godtgjort, at
enkelte Kjørsler for Tiltalte Nr. 2 Jens Larsen, —

de ved de af dem paa disse Reiser forøvrigt ganske paa samme Maade som de
øvrige Tiltalte foretagne Tilegnelser og Afbændelser af den Kalk, de medførte,

personlig have havt nogen Fordeel, idet de afleverede hvad de fik ind hen¬

holdsviis til dem, for hvem de forrettede Kjørslerne, i hvilken Henseende det
alene bemærkes, at Nr. 15 Jørgen Steffensen, der arbeidede som Dagleier

for Tiltalte Jens Larsen, efter hvad han har forklaret, modtog en Betaling af
XX. Aargang.
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8 ß mere i Dagløn, naar han i Jens Larsens Sygdomsforfald kjørte for ham,

fordi dette Arbeide var besværligere end det, han ellers udførte. Alle disse 3
Tiltalte vare i Forveien bekjendte med, at Kalkkjørerne pleiede at sælge Noget
underveis til deres egen Fordeel, og vare de derhos af dem, for hvem de

kjørte, blevne opfordrede til at sælge af Kalken i samme Omfang som de andre

og til, naar det ikke lykkedes dem at sælge, da at lage et tilsvarende Qvantum

hjem med sig.
Forsaavidt nu de Tiltalte, blandt hvilke de fleste først under Under¬

søgelsens Gang ville være blevne overbeviste om det Ulovlige i deres Handle¬
maade, have søgt at retfærdiggjøre denne, navnlig under Paaberaabelse af, at

Kalkværket altid skulde have været bekjendt med, at Kalkkjørerne solgte Noget
af Kalken underveis for egen Regning, og at Værket skulde have indrømmet

saadant Salg for at raade Bod paa den meget lave Fragt, der ydedes de
Tiltalte, saa at der paa en Maade bestod en Overeenskomst i saa Henseende
mellem dem og Værket, medens de paa den anden Side skulde være ansvar¬

lige for Maalet, hvorfor de, der ved Udmaalingen altid ville have saaet rige¬
ligere Maal end de Folk, som selv lod Kalken afbente, ogsaa, naar der kom

Klage fra Kunderne om Undermaal, maatte betale Værket dette efter den for
Detailudsalg gjældende høiere Taxt, finder Overretten i Overeensstemmelse

med, hvad der er gjort gjældende i den indankede Dom, at ligesom det efter

den Fremgangsmaade, de Tiltalte have anvendt for at dække deres Tilegnelse
og Forhandling af Kalken, ikke kan antages, at de have handlet uden Bevidst¬

hed om Ulovligheden af deres Færd, saaledes vil det paaberaabte Forhold fra

Kalkværkets Side heller ikke kunne anføres som disculperende de Tiltaltes

Handlemaade, idet disses Angivelser herom staae i bestemt Strid med de For¬
klaringer, som under Sagen ere afgivne saavel af den nuværende Bestyrelse
som af den tidligere Forvalter ved Værket. Særlig kan der ikke fra det Fac¬

tum, at Værket ikke har været ubekjendt med de af Kalkkjørerne forelagne
Dispositioner og dog har undladt at foronledige Skridt fra det Offentliges
Side mod de Paagjældende, drages nogen Slutning til en Indrømmelse eller

Billigelse af saadanne Dispositioner fra Bestyrelsens Side, eftersom denne ikke

har havt nogen Kundskab om det Omfang, hvori de Tiltaltes Trafik er dreven,
og i Erkjendelse af det Vanskelige i overhovedet at føre nogen virksom Control
med Kalkkjørernes Færd alene gjennem den ovenantydede høiere Betaling for

Undermaal har søgt at hæmme mulige Misligheder fra Kalkkjørernes Side,

ligesom endelig heller ikke den Omstændighed, at det Overskud, der som Følge

af det rigelige Maal, som gaves paa Værket, fremkom, navnlig naar der af
et Læs skulde udmaales mindre Partier til flere Kunder, muligen maatte an¬

tages at tilfalde vedkommende Kalkkjører, vil kunne disculpere de af de Til¬

talte forud for Afleveringen af Kalken til Kunderne trufne Dispositioner.
Overretten maa derfor billige, at de Tiltalte, af hvilke Nr. 1 er sødt
den 4de Marts 1809, Nr. 2 den 1ste Januar 1812, Nr. 3 den 16de Februar

1814, Nr. 15 den 29de Juni 1813, og de øvrige alle ere langt over criminel
Lavalder, samt af hvilke Ingen tidligere findes tiltalt eller straffet med Und¬
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tagelse af Nr. 1 Hans Olsen og Nr. 11 Niels Jensen, som ved nærværende

Rets Dom af 26de Januar 1858 for Tyveri i Medfør af Frdn. 11te April
1840 § 1 have været ansete med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5

Dage hver, medens Nr. 10 Peder Hansen, som under samme Sag tiltaltes

for bedrageligt Forhold, ved bemeldte Dom blev frifunden for Actors Tiltale
—

ved den indankede Dom ere blevne ansete efter Straffelovens § 253 sam¬

menholdt med § 47 1ste Led, og for Hans Olsens. Jens Larsens, Niels Ras¬

mussens og Jørgen Steffensens Vedkommende tillige med § 23, og da de
valgte Straffe findes passende og Dommens Bestemmelser om Actirnens Om¬

kostninger, deriblandt de Actor og Defensor ved Underretten tilkjendte Sa¬

lairer, ligeledes bifaldes, vil den indankede Dom saaledes i det Hele være at

stadfæste.“

Mandagen den 12te Juni.
Nr. 109.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Sophus Julius Laurentius Petersen

(Defensor Klubien),
der tiltales for Tyveri.
Randers Kjøbstads Extrarets Dom af 19de Februar 1876:

„Arrestanten Sophus Julius Laurentius Petersen bor hensættes
til Tugthuusarbeide i 5 Aar, hvorhos han udreder alle af denne
Sag flydende Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Pro¬

curator Jacoby, 14 Kr. og til Defensor, Cancelliraad Bredstrup,
10 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 3die April 1876: „Underrets¬

dommen bør ved Magt at stande, dog saaledes at Salairerne til
Actor og Defensor for Underretten bestemmes til 20 Kr. for den

Første og 15 Kr. til den Sidste. I Salair til Actor og De¬

fensor for Overretten, Procurator Fasting og Justitsraad Neckel¬
mann, betaler Tiltalte 20 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande. I
Salarium til Advocaterne Henrichsen og Klubien

for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Handskemagersvend
Sophus Julius Laurentius Pedersen — der er født i Aaret 1836 og
tidligere har været straffet ifølge Overrettens Dom af 8de September 1856
for Tyveri, Bedrageri og Falsk med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar, ifølge

Høiesteretsdom af 4de Juni 1860 for Bedrageri og Falsk med Forbedrings¬

huusarbeide i 5 Aar, ifølge Svendborg Kjøbstads Extrarets Dom af 21de
September 1863 for Tyveri med samme Straf, og ifølge Kolding Kjøbstads
Extrarets Dom af 23de April*) 1872 for Tyveri og Bedrageri efter Straffe¬

lovens §§ 231 og 251 med Tugthuusarbeide i 2 Aar — tiltales under denne

Sag for Tyveri.
Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger er det
tilstrækkeligt godtgjort, at han, der efterat have udstaaet den ham senest idømte

Straf af Tugthunsarheide i 2 Aar, havde Arbeide i Nyborg indtil henimod
Slutningen af Juni Maaned f. A., men derefter streifede arbeidsløs omkring
saavel i Jylland som paa Øerne, inden han den 30te November f. A. blev

anholdt, har i den Tid begaaet en Række af Tyverier, af hvis Udbytte han i
det nævnte Tidsrum hovedsagelig har levet. Han har nemlig deels 10 for¬

skjellige Gange fra uaflaasede Forstuer og Kamre i forskjellige af Jyllands
Kjøbstæder samt i Odense og Nykjøbing paa Falster tilvendt sig Klædnings¬

stykker, navnlig Overfrakker til en samlet Værdi af henimod 350 Kr., deels
den 28de September f. A. forøvet et Indbrudstyveri hos Smed Simon Sø¬
rensen af Ølsted, med Hensyn til hvilket sidste Tyveri han nærmere har for¬

klaret, at han, der bemeldte Dag, medens han var paa Veien fra Veile til
Horsens, var gaaet i Ly af Simon Sørensens Huus, fordi det regnede, og da
bemærkede, at der Ingen var bjemme i Huset, og at Døren til samme var

lukket, fik Lyst til at begaae Tyveri sammesteds, og at han i dette Øiemed

aabnede et paa Bagsiden af Huset anbragt Vindue, der ikke var rigtigt lukket,
men ikkun besæstet ved en Snor, ved at rykke Snoren over, hvorpaa han steg

igjennem Vinduet ind i Huset, hvor han tilvendte sig deels nogle Klædnings¬

stykker af Værdi 72 Kr. 83 Øre, der for Størstedelen beroede i et Klædeskab,

hvis Nøgle sad i Laasen, deels fra en Kommode, hvis Nøgle ligeledes sad i
2 Theeskeer af Værdi 3 à 4 Kr., deels en paa Kommoden staaende Blikspare¬
bøsse med deri værende Penge, 2 à 3 Kr. Af de ved disse Tyverier stjaalne

Koster, som Tiltalte for Størstedelen solgte eller pantsatte, er en Deel bragt
tilstede under Sagen og udleveret de vedkommende Eiere, og saavel disse som
de øvrige ved de ommeldte Tyverier Bestjaalne have frafaldet Krav paa Er¬

statning under Sagen.

For sit ovenomhandlede Forhold er Tiltalte, der, som meldt, senest har
været straffet for 3die Gang begaaet Tyveri, ved Underretsdommen rettelig
anseet for denne Forbrydelse 4de Gang begaaet efter Straffelovens § 232

med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes passende bestemt til

*) Skal været 29de April.
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Tugthuusarbeide i 5 Aar, og bemeldte Dom, ved hvilken det ligeledes rettelig
er paalagt Tiltalte at udrede Actionens Omkostninger, vil derfor være at

stadfæste, dog saaledes at Salairerne til Actor og Defensor for Underretten

ville være at bestemme til 20 Kr. for den Første og 15 Kr. for den Sidste.“

Nr. 107.

Advocat Halkier
contra

Arrestantinden Margrethe Henriksen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri og Bedrageri.

Criminal= og Politirettens Dom af 18de April 1876:

„Arrestantinden Margrethe Henriksen bør straffes med Forbedrings¬
huusarbeide i 8 Maaneder samt udrede denne Actions Omkost¬

ninger og derunder Salairer til Actor og Defensor, Procuratorerne
Bloch og Gottschalck, med 15 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande I Salarium til Advocat Halkier og
Etatsraad Buntzen for Høiesteret betaler Til¬

talte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Mar¬

grethe Henriksen, der er født den 6te Februar 1854 og ved denne Rets

Dom af 28de December f. A. anseet efter Straffelovens § 228 med Fængsel
paa Vand og Brød i 5 Dage, er under nærværende mod bende for Tyveri
og Bedrageri anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Til¬

staaelse overbeviist at have gjort sig skyldig i nedenanførte Forbrydelser.

Uden Maren Dorthea Sørensens Samtykke tilegnede hun sig en af
denne i October Maaned forrige Aar laant, til en Værdi af 15 Kr. ansat
Kjole og pantsatte den i November Maaned uden Maren Sørensens Vidende

og Villie, begge Dele altsaa inden fornævnte Dom var hende overgaaet.

Senere og navnlig i Tidsrummet fra 30te December f. A. indtil 26de

Januar d. A., paa hvilken Dag hun anholdtes i denne Sag, har hun, for

det Første i den Hensigt at skaffe sig Kost eller Logis eller begge Dele frit,
indfundet sig hos Hansine Peirea Petersen, Kudsk Petersens Hustru, Handels¬

betjent Petersens Hustrn Marie Alstrup, Ida Moser, Typograf Nielsens
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Hustru og Sophie Stephensen, og idet hun forebragte dem, enten at hun

havde en Søster, der skulde lære fransk Vask og Strygning, eller at bun selv

skulde lære dette, saaledes at hun stillede dem i Ursigt at faae hende eller
hendes foregivne Søster i Lære mod Betaling samt betjente sig af andre Op¬
digtelser, bevæget dem til at give hende Kost uden Vederlag, hvilke Ydelsers
Værdi er ansat af Kudsk Petersens Hustru til 3 Kr., af Handelsbetjent Peter¬

sens Hustru til 1 Kr., af Typograf Nielsens Hustru til 2 Kr. og af Sophie
Stephensen til 25 Øre. Dernæst benyttede hun den Stilling, hvori hun ved

sin ommeldte svigagtige Optræden var kommen til de sidstnævnte 4 Personer,
og sit i Forbindelse dermed staaende Ophold paa disses Bopæl, deels til at
bestjæle dem paa Steder, hvortil Adgangen paa denne Maade var bleven

hende aaben, deels til under Afbenyrtelsen af yderligere Opdigtelser at skaffe
sig tillaans af dem Klædningsstykker m. m. i den Hensigt at tilegne sig

samme, hvilket hun ogsaa gjorde.
Kudsk Petersens Hustru frastjal hnn saaledes et til 1 Kr. 50 Øre vur¬
deret Tørklæde og laante af hende et til 10 Kr. vurderet Overstykke. Fra

Handelsbetjent Petersens Hustru stjal hun et Pengebøb af 1 Kr. 30 Øre og

en til 4 Kr. vurderet Ring. Af Typograf Nielsens Hustru laante hun nogle,
ialt til 14 Kr. vurderede Klædningsstykker, og fra Sophie Stephensen stjal

hun 6 Kroner.
Endvidere har Arrestantinden stjaalet et til en Værdi af 1 Kr. ansat
Skjørt, tilhørende Lisette Jørgensen, Styrmand Christensens Hustru. Hos

denne og Mand havde hun skaffet sig Ophold og Kost i nogle Dage uden
Betaling ved at indbilde dem, til hvem hun stod i et Bekjendtskabs Forbold,
at hendes Herskab var bortreist, og at hun derfor ingen Lyst havde til at
være hjemme, hvilket Forhold dog ikke findes at kunne tilregnes hende som

strafbart Bedrageri, og, da hun sidstafvigte Nytaarsdag forlod dem, tilvendte
hun samtidig dermed sig det ommeldte Skjørt, der hang i et naflaaset

Klædeskab.
Fremdeles har hun svigagtig tilegnet sig nogle, i det Hele til 25 Kr.

vurderede Klædningsstykker, som hun laante af Tjenestepige Henriette Lundqvist,

og nogle Gjenstande ialt ansatte til en Værdi af 33 Kr., som hun laante af
Tjenestepige Albertine Albertsen, somt endelig frastjaalet Sidstnævnte, sam¬
tidig med at bun stiftede det ommeldte Laan, paa Steder, hvortil bun havde

uhindret Adgang, en Ring og et Par Handsker, tilsammen af Værdi 5 Kr., og

1 Kr. 30 Øre i Penge, og Tjenestepige Jensine Rudkjøbing under et Besøg
hos denne et til 1 Kr. vurderet Torklæde og et Pengebeløb af omtrent 60 Øre.

Ved at skaffe sig de omhandlede Laan efterlod Arrestantinden hos nogle af
de Besvegne noget af det Tøi, hvoraf hun selv var i Besiddelse, nemlig bos

Henriette Lundqvist en Kjole, et Shavl og et Tørklæde, hos Albertine Albert¬

sen en Kjole, hos Kudsk Petersens Hustru et Overstykke og et Par Støvler og
hos Typograf Nielsens Hustru et Overstykke, et Tørklæde, en Krave og et
Par Mansketter, hvilket hun vil have gjort for, at de derved skulde faae nogen

Erstatning for de Tab, som hun tilføiede dem, men denne hendes Paastand,
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hvis Rigtighed det iøvrigt i saa Henseende Oplyste gjør lidet sandsynligt, kan

ikke tillægges nogen Betydning.
I Medsør af det Foranførte vil Arrestantinden nu blive deels i Med¬

før af Straffelovens § 64 at idømme en under Hensyn til sammes § 253
læmpet Tillægsstraf deels at ansee efter denne Lovs §§ 230 1ste Led, 253 og
257 efter Omstændighederne med Forbedringshunsarbeide i 8 Maaneder.“

Tirsdagen den 13de Juni.

Nr. 85.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Frederik Nielsen (Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveri, Bedrageri, Mishandling af sin Hustru

og sine Stedbørn samt Forsøg paa Bestikkelse.
Bregentved Gisselfeld Birks Extrarets Dom af 22de Sep¬

tember 1875: „Arrestanten Frederik Nielsen bør hensættes til
Forbedringshnusarbeide i 1 Aar og betale alle af Sagen lovligt

flydende Omkostninger, derunder i Salairer til de befalede Sag¬
førere, Procuratorerne Thomsen og Larsen, hver 40 Kr., til
Overretsprocurator Mundt 10 Kr. og Diæter til de to Først¬
nævnte efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse. At fuld¬

byrdes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 25de Februar

1876: „Arrestanten Frederik Nielsen bør straffes med Fængsel
paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. I Henseende til Ac¬

tionens Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at stande,
dog at de Procuratorerne Thomsen og Larsen tillagte Salairer
bestemmes til 30 Kr. for hver, og at det Procurator Mundt til¬

lagte Salair af 10 Kr. bortfalder. I Salair til Actor og De¬

fenser for Overretten, Procuratorerne Rothe og P. A. Petersen,
betaler Arrestanten 30 Kr. til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved dog bemærkes, at der ikke findes Føie til i Forbindelse

med Straffelovens § 119 at henvise til sammes § 46 kjendes

for Ret:
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne
Levinsen og Halkier for Høiesteret betaler Til¬

talte 50 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præwisser hedder det: „Under nærværende fra
Bregentved Gisselfeld Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales Arrestanten

Frederik Nielsen for Tyveri, Bedrageri, Mishandling af sin Hustrn og sine
Stedbørn samt Forsøg paa Bestikkelse.

Hvad angaaer Sigtelsen for Tyveri, er der vel tilveiebragt en høi Grad

af Formodning for, at Arrestanten havde stjaalet af en Havrestak, som han i
Vinteren 1867 havde solgt til en Gaardmand og Parcellist i Terslev, men
imod hans vedholdende Benægtelse er der dog ikke ført tilstrækkeligt Be¬

viis herfor.
Eiheller er der imod hans Benægtelse tilveiebragt Beviis for, at han
skulde være skyldig i Tyveri af en Gaas fra en Gaardmand paa Terslev
Mark, eller af Drainrør fra en Gaardmand i Tjæreby, og det maa derfor
billiges, at Arrestanten forsaavidt er frifunden ved Underretsdommen.

Arrestanten er endvidere sigtet for at have fravendt Gaardmand Hans

Pedersen af Terslevmark en Femdalerseddel. I saa Henseende er det ved 4

Vidners overeensstemmende Forklaringer oplyst, at da Arrestanten i Octbr. 1872
befandt sig sammen med Flere i den nævnte Gaardmands Huus, og denne

da fremtog nogle nve Femrigsdalersedler med nasklippede Rande, yttrede
Arrestanten, at ban ingensinde havde seet en saadan ny Seddel, og tog en

Seddel ud af Haanden paa den af de Tilstedeværende, til hvem Gaardmand
Pedersen havde leveret den, og sammenlignede den med en Deel ham selv til¬
hørende Sedler, som han tog op af sin Tegnebog. Strax efter savnedes
Sedlen, som Ingen af de Tilstedeværende havde seet Arrestanten tilbagelevere,
og da han blev sigtet for at have beholdt den, kastede han sin Tegnebog paa

Bordet med den Yttring: „Der skal være 50 Rd. i, vær saa god at tælle

efter“ Ved Eftersyn af Tegnebogens Indhold fandtes da deri ganske rigtigt

50 Rd. i Femdalersedler og iblandt disse en ganske ny med uklippede Rande,
som Arrestanten nu erklærede for sin Eiendom. Et af Vidnerne forklarer der¬
hos med Bestemthed at have seet, at Arrestanten, da denne sammenlignede sine

Sedler med Hans Pedersens nye, kun var i Besiddelse af brugte Femdaler¬

sedler og dette saavel som 2 af de andre Vidner erklære, at de holdt sig fuld¬
komment overbeviste om, at Arrestanten forsætlig har tilvendt sig den nye

Seddel. Herester skjønnes der trods Arrestantens vedholdende Nægtelse ikke at

kunne være grundet Tvivl om, at han har begaaet det omhandlede Tyveri,
hvorfor han vil være at ansee efter Straffelovens § 228.

Forsaavidt Arrestanten endelig sigtes for Skovtyveri, der skulde være
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begaaet deels i Munkeskov deels i Haslev Urnede Skov, er der i førstnævnte
Henseende ikke fremkommet tilstrækkeligt Beviis overfor hans Nægtelse. Med
Hensyn til det sidstnævnte er det af Arrestantens tvende Stedsønner, Anders

og Jens Larsen, edelig forklaret, at de — som det maa antages for noget
over 10 Aar siden — vare fulgte med ham til bemeldte Skov for at hente

noget af ham kjøbt Brænde bjem, og at han da trods deres Advarsel derimod

læssede en Deel ham ikke tilhørende Egeklodser og Spaaner poa Vognen,
hvilket den første Dag gik godt, saa at det lykkedes ham at bjemføre det,
hvorimod han den anden Dag blev greben deri af Skovfogden og maatte af¬
læsse det Stjaalne. Denne Sidstes Forklaring gaaer ud paa, at han vel er¬

indrer at have antruffet Arrrestanten i at have stukket ind imellem de af ham
kjøbte Egeklodser nogle ham ikke tilhørende Egespaaner, som han paa Skov¬

fogdens Opfordring læssede af igjen; men da disse Spaaner, der alene vare

Affald, fremkomne ved Skovningen, kun vare af ubetydelig Værdi, ca. 4 ß,
og Arrestanten foregav, at han troede, at de hørte til hans Bunke, som Skov¬

fogden antager muligen kan have været lagt paa deslige Spaaner, blev der

ikke gjort videre ved Sagen. Arrestanten selv har vedholdende nægtet at have
tilegnet sig Andet, end hvad han havde kjøbt.
Vel maa det nu ved de afgivne Bidneforklaringer trods denne Arre¬

stantens Nægtelse ansees godtgjort, ot han den anden Dag har læsset Spaaner

paa Vognen, som ikke tilhørte ham; men Værdien deraf maa antages at have

været saa ringe, at Forholdet maatte henføres under Frdn. 11te April 1840
§ 30, jfr. Strasfelovens § 235, saa at Ansvar derfor nu maa være bortfaldet
efter sidstnævnte Lovs § 66, og hvad det den serste Dag Passerede angaaer,

findes der — navnlig da Stedsønnerne ikke aldeles bestemt have kunnet for¬
klare, at der ikke til det af Arrestanten Kjøbte hørte Egeklodser, og den Ene
af dem heller ikke, at han den Dag tog Egeklodser, og da de tagne Egespaaner
maa antages at have været af ubetydelig Værdi — Betænkelighed ved at hen¬

føre det den Dag Foretagne under andre end de nys citerede Bestemmelser.
Som Følge heraf vil Arrestanten ikke kunne paalægges Ansvar for dette For¬

hold, som Justitsministeriet iøvrigt i Henhold til Straffelovens § 70 har be¬
ordret ham tiltalt for.

I Bedrageri er Arrestanten sigtet for at have gjort sig skyldig deels ved

at have besveget eller forsøgt at besvige Folk, der tærskede for ham mod et
Vederlag af en vis Qvotadeel af det Udtærskede, for en Deel af deres Fortjeneste
ved at tage af de tærskede Bunker uden deres Vidende, deels ved at have fra¬

vendt sin Stedsøn, fornævnte Anders Larsen, et Beløb af 30 Rd., som denne
ved sin Bortreise fra Hjemmet havde nedlagt i sin Kiste, der dengang henstod

i Arrestantens Huus, og hvortil han gav sin Moder Nøglen, idet Arrestanten

skal have truet Sidstnævnte til at oplukke Kisten, af hvilken Arrestanten da ud¬
tog de 30 Rd., og senere for Stedsønnen nægtede at have taget dem, og kun

tilbagegav. ham 9 Rd. deraf. Skjøndt der nu i begge disse Henseender er
vakt en høi Grad af Formodning for Arrestantens Skyld, er der dog imod

hans vedholdende Benægtelse ikke tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis for disse
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Forbrydelser, — af hvilke iøvrigt den sidst ansørte ikke vilde kunne betragtes
som Bedrageri — og det maa derfor billiges, at han ved Underretsdommen

er frifunden berfor.
Naar Arrestanten dernæst sigtes for Mishandling af sin Hustru og sine
Stedbørn, har han vel efter langvarig Nægtelse vedgaaet et Par Gange

maaske tre — at have skudt sin Hustrn Karen Marie Arildsdatter fra sig

blandt Andet mod Døren ud til Kjøkkenet, uden at han veed, om hun

ved disse Leiligheder er falden ud i Kjøkkenet, hvorimod han vedholdende

har benægtet at have slaaet eller iøvrigt mishandlet hende, ligesom han
benægter at have revset sine Stedbørn paa utilbørlig Maade. Ved de afgivne
Vidneforklaringer maa det imidlertid ansees tilstrækkelig beviist, at Arrestanten

i en lang Aarrække har mishandlet sin Hustru med Slag og Stød og paa
anden voldsom Maade, saaledes at hun undertiden i længere Tid derefter havde

Meen deraf, uden at det dog kan antages at have medført vedvarende Følger
for hendes Helbred, og at han ligeledes ved Behandlingen af sine Stedbørn

og navnlig Steddatteren Maren Christine Larsen ostere langt har overskredet
Revselsesrettens Grændser, hvorfor han under denne Deel af Actionen med

Føie er anseet skyldig efter Straffelovens §§ 202 og 203.
Endelig er Arrestanten ved egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste over¬

beviist om at have tilbudt Politiassistent Schmidt, naar denne afbentede ham

fra Arresten til Fremstilling i Retten, at ville godtgjøre ham, naar han kunde
bevirke, at Arrestanten blev løsladt af Arresten, uden at Arrestanten dog har

villet indrømme Politiassistentens Forklaring om, at ban ved disse Leiligheder
tilbød ham flere hundrede Rigsdaler, idet han overhovedet ikke vil have nævnt
nogen bestemt Sum. For dette Forhold er Arrestanten ved Underretsdommen

rettelig anseet efter Straffelovens § 119 jfr. § 144 og § 46.
For de af Arrestanten saaledes begaaede Forbrydelser vil han, der er
født i Aaret 1829 og ikke findes forhen straffet, være at ansee efter de citerede

Lovbestemmelser med en Straf, der passende findes at kunne fastsættes til
Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.

Underretsdommen, ved hvilken han i=Henhold til Straffelovens § 202
og 203 samt § 119 jfr. 144 og 46, er anseet med Straf af 1 Aars Forbe¬
dringsbuusarbeide, vil altsaa forsaavidt være at sorandre, hvorimod den med

Hensyn til Actionens Omkostninger vil være at stadfæste, dog at de Actor og
Desensor for Underretten tillagte Salairer, der ere bestemte til 40 Kr. for
hver, findes at burde fastsættes til 30 Kr. for hver, og at det Overretsprocu¬
rator Mundt, der har mødt som subsidiair Defensor for Arrestanten under

et ved Kjøbenhavns Criminal= og Politiret optaget Forhør, tillagte Salair af
10 Kr. bortfalder som uhjemlet i Lovgivningen.“
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Nr. 1. Finantsministeriet paa Statskassens Vegne

(den const. Kammeradvocat Etatsraad Buntzen)
contra

Kjøbenhavns Magistrat (Advocat Liebe ved Høiesterets¬

sagfører Zahle),
betræffende Retten til trende Veistykker paa den i Henhold til Lov

af 6te Juli 1867 § 8 Kjøbenhavns Commune overdragne Grund.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 13de Juli

1874: „De Indstævnte, Kjøbenhavns Magistrat, bør for Citanternes,

Finantsministeriets Tiltale i denne Sag fri at være. Processens
Omkostninger ophæves.“

Høiesterets Dom.
Efter det Resultat, hvortil — som i den indankede Dom

fremstillet — Forhandlingerne mellem Regjeringen og Communal¬
bestyrelsen angaaende den i Lov om Demarkationslinien m. m. af
6te Juli 1867 § 8 ommeldte Grund allerede vare komne, inden

begges Repræsentanter den 29de October 1869 mødtes for at
underskrive den iforveien af begge Parter i dens Heelhed vedtagne
Contract, og naar tillige hensees til den Maade, hvorpaa Con¬
tracten, efter først selvstændigt at have betegnet den ved samme

overdragne Grund, omtaler dennes Angivelse paa et ved Krigs¬
bestyrelsens Foranstaltning affattet Kort, kan der, som i Dommen

rettelig antaget, ikke tillægges dette Kort, som først fremkom i
nysnævnte Møde, nogen Betydning med Hensyn til det under

Sagen omhandlede Spørgsmaal, idet Communens Repræsentant

strax gjerde Indsigelse mod Kortets Rigtighed, og der mangler
Føie til at antage, at han derefter skulde have frafaldet denne

Indsigelse eller opgivet den Ret til de under Sagen omtvistede,
til Nedlæggelse bestemte Veistykker, som maatte tilkomme Com¬

munen efter Contractens eget Indhold i Forbindelse med de tid¬

ligere Forhandlinger.
Ligesom den Regjeringen ved fornævnte Lovbestemmelse givne
Bemyndigelse til at overdrage Kjøbenhavns Commune den deri

betegnede, Staten tilhørende Grund maa ansees at have Hensyn
til denne Grund, saaledes som den til Overdragelsestiden maatte

være bleven deels formindsket deels forøget, navnlig i Medfør af
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af den i Lovens § 5 omhandlede Plan, saaledes gaaer den i
Henhold til bemeldte Lovbud oprettede Contract af 29de October

1869 utvivlsomt ud paa at overdrage Communen hele den Staten
til sidstnævnte Tid indenfor de angivne Grændser tilhørende

Grund forsaavidt ikke enkelte Dele deraf udtrykkelig undtages.

Som tilhørende Staten paa den Tid maatte nu ogsaa de om¬

tvistede 3 Veistykker, der ligge indenfor de paagjældende Grændser,
betragtes idet det ved fornævnte af Kongen approberede Plan i

Forbindelse med de sig dertil sluttende Expropriationsforretninger
dengang var endelig afgjort, at disse Veistykker

efter at en

Deel af det ene var anvendt til Magelæg —tilfaldt Staten,

uden at det herimod kan komme i Betragtning. at de midlertidigt
skulde benyttes som offentlig Vei, medens dog Eiendomsraadig¬
heden og navnlig Retten til at afhænde dem alene kunde til¬

komme Staten. Men de omhandlede Veistykker ere ligesaalidt

udtrykkelig i Contracten undtagne fra Overdragelsen til Communen,
som det af Contractens øvrige Bestemmelser kan udledes, at

saadant dog har været tilsigtet, hvorom der heller ikke under de
forudgaaede Forhandlinger havde været Tale; og om det end

antages, at de ikke have været medregnede ved den af Regjeringen

foretagne Arealberegning, der benyttedes til Veiledning ved Fast¬
sættelsen af Kjøbesummen for hele den Communen overdragne
Grund, maa dette dog blive uden videre Betydning, da det i hvert

Fald ikke kan antages, at Communalbestyrelsen har havt Kundskab
eller endog blot Anledning til Formodning om Regjeringens Op¬

fattelse i saa Henseende. De oftnævnte Veistykker maa derfor
ansees indbefattede under Overdragelsen til Communen, og det

saa meget mere, som det efter deres Beliggenhed, Form og for¬
holdsviis ringe Størrelse maa have Formodningen imod sig, at
de skulde forbeholdes Staten til særlig Afhændelse eller anden

Anvendelse, istedetfor i Medfør af Loven af 6te Juli 1867 § 8
at overdrages til Communen tilligemed den øvrige heri omhandlede

Grund.
Ifølge det Anførte maa det have sit Forblivende ved den de

Indstævnte ved den indankede Dom tillagte Frifindelse hvorfor

denne Dom, hvis Bestemmelse om Processens Omkostninger til¬
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trædes, vil være at stadfæste. Processens Omkostninger for
Høiesteret blive efter Omstændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. Processens Omkostninger

for Høiesteret ophæves.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Ved den i Overeens¬

stemmelse med § 5 i Lov af 6te Juli 1867 angaaende Demarkationslinien

om Kjøbenhavn udarbeidede og den 30te October 1868 allernaadigst appro¬
berede Plan blev blandt Andet bestemt, at forsaavidt nu existerende Veistykker
kunne aflægges i Anledning af nye Gadeanlæg eller deslige, — hvis Arealer

betales af Staten — skulle disse Veistykker tilfalde Staten; og vilde denne

Bestemmelse efter Planens Angivende navnligen komme til Anvendelse paa

3 Stykker af de paa Demarkationsterrainet tilstedeværende Veie, nemlig:
1) af Vesterfarimagsvei det krumme Stykke henimod Jernbanegaarden, paa

det til Planen hørende Kort betegnet med A;
2) af Østerfarimagsvei:

a. det skraa Stykke fra Nørrebros Allee til henimod Indkjørslen til
Communehospitalet, paa Kortet betegnet med B;
b. det skraa Stykke langs det afstumpede Hjørne af Communehospitalets

Grund, paa Kortet betegnet med C. C.

i
Efter længere Tids Forhandlinger overdrog derefter Regjeringen

Medfør af den nævnte Lovs § 8 ved en den 29de October 1869 underskreven,
mellem Krigsministeren paa Regjeringens og en af Stadens Borgmestere

paa Commnnens Vegne afsluttet Contract, til Communen til Eie hele den
Staten tilhørende Grund, saavel Land= som Vandareal, der ligger mellem

Dewarkationslinien og Voldgaden paa Sjællands Side fra Østerport til
Kallebodstrand.
Da Afleveringen af det solgte Terrain fra Regjeringen til Communen

den 29de Juli 1870 fandt Sted, paastode Commnnens Delegerede, at de
ovennævnte trende Veistykker uretteligen ikke vare anførte paa det Contracten

vedføiede Kort som Gjenstand for Overdragelse til Communen, og forbeholdt i

saa Henseende dennes Ret; men da Regjeringen antager, at bemeldte Vei¬

stykker ikke ere indbefattede under det ved Contracten Overdragne, have Citan¬
terne, Finantsministeriet, under nærværende Sag ved den constituerede Kam¬

meradvocat paastaaet, at Statskassen kjendes eiendomsberettiget til samtlige
3 Veistykker, nemlig til Veistykket under Nr. 1, der alt er nedlagt, og til de
2 andre Stykker fra det Tidspuuct, da disse nedlægges som Vei, hvorimod de

Indstævnte, Kjøbenhavns Magistrat, procedere til Frifindelse.

Det er in confosso i Sagen, at Spørgsmaalet om Veistykkerne ikke har
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været reist enten under Forhandlingerne om Kjøbet af Fæstningsterrainet eller
da Udkastet til Contracteu af Delegerede fra begge Sider conciperedes, eller

da dette Udkast, hvori Veistykkerne ikke nævnes, approberedes saavel af Krigs¬

ministeren som af Communalbestyrelsen, men at Spørgsmaalet først fremkom
den Dag, da Contracten, om hvis Overeensstemmelse med Udkastet der ingen
Strid er mellem Parterne, skulde underskrives. Ved denne Leiligbed produ¬

ceredes nemlig først det Contracten vedhæftede, efter Krigsministerens For¬

anstaltning forfattede Kort over det Communen Overdragne, medens tidligere
intet Kort havde været tilstede enten under Forhandlingerne eller under Ud¬

kastets Concipering og Apprebation, og i Anledning af, at de omhandlede

Veistykker ikke vare opførte paa Kortet under det Overdragne, opstod der Strid,
idet Krigsministeren paastod, at bemeldte Stykker ikke vare indbefattede i det

Solgte, medens Borgmesteren paastod det Modsatte, uden at nogen af dem,
da de underskreve Contracten, tog et udtrykkeligt Forbebold.
Forsaavidt den constituerede Kammeradvocat har formeent, at den Omstæn¬

dighed, at Borgmesteren, efterat en saadan Paastand fra Ministerens Side var

fremsat, desuagtet underskrev Contracten uden Reservation og saaledes har
frafaldet sin Paastand om Veistykkerne, maa medføre, at de Indstævnte nu ere
afskaarne fra at gjenoptage denne af deres Delegerede frafaldne Paastand og

saaledes fra at gjøre Krav paa Veistykkerne, da finder Retten ikke at kuune

give den constituerede Kammeradvocat Medhold. Ligesom det nemlig maa
antages, at Handelen i Realiteten var afsluttet, saasnart Udkastet til Contracten
—

om hvis Overeensstemmelse med Contracten der, som alt bemærket, ingen

Strid er mellem Parterne — var approberet fra begge Sider, saa at Handelen

ikke ved Contractens Underskrift eensidigen kunde forandres, og som Følge

heraf det først ved Contractens Underskrist fremkomne Kort, for hvis Rigtighed
Krigsministeren derhos erklærede ikke at ville indestaae, ei heller vilde kunne
tillægges nogen Betydning med Hensyn til det heri Sagen omhandlede Spørgs¬

maal, saaledes er det saa langt fra, at det fra Citanternes Side imod de

Indstævntes Benægtelse er oplyst, at Borgmesteren ved sin Underskrift frafaldt

sin Paastand, at der tvertimod, efter hvad der i Sagen er fremkommet om
det ved bemeldte Leilighed Passerede, maa antages, at saavel ban som Krigs¬
ministeren underskreve uden at opgive deres under Mødet udtalte Anskuelser
om Veistykkerne, idet de overlode dette Spørgsmaal til en senere Afgjørelse

ved Domstolene.

Naar der saaledes med Hensyn til det foreliggende Spørgsmaal ikke vil
kunne udledes Noget af Borgmesterens Underskrift paa Contracten, vil Sagens

Afgjørelse beroe paa, om det efter samtlige øvrige Omstændigbeder, navnligen
Contractens Indhold, kan antages, at Statens Ret efter Planen af 30te Oc¬

tober 1868 er forbleven uforandret, uanseet den ved Contracten af 29de Oc¬
tober 1869 foregaaede Afhændelse.

Det skjønnes nu ikke rettere, end at den Staten ved Planen tillagte
Ret til de omhandlede Veistykker maa være bortfalden ved den stedsundne Af¬
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hændelse af Terrainet mellem Demarkationslinien og Voldgaden,i hvilket
Terrain Veistykkerne ere beliggende, cfr. Lov af 6te Januar 1852.

Det vilde nemlig i og for sig have Rimeligheden imod sig, at Staten
skulde have forbeholdt sig disse i Forhold til det hele Terrain ubetydelige
Arealer midt inde i det solgte Terrain, i hvilken Henseende det derhos bør

erindres, at Staten, da Planen affattedes, var Eier af Fæstningsterrainet, og

at det maa antages at have været af denne Grund, at det bestemtes, at Styk¬

kerne, betragtede som Dele af bemeldte Terrain, skulde falde tilbage til dette,
men naar Staten derefter afhænder hele Terrainet, findes det naturligst, at
Stykkerne følge Terrainet. Det skal heller ei være ubemærket, at de aflagte
Veistykker ifølge Planen af 30te October 1868 skulde tilfalde Staten som
Vederlag for de nye Veie, hvis Arealer betaltes af Staten, men nu har Sta¬

ten faaet de nye Veie betalte af Communen i Kjøbesummen for det Terrain,
hvori Veiene ligge, og det vilde da være besynderligt, at Staten desuagtet

skulde beholde Vederlaget. Hertil kommer endnu det lidet Rimelige i, at
Communen skulde have kjøbt Terrainet uden Veistykkerne, og saaledes være

nødt til senere særligt at kjøbe disse, som den efter Byggeplanen ikke kunde

lade komme i Andenmands Eie.
Ligeoverfor hvad saaledes er anført imod at antage, at Veistykkerne ikke
ere gaaede ind med under Salget, findes det ikke at kunne tillægges nogen
Betydning, at Stykkerne ikke i Contracten nævnes som særlig Gjenstand for

Afhændelse, hvorimod Regjeringen under de stedfindende Omstændigheder,
navnligen da Salgets Gjenstand angives som hele Terrainet mellem Demarka¬
tionslinien og Voldgaden, burde — saafremt det var Meningen at undtage

Veistykkerne, der udgjorde Dele af Terrainet, fra Salget — udtrykkeligt ved

Udkastets Approbation have taget den i saa Henseende fornødne Reservation;
men dette er ikke skeet, medens flere andre Dele af Terrainet speciatim op¬

føres i Contractens § 1 som undtagne fra Overdragelsen, og medens § 3 i
Contracten, der netop omtaler Vei= og Gadeanlæg, ikke nævner disse

Veistykker.
Efter alt Foranførte skjønnes ikke rettere, end at Veistykkerne maa an¬

tages at have været indbefattede under det afhændede Terrain, og de ville følge¬
lig ikke kunne tilkjendes Staten; thi naar den constituerede Kammeradvocat under

Proceduren har urgeret, at der ved Contractens § 1 kun afhændes „den Sta¬
ten tilhørende“ Grund, men at Veistykkerne ikke da, men først senere, tilhørte

Staten, da findes der, naar samtlige ovenfor fremhævede Omstændigheder
tages i Betragtning, ikke at kunne lægges videre Vægt paa et saadant enkelt

Udtryk, saa meget mindre som Udtrykket ikke kan antages nødvendigen at ude¬
lukke Veistykkerne, aldenstund disse allerede ved Planen af 30te October 1868
og det til denne børende Kort vare tilstrækkeligen individualiserede og tillagte
Staten, om end Sammes Raadighed over dem maatte udsættes, indtil Ned¬

læggelsen havde fundet Sted.

De Indstævntes Frifindelsespaastand vil saaledes blive at give Medhold
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og ville Processens Omkostninger, som begge Parter have paastaaet sig til¬
kjendte, efter Omstændighederne være at hæve,

Efter derte Sagens Udfald vil den constitnerede Kammeradvoeat, der

har paastaaet sig tillagt Salair hos de Indstævnte, ikke her under Sagen
kunne tilkjendes saadant.

Det fornødne stemplede Papir er her i Sagen forbrugt.“

Mandagen den 19de Juni.

Nr. 127.

Advocat Nellemann
contra

Kjøbmand L. O. Jensen (Defensor Halkier),
der tiltales for ulovlig Handel med præparerede Medicinalvarer.
Hassing Refs Herreders Politirets Dom af 15de Februar

1876: „Kjøbmand L. O. Jensen af Krik bør til Thisted Amts

Fattigkasse bøde 200 Kr. og betale alle af denne Sag lovligt
flydende Omkostninger. At efterkommes inden 3 Solemærker efter
denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landseverrets Dom af 24de April 1876: „Tiltalte
Kjøbmand L. O. Jensen bør for det Offentliges Tiltale i denne

Sag fri at være. Sagens Omkestninger, hvorunder der tillægges
Actor og Defensor for Overretten, Cancelliraad Møller og Pro¬

curator Isaacsen, i Salair hver 10 Kr., udredes af det Offentlige.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Advocaterne Nellemann og Halkier tillægges
Salarium for Høiesteret hver 20 Kroner der ud¬

redes af det Offentlige.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr).

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

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.

Den 7de Juli.

No II.

1876.
—

Første ordinaire Session.

Mandagen den 19de Juni.

Nr. 127.

Advocat Nellemann
contra

Kjøbmand L. O. Jensen (see forrige Nr.).

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag er

Kjøbmand L. O. Jensen i Krik sat under Tiltale for ulovlig Handel med
præparerede Medicinalvarer.

Det er i saa Henseende godtgjort, at Tiltalte har forbandlet et af en

Materialist i Kjøbenhavn fabrikeret saakaldet „Veterinair=Pulver til Kreaturvask“
der efter Sagens Oplysninger maa antages at være sammensat i det Væsent¬
lige af stødte eller knuste Dele af forskjellige Planter, af hvilke nogle maa an¬

tages at have Auvendelse i Medicinen, og vel gaaer en af det kongelige
Sundhedscollegium under Sagen afgiven Erklæring ud paa, at npræparerede

Medicinalvarer efter at være underkastede en lignende Behandling som den, der
maa antages at være anvendt ved de paagjældende medicinske Urter, kunne
være at henregne til præparerede Medicinalvarer; men om det end herefter

i
maa antages, at Forhandlingen af enkelte af de paagjældende Plantestoffer
kuust eller stødt Tilstand og navnlig i saadan ublandet Form, at de kunde an¬
vendes til almindeligt medicinsk Brug, er unddragen den almindelige Detail¬

handel, cfr. Bekjendtgjørelse af 23de Mai 1871, mangler der dog tilstrækkelig
Føie til deraf at udlede, at den blotte Forekomst af saadanne knuste eller
stødte Stoffer i et Fabrikat, der — saaledes som det heromhandlede — iøvrigt
ikke i og for sig kan betragtes som en præpareret Medicinalvare, skulde med¬

føre, at Forhandlingen af selve det saaledes sammensatte Fabricat skulde være
XX. Aargang.

162

Den 19de Juni.

underkastet de samme Indskrænkninger. Paa Grund heraf vil Tiltalte være

at frifinde for det Offentliges Tiltale i denne Sag, hvorhos Sagens Omkost¬
ninger, og derunder i Salair til Actor og Defensor for Overretten, 10 Kr.

til hver, ville være at udrede af det Offentlige.“

Mandagen den 26de Juni.

Nr. 3. Proprietair Bartels (Advocat Nellemann)
contra

Mølleeier Petersen (Advocat Klubien),
betræffende Retten til Rorskjær i den saakaldte Vindtmøllesø m. m.

Viborg Bytings Dom af 22de October 1873: „Indstævnte,
Mølleeier Petersen af Vindtmølle, bør for Citantens, Proprietair
J. H. Bartels af Sønder=Teglgaard, Tiltale i denne Sag fri at

være. Sagens Omkostninger ophæves.
Viborg Landsoverrets Dom af 30te Novbr. 1874: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. Processens Omkostninger

for Overretten ophæves.“
Høiesterets Dom.

Den i den indankede Dom givne Fremstilling, hvorefter
Vindtmølle=Sø har været bestemt til, og fra Eier til Eier er
bleven overdraget som en saadan Mølledam for Vindtmølle, som
omhandles i Lovens 5—11—1, finder Bestyrkelse ved forskjellige

Høiesteret forelagte nye Documenter, deriblandt deels et af Kong
Christian den Tredie den 10de Febr. 1540 udstedt aabent Brev,
hvorved det tillodes Viborg By — hvis Jorder dengang paa alle

Sider omgav Søen, med Undtagelse af et Stykke, hvor den be¬

grændsedes af en Kronen tilhørende Grund — at flytte Vindtmølle

fra dens oprindelige Sted nord for Søen, hvor den ikke havde
tilstrækkeligt Vand, til dens nuværende Plads, samt at opdæmme
Søen, og som det hedder at nyde, bruge og beholde Møllen med

Dam og Damsbund til evig Tid, deels tvende, efterat Vindtmølle,
som det maa antages i Tidsrummet fra 1671—1688, var fra
Viborg By bleven solgt til Private, i Aarene 1691 og 1695 ud¬

stedte Skjøder paa Møllen, der gaae ud paa, at Møllen over¬
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drages med Dam og Damsted, eller som det i det sidstnævnte
Skjøde hedder, med Dam, Damsbund, Sø og Søbund. Efter

det saaledes Oplyste samt iøvrigt i det Væsentlige i Henhold til
de i Dommen anførte Grunde maa det billiges, at Indstævnte
er frifunden for Citantens Tiltale, og bemeldte Dom, hvis Be¬

stemmelser om Processens Omkostninger tiltrædes, vil derfor efter
Indstævntes Paastand være at stadfæste. Processens Omkostninger

for Høiesteret blive efter Omstændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Processens Omkostninger for Høiesteret ophæves.
Til Justitskassen betaler Citanten 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Efterat Indstævnte,
Eieren af Vindtmølle ved Viborg, Petersen, i Aaret 1872 havde bjerget en

Deel Rør, der voxede i den nordlige Ende af den saakaldte Vindt=Sø eller
Vindtmolle=Sø, ved hvis sydlige Ende Møllen er beliggende, og hvorfra den

har sin Vandkraft, har Citanten, Proprietair Bartels af Sønderteglgaard,

under hvis Eiendom 2 Parceller Matr.=Nr. 434 og 560ap., der grændse til
Søens nordlige Ende, henhøre, under nærværende Sag i første Instants

paastaaet sig i Henhold til Lovens 5—10—42 kjendt eiendomsberettiget indtil

midistrøms til den Deel af Søen, som grændser til bans ommeldte Parceller,
eller dog Indstævnte kjendt uberettiget til der at udøve Rørskjær eller nogen

anden Raadighed, samt derhos tilpligtet at erstatte ham Værdien af de af
Indstævnte som meldt i 1872 udfor Citantens Eiendom bjergede Rør, tillige¬
med Renter af Erstatningsbeløbet, og da Indstævnte ved Underretsdommen er

frisunden for Citantens Tiltale, bar denne nu indanket Segen for Overretten,
hvor han har gjentaget sine nysanførte Paastande. Indstævnte procederer der¬

imod til Underretsdommens Stadfæstelse.
Indstævnte bar under Sagen fornemmelig gjort gjældende, at den om¬

meldte Sø ikke henbører blandt de i Lovens 5—10—42 omhandlede fælles ferske

Søer, men derimod i sin Heelhed tilhører Vindtmølle og navnlig fra Arilds
Tid har været betragtet og behandlet som denne Eiendoms Mølledam, hvor¬
over der i Henhold til Lovens 5—11 —1 ikke tilkommer de tilgrændsende Lods¬

eiere nogen Raadighed. Til Støtte for sin Paastand i saa Henseende har han

nærmere anbragt, at Møllen oprindelig har ligget ved Søens nordre Ende,
hvor den havde sin Vandkraft fra et Vandløb, der nord fra faldt i Søen,

men i Aaret 1540 blev flyttet til sin nuværende Plads, ved hvilken Leilighed
Vandstanden i Søen ved Opførelsen af en Dæmning ved Søens sydvestlige
Ende og Indledningen af en Bæk fra Vest blev forhøiet, saaledes at Søen
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der tidligere var mindre, fik sit nuværende Omfang af ca. 50 Tdr. Land,

samt at Søen paa hiint Tidspunct var heelt omgiven af Møllens Jorder,
hvad for den aldeles overveiende Deel endnu er Tilfældet. Det maa ansees
in confesso, at den ommeldte Flytning af Møllen i Aaret 1540 har fundet

Sted, og at der endnu ved Søens sydvestre Ende findes en Dæmning af
længere Udstrækning, der i en lang Aarrække har været vedlig=holdt af Be¬

sidderen af Møllen, og ved hvilken Vandet opstemmes til den for Møllen tjen¬
lige Høide, og der er ikke nogen Føie til at betvivle, at denne Dæmning, om

hvis Oprindelse iøvrigt ingen nærmere Oplysning haves, fra først af er an¬
lagt udelukkende eller dog væsentligt for Møllens Skyld, og navnlig samtidigt
med, at Møllen henlagdes ved Søens sydlige Afløb, ligesom det ogsaa efter

Forholdets Natur er antageligt, at Vandet ved den iværksatte Opstemning har
udbredt sig over Arealer, der ikke oprindelig henhørte til Søen, og vel kan det
ikke, saaledes som Indstævnte har villet gjøre gjældende, antages godtgjort, at

Møllens Jordtilliggende nogensinde har heelt omsluttet Søen, hvilket navnlig
ikke kan udledes af en af Indstævnte fremlagt, i Aarer 1721 udfærdiget Ex¬
tract af ældre Landmaalingsforretninger, men efter hvad foran er anført om

Maaden hvorpaa og Øiemedet, hvori Søen maa antages at være bleven
dannet i sit nuværende Omfang, og i Mangel af nærmere Oplysning om de

oprindelige Eiendomsforhold med Hensyn til de samme omgivende Arealer,

findes der dog i og for sig nærmest at være Føie til at antage, at Søen,
idetmindste saalænge Møllen har ligget paa sin nuværende Plads, har været

bestemt til, og fra Eier til Eier er bleven overdraget som en saadan egentlig
Mølledam for Vindtmølle, som omhandles i Lovens 5—11—1.
Dette bestyrkes ogsaa ved et af Indstævnte fremlagt Fæstebrev af 20de

Juni 1725, hvorved den daværende Eier af Vindtmølle bortfæstede samme,
idet der nemlig i Fæstebrevet tilstaaes Fæsteren en almindelig Ret til at fiske

med Garn „i Søen“ hvorved maa antages at være sigtet til Vindtmølle Sø,
— saavel som en anden mindre Sø, der kaldes Dey Sø, — og, som det hedder,

i „Aaen“, medens Fæsterens Ret til Fiskeri i en tredie Sø, hvortil Møllens

Jorder grændsede, Ved Sø, udtrykkelig indskrænkes ved Tilføielsen „for hans
Grund“ hvorhos yderligere tiliøies, „at Fæsteren ikke maa fiske med Vaad i
Vindtmølle Sø, ei heller tillade Andre det at gjøre enten hemmelig eller
aabenbare med nogen Fiskeredskab, men dermed altid have god Tilsyn, om

Andre skulde sig dertil indsnige“ I et andet under Sagen fremlagt Fæstebrev
paa Vindt Mølle af 26de April 1765 er Begyndelsen af det Afsnit, der

handler om Fiskeriet, ordret eenslydende med de tilsvarende ovenommeldte Be¬

stemmelser i Fæstebrevet af 1725, idet det hedder: „Udi Søen maa han
(Fæsteren) fiske med hans Garn desligeste udi Dey Søen og Aaen og for

hans Grund udi Ved Sø“, men derefter tilføies „og Vindtmølle Sø“ ved

hvilken Tilføielse den Forskjel, der er bestemt udtalt i Fæstebrevet af 1725 og
ligeledes antydet i Begyndelsen af Fæstebrevet af 1765 mellem „Søen
(Vindtmøllesø)“, Dey Sø og Aa paa den ene Side og Ved Sø paa den

anden, atter tildeels ophæves; men selv om det ikke nærmest maatte antages,
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at den ommeldte Tilføielse af Ordene „og Vindtmølle Sø“ bidrører fra en
blot uheldig Affattelse, kan der ialfald ikke fra den Indskrænkning, der ved

denne Tilføielse maatte være gjort i Fæsterens Ret til Fiskeriet i Vindtmølle
Sø, udledes noget afgjørende Beviis imod, at Søen endnu dengang betragte¬

des som Mølledam til Vindtmølle, ligesom der eiheller iøvrigt er oplyst

Noget om, at der i denne Henseende skulde være foregaaet nogen Forandring
siden 1725.

Det fremgaaer endvidere af en under Sagen fremlagt Udskrift af For¬
handlingerne ved en af Viborg Communalbestyrelse i Aaret 1850 reqvireret

Auction over Bortforpagtningen af Fiskeriet i en Deel Søer paa Byens
Grund, deriblandt Vindtmølle Sø, at Indstævnte ved denne Leilighed mødte

og protesterede mod den tilsigtede Bortforpagtning, navnlig af Fiskerieti
Vindtmølle Sø, idet han gjorde gjældende, at Retten til Fiskeriet i bemeldte

Sø fra umindelig Tid havde henligget til Vindtmølle, og ligesom den reqvi¬
rerede Auction derpaa ved Auctionsrettens Kjendelse — der iøvrigt ikke inde¬
holder nogen directe Anerkjendelse af den af Indstævnte paastaaede Ret

blev nægtet Fremme, saaledes lod den daværende Eier af Sønderteglgaard,
uagtet Matr.=Nr. 434 allerede paa den Tid hørte dertil, end ikke møde ved

Auctionen og fremsætte Indsigelse mod sammes Fremme for Vindtmølle
Søs Vedkommende, hvilket efter samtlige foreliggende Omstændigheder maa

ansees at indeholde et Vidnesbyrd om, at Eieren af Sønderteglgaard ikke
dengang som Eier af nysnævnte Matr.=Nr. gjorde Fordring paa at være

fiskeberettiget i Vindtmølle Sø.
Efter Indholdet af de Adkomstdocnmenter, der i sin Tid ere meddeelte

Citantens Eiendomsformænd paa Parcellerne Matr.=Nr. 434 og 560ap. ved

disse Parcellers Afhændelse fra Viborg Commune henholdsviis i Aarene 1804
og 1854, maa det iøvrigt ogsaa nærmest antages, at der ikke fra Communal¬

bestyrelsens Side har været tænkt paa at overdrage Kjøberne nogen Andeel i
den Parcellerne tilgrændsende Vindtmøllesø, idet den førstnævnte Parcel, der

angaves at ligge østen for Sønderteglgaard, indtil dens Mark i en lige Linie

fra Hr. Hals Digehjørne til Rendens Udløb i Vindtmølle Sø, blev solgt
efter visse nærmer, opgivne Maal i Længden og Bredden, og uden nogen

særlig Tilkjendegivelse, der kunde tyde paa, at dermed sulgte Andeel i Søen
—

hvorved ogsaa bemærkes, at det af Sagens Oplysninger fremgaaer, at

Communen paa den Tid endnu selv gjorde Fordring paa Retten til at dispo¬
nere over Fiskeriet i de paa Byens Grund beliggende Søer uafhængigt af de

tilstødende Lodseiere — samt at Parcellen Matr.=Nr. 560ap. eller, som den i
Skjødet betegnes, Matr.=Nr. 560 Løbe=Nr. 42 blev solgt med et opgivet
Areal af 309,120 □ Alen og i Henhold til et vedhæftet Kort, paa hvilket Sø¬

grændsen er angivet som Parcellens Grændseskjel paa denne Strækning.
Forsaavidt Citanten endelig har gjort gjældende, at han ialfald ved
Alderstidshævd har erhvervet Ret til Rørskjær ud for de ommeldte Parceller,

har vel under et af Citanten i Aaret 1873 optaget Tingsvidne et Vidne, der

efter sin Forklaring var 46 Aar gammelt, edelig forklaret, at Besidderne af
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Sønderteglgaard, saalænge Vidnet kan huske, stadigt have bjerget de Rør, der
voxede i Søen udenfor Matr.=Nr. 434, forsaavidt disse ikke et enkelt Aar

have været ødelagte ved Iisdrist eller paa anden Maade, ligesom et andet
Vidne, der efter sit Udsagn var 75 Aar gammelt og i over 60 Aar havde

kjendt de omhandlede Eiendomme, edelig har forklaret, at han i dette Tidsrum,
dog ikke hvert Aar, har seet, at der paa Matr.=Nr. 434 var opstillet afskaarne

Rør, hvoraf han har sluttet, at det var Eieren af Sønderteglgaard, der havde

ladet Rørene afskjære, men ved disse Vidnesbyrd, der i hvert Fald ikkun ville

have Betydning med Hensyn til Rørskjæret ud for Matr.=Nr. 434, kan der
om begge de paagjældende Vidner end efter deres Stilling til Sagen kunde

ansees for fuldkomment habile, ikke ansees tilveiebragt Beviis for, at Eierne af
Sønderteglgaard i et saadant Tidsrum og til saadan Stadighed have udøvet

Rørskjær i Søen, at der derpaa kunde begrundes Alderstidshævd. Efter hvad

saaledes er anført, maa det billiges, at Indstævnte ved Underretsdømmen er
frifunden for Citantens Tiltale i denne Sag, og bemeldte Dom, ved hvilken

Processens Omkostninger for Underretten ere ophævede, vil saaledes være at

stadjæste.

Processens Omkostninger for Overretten ville efter Omstændighederne
være at ophæve.

Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter sees ingen
Stempelovertrædelse at have fundet Sted.“

Nr. 132.

Advocat Levinsen
contra

Anders Nielsen (Defensor Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Kjøbenhavn Amts søndre Birks Extrarets Dom af 24de Marts
i
1876: „Tiltalte Anders Nielsen af Hundie bør hensættes
Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. Han bør der¬
hos udrede alle af denne Sag lovlig flydende Omkostninger, der¬

under i Salair til Actor, Procurator Diechmann, og til Defensor,

Procurator Plockross, 10 Kroner til hver. At efterkommes under
Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 16de
Mai 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande.

I Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne
Steinthal og Bocher, betaler Tiltalte Anders Nielsen af Hundie
10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocat
Levinsen og Etatsraad Buntzen for Høiesteret be¬

taler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da det under nær¬

værende i 1ste Instants ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extraret mod

Tiltalte Anders Nielsen af Hundie for Tyveri anlagte Sag ved Tiltoltes

egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Omstændigheder er tilstrækkeligen oplyst, at

han den 3die Januar d. A., da han sulgtes med Albrecht Nielsen, der ligesom
Tiltalte var noget bernset, bar paa Veien mellem Roeskilde Kro og Nykro

stjaalet ud af Albrecht Nielsens Lomme en Hundredekroneseddel, som han kort

fornd havde seet, at Albrecht Nielsen lagde i Lommen, hvilke Penge han senere
tildeels svirede op, men dog har erstattet Bestjaalne, maa det billiges, at han
der er født den 13de Februar 1845 og ikke funden tidligere straffet, ved den

indankede Dom er anseet efter Straffelovens § 228, og da den valgte Straf af
3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød findes passende, vil Dommen,
hvis Bestemmelse om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, i det Hele

være at stadfæste.“

Nr. 110.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Peder Nielsen Siig (Defensor Levinsen),

der tiltales for Drab.
Dronninglund Herreds Extrarets Dom af 23de December

1875: „Arrestanten Peder Nielsen Siig bør af Øvrigheden sættes
i Forvaring. Alle af Sagen lovligt flydende Omkostninger, der¬

under Salair til Actor, Procurator Kjelgaard, 30 Kr. og til De¬

fensor, Procurator Løgstrup, 20 Kr., udredes af Arrestanten. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.

Viborg Landsoverrets Dom af 13de Marts 1876: „Under¬
retsdommen bør ved Magt at stande, dog saaledes, at Actionens
Omkostninger, og derunder i Salair til Actor for Underretten
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25 Kr., til Defensor sammesteds 20 Kr., samt til Actor og De¬

fensor for Overretten, Justitsraad Neckelmann og Procurator
Fasting, 25 Kr. til hver, udredes af det Offentlige.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Etatsraad Buntzen og Advocat Levinsen tillagges
i Salarium for Høiesteret hver 40 Kroner, der

udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag tiltales
Arrestanten, Leiehuusmand Peder Nielsen Siig, for Drab.
Tre Vidner have forklaret, at, medens de den 6te Inni f. A. om Formid¬

dagen arbeidede paa Heden i en Afstand af omtrent 150 Favne fra Arre¬

stantens Huus, kom dennes Hustru, Mette Christensdatter, løbende ud af

Huset henimod det Sted, hvor de stod, efterfulgt af Arrestanten, der slog hende
i Ryggen med en stor Gjenstand, som senere viste sig at være en Hakkelsekniv,
der havde en Vægt af 3½ Pund og bestod af et 1 Alen langt og 4½ Tomme
bredt Staalblad, der var nittet til en Jernryg, hvis Angel var forsynet med
et Træskaft. Da Mette Christensdatter var kommen omtrent 63 Alen fra

Arrestantens Ladebygning, faldt hun om eller blev skubbet omkuld af Arre¬

stanten, som, efter paany at have tildeelt hende et Par Hug med Hakkelse¬
kniven, lagde sig paa Knæ og vedblev i denne Stilling at hugge paa hende

med Kniven. Da Vidnerne bemærkede, at Mette Christensdatter blev forsulgt
af Arrestanten, ilede de henimod bende, men inden de naaede det Sted, hvor

hun var falden omkuld, saae de, at Arrestanten holdt hendes afhuggede Hoved

hen imod dem, idet han derhos truede dem med Hakkelsekniven, hvorpaa han,

efterat have kastet Hovedet fra sig, leb hen til sit Huus. Ved tilkaldt Hjælp
lykkedes det at faae Arrestanten, der imidlertid havde begivet sig ind i sin Lade
og vedblev at true med Hakkelsekniven, overmandet og frataget Kniven, hvorpaa

han, efter at være bunden, blev transporteret til Arresten. Forinden dette

skete, blev han, tildeels efter sin egen Anmodning, flere Gange ført hen til
Konens Lig og brugte da Yttringer som: „her er Gjerningsmanden, jeg bar
gjort det,“ hvorhos han paa Spørgsmaal om, af hvilken Grund han havde
dræbt sin Kone, svarede, at han havde været nødt dertil, at hun fik det for fin

Nysgjerrigheds Skyld, eller lignende.
Ved den foretagne Undersøgelse og Obduction af Mette Christensdatters

Lig fandtes dette bestaaende af to Dele, af hvilke Hovedet med Undtagelse af

Underkjæben og de dertil hørende Bløddele dannede den ene Deel, og Kroppen
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med Hagen og en Deel af Underkjæben samt Extremiterne den anden. Igjennem

Munden var der faldet flere Hug, som havde skilt den øverste Teel af Hovedet

fra den nederste Deel i en Linie, der gik fra Mundvinklerne under Ørerne til
Nakken. Tungens ene Deel fandtes i Forening med Hovedet, den anden

Deel i Forening med Kropdelen, og begge Næsebeen vare brudte i flere

Retninger; paa Bagfladen af Hovedet saaes tydelige Spor af flere voldsomme

Hug, og Nakkehvirvlerne syntes at være gjennemhuggede paa flere Steder,
paa Ryggen og navnlig paa Skulderbladene og imellem disse fandtes 4 Saar,

af hvilke de 3 vare meget dybe, samt paa Overarmen et mere overfladisk
Saar, og gaaer de obducerende Lægers Erklæring ud paa, at samtlige

Snitfladers Udseende taler for, at Beskadigelserne have fnigt hurtigt ovenpaa

hverandre, samt at den store, tunge Hakkelsekniv aldeles egnede sig til at fremkalde

Saar som de beskrevne.
Da Arrestanteu den 6te Juni om Aftenen indsattes i Arresten, havde

han et forstyrret Udseende med stirrende Blikke, og det var ikke muligt at

faae nogensombelst Forklaring eller Yttring af ham eller blot en Tilkjendegivelse
af eller noget Tegn paa, at han forstod hvad der blev sagt ham, ligesom ban

heller ikke var til at bevæge til at nyde Noget. Efterat denne Tilstand havde
vedvaret væsentligt nforandret indtil den 8de s. M., blev han sidstnævnte

Dag stillet for Retten, og medens han, naar Dommeren henledede Talen paa
Gjenstande, der ikke stode i Forbindelse med Arrestantens Hustru, stedse gav

klare og bestemte Svar, som ikke tydede paa Sindssorvirring, vare hans Svar

angaaende den af ham forøvede Gjerning forvirrede og nsammenhængende,
idet han i sin Tale stadigen indblandede Djævelen; han udsagde saaledes, at

han den 6te Inni huggede Hovedet af sin Kone, fordi hun kiggede ind igjennem
et Hul paa den nordre Side af hans Huus, indenfor hvilket Fanden sad, da

dette bevirkede, at han ikke kunde faae Magt med Djævelen, og at han, efterat
have afbugget Konens Hoved med en Hakkelsekniv, atter satte det paa, hvorefter

hun havde været hos bam i Arresten, hvilket Folk havde sagt hom. Efterat

Arrestanten derpaa den 9de Juni havde gjenkjendt sin Hustrus Lig og paaviist
det Sted, hvor han havde hugget Hovedet af hende, samt det Hul, gjennem
hvilket hun kort før Drabet imod hans Villie havde kigget, afgav han i et

den 11te næstefter optaget Forbør en omstændelig Forklaring om det Posserede,
der nærmere gaaer ud paa, at efterat han og en af ham opgiven Mand, som

han vilde spørge om Aarsagen til, at en af hans Køer havde været syg,

havde været ude i Marken, og to andre Personer der vare komne til — hvilke
bleve forvandlede til en Slange og en Hugorm — og han derester havde
begivet sig tilbage til sit Huus, kom Satan, og da hans Hustru nagtet hans

gjentagne Advarsler kiggede ind igjennem det af bam tidligere paaviste Hul i
Væggen, løb han, for at forebygge, at Djævelen skulde faae Magt med ham
og den anden efter bans Udsagn Tilstedeværende, over i Laden og løsnede

Skjærekniven fra Hakkelsekisten samt forfulgte sin Kone ud i Marken, idet han

huggede efter hende med Kniven, som han holdt med begge Hænder. Han

erindrede, at hun faldt om i Marken paa det af ham tidligere paaviste Sted,
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og at han har afbugget bendes Hoved, men han kunde ikke huske, hvorvidt han

forinden havde saaret hende paa andre Steder af Kroppen, eller om han laae

paa Knæ, da han huggede hendes Hoved af, ligesom han heller ikke var istand

til at mindes, om han den Dag eller de foregaaende Dage havde drukket
Brændeviin. Arrestanten udsagde derhos, at hans Hustru, der var 18 Aar

ældre end ham, og med hvem han i 18 Aar havde været gift, altid havde

været god imod ham, og at han høilig fortrød den Gjerning, han havde

forøvet imod hende.
Denne Forkloring har Arrestanten i de senere Forhør i det Væsentlige
fastholdt, dog saaledes, at ban efterhaanden bar paastaaet ikke at kunne erindre

de nærmere, af ham tidligere omforklarede Omstændigheder, og navnlig har
han fastholdt, at det stod for ham, at det var Fanden, der truede bam til at
dræbe hans Koue, saa at han ikke kunde Andet, men iøvrigt har han forklaret,

at han nok nu indseer, at Saadant i Virkeligheden ikke har været Tilsældet, og
at han har været forstyrret i Hovedet, da han udøvede Drabet, hvilket han
sikkert ikke vilde have begaaet, naar han havde været sig selv mægtig.

Efter Sagens Oplysninger har Arrestanten, der i mange Aar har været
drikfældig, navnlig i de senere Aar periodeviis været hengiven til nmaadelig
Nydelse af Brændeviin, og naar han har havt en saadan Drankerperiode, har

han jævnlig havt Hallucinationer og troet at have Samqvem med Fanden;

navnlig i den sidste Uge før Drabet er Arrestanten daglig seet i en mere eller

mindre beskjænket Tilstand, og efter hvad hans Hustru har udsagt samme Dag,
hun blev dræbt, havde han i 8 Dage drukket 13 Potter Brændeviin, ligesom

det er oplyst, at han i Dagene fra den 28de Mai til 5te Juni har hos en
Kjøbmand ladet hente 11½, Potter Brændeviin, og Arrestontens Adfærd om
Natten før Drabet og om Morgenen den 6te Juni har, efter hvad der er op¬

lyst, i det Hele været af en saadan Beskaffenhed, at han maa antages at have

bejundet sig i en abnorm sjælelig Tilstand og navnlig lidt af Hallucinationer.

Ligesom Districtslægens Erklæring gaaer ud paa, at Arrestanten ikke i
Gjerningsøieblikiet har været tilregnelig, saaledes har ogsaa det kongelige

næst at be¬
Sundhedscollegium i en under Sagen afgiven Betænkning —
mærke at det antager, at Arrestanten lider af den under Benævnelsen „periodisk
Dipsomani“ bekjendte Form af chronisk Alcoholisme, der i Paroxysmerne kan
bryde ud i fuldstændig Afsindighed under en Række af Symptomer, som i det

Væsentlige netop svare til dem, der i nærværende Tilfælde have været tilstede,

og da ganske maa sættes ved Siden af en paa hvilkensombelst anden Aarsag

beroende Sindssygdom —udtalt, at Arrestantens Tilstand i Gjerningsøie¬
blikket i ethvert Tilfælde er saa tilstrækkeligt belyst, at Collegiet kan erklære det

for ganske utvivlsomt, at Arrestanten, da han udførte Gjerningen, har været
fuldstændig afsindig og altsaa utilregnelig, hvorhos Collegiet har tilføiet, at
Arrestanten maa ansees som en for Samfundet farlig Person, mod hvem det
vil være tilraadeligt at træffe Sikkerhedsforanstaltninger.

Da det efter samtlige foreliggende Oplysninger maa antages, at Arre¬
stanten — der er sødt i Aaret 1828 og ikke tidligere har været tiltalt eller
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strafset — har, da han ndførte den ovenomhandlede Gjerning, været i en
Tilstand, der udelnkkede al Tilregnelighed, maa det billiges, at der ikke ved

den indankede Dom er paalagt ham noget Strafansvar, men at det i Henhold
til Straffelovens § 38 er bestemt, at han bør sættes i Forvaring af Øvrig¬

heden. Bemeldte Dom vil derfor være at stadfæste, dog saaledes, at Actionens

Omkostninger, der ved Underretsdommen ere paalagte Arrestanten, og hvor¬
under der vil være at tillægge Actor og Desensor for Underretten i Salair

henholdsviis 25 og 20 Kroner, samt Actor og Desensor for Overretten i
Salair hver 25 Kroner, efter Sagens Omstændigheder findes at burde udredes

af det Offentlige.“

Nr. 119.

Advocat Henrichsen
contra

Bertel Bertelsen (Defensor Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Hatting Herreds Extrarets Dom af 26de Februar 1876:
„Tiltalte Bertel Bertelsen bør hensættes i Fængsel paa Vand og

Brød i 5 Dage samt udrede alle af denne Sag lovligt flydende
Omkostninger, derunder Salair til Actor, Procurator Busch, med

10 Kroner og til Defensor Procurator Borch, med 8 Kroner.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom af 18de April 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og

Defensor for Overretten, Justitsraad Neckelmann og Procurator

Fasting, betaler Tiltalte 10 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocat Henrichsen og Etatsraad
Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.
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I den indankede Doms Prænisser hedder det: „Under nærværende
Sag tiltales Arbeidsmand Bertel Bertelsen for Tyveri.

Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger maa det
ansees tilstrækkeligt godtgjort, at han, der maa antages at have af Gaardeier

Hoe saaet Tilladelse til i dennes Skovpart i Eriknauer Skov at tage nogle
Hesselgrene og deslige til dermed at sastgjøre en Halmbeklædning paa Yder¬
væggene af det af Tiltalte beboede, bemeldte Hoe tilbørende Huus, har be¬

nyttet sig heraf til endvidere at afsave og tilegne sig en Deel eller — som

han nærmere har udsagt —omtrent en halv Snees unge Rønnebærtræer af
ca. en Arms Tykkelse, hvis Værdi iøvrigt ikke er nærmere oplyst, og hvilke

han derefter tildeels har anvendt til Hammerskafter. Bemeldte Gaardeier Hoe

har frafaldet Krav paa Erstatning.

For dette Forhold er Tiltalte, der er født i Aaret 1824 og ikke tid¬
ligere har været tiltalt eller straffet, ved Underretsdommen rettelig anseet efter
Straffelovens § 228 cfr. § 234, og da Straffen efter Sagens Omstændigbeder

findes passende bestemt til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, vil bemeldte
Dom, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, være

at stadfæste.“

Tirsdagen den 27de Juni.

Nr. 120.

Advocat Levinsen
contra

Christen Pedersen, kaldet Sauberg (Defensor Henrichsen)

der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 161 samt § 168

eller ialfald § 170.
Hillerslev=Hundborg Herreders Extrarets Dom af 11te

Marts 1876: „Tiltalte, Aftægtsmand Christen Pedersen Sauberg
af Ræhr, bør hensættes til Tugthunsarbeide i 2 Aar. Derhos
udreder han alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger,

deriblandt Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Skibsby
og Esmann, 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 18de April 1876: „Tiltalte
Christen Pedersen med Tilnavn Sauberg bør hensættes til For¬
bedringshuusarbeide i 4 Aar. Saa udreder han og Actionens

Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte Sa¬

lairer samt i Salair til Actor og Defensor for Overretten, Pro¬

curatorerne Isaacsen og Morville, 15 Kroner til hver. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Levinsen og Hen¬
richsen for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Aftægtsmand Chri¬

sten Pedersen med Tilnavn Sauberg, der er 84 eller 85 Aar gammel og
ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, tiltales under denne Sag for
Overtrædelse af Straffelovens § 161 samt § 168 eller ialfald § 170.

Caroline Elise Pedersen, Gaardmand Peder Christensen Saubergs
Datter, der er 22 Aar gammel og den 24de Januar d. A. fødte et nægte

Barn, til hvilket efter hendes Forklaring Tiltalte, der er hendes Farfader og
nyder Aftægt hos hendes Forældre, er Fader, bar i denne Henseende nærmere

forklaret, at Tiltalte en Dag i April Maaned f. A., hun troer den 13de, da

hun og ban vare alene hjemme i Gaarden og hun var beskjæftiget i Kjøkkenet,
kom listende bag paa hende, saa lydløst, at hun aldeles ikke mærkede hans
Komme, førend han tog fat paa hende og med Magt kastede hende om paa

Gulvet samt lagde sig ovenpaa hende, hvorefter hun, der er svag af Helbred
og tilbøielig til, naar hun bliver forskrækket, at besvime, af Angst tabte Be¬
vidstheden. Tiltalte benyttede sig da af hendes bevidstløse Tilstand til at
pleie legemlig Omgang med hende, og han laae endnu ovenpaa hende, da

hun igjen kom til sig selv, men da hun saa skreg og sagde, at han skulde
reise sig, stod han ogsaa op lidt efter. Hun har derhos vedboldende benægtet

nogensinde at have havt legemlig Omgang med nogen anden Mandsperson.

Tiltalte — der i det første Forhør erklærede den imod ham reiste
Sigtelse for usand med Tilføiende, at han i mange Aar havde været ude
af Stand til at pleie legemlig Omgang, men dog i det følgende Forhør

indrømmede ved den af Caroline E. Pedersen omforklarede Leilighed at have
med hendes Samtykke, og idet de, som han har udtrykt sig, vare „enige om

den Ting“ forsøgt at pleie legemlig Omgang med hende, hvilket imidlertid af
den ovenanførte Grund mislykkedes — har senere tilstaaet, at han den paa¬

gjældende Dag kom bag paa Caroline E. Pedersen og kastede hende om paa
Gulvet, hvorefter han, uden at hun gjorde nogen Modstand imod ham eller,
saavidt han kunde mærke, var bevidstløs, paa regelmæssig Maade pleiede
legemlig Omgang med hende og fuldstændig fuldbyrdede Samleiet.

I en under Sagen fremlagt Erklæring af 2den Februar d. A. fra

Districtslægen, der nærmere har undersøgt Tiltalte, udtales det, at ihvorvel
man maa antage, at Evnen til Samleie i Almindelighed er udslukket i en saa
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høi Alder som Tiltaltes, udelukker det dog ikke Muligheden af, at den kan

være tilstede, og at man derfor ikke kan benægte Muligheden af, at Tiltalte,
der er en efter sin Alder nsædvanlig rask og rørig Mand, kan til den oven¬

angivne Tid have pleiet legemlig Omgang og saaledes besvangret Caroline E.
Pedersen, og Tiltaltes Tilstaaelse om at have pleiet legemlig Omgang med

bemeldte sin Sønnedatter vil herefter samt efter Sagens øvrige Omstændig¬

heder ikke kunne forkastes.

For det af Tiltalte vedgaaede Forhold vil han være at ansee efter
Strls. § 161, hvorimod der efter Beskaffenheden af den af ham for at opnaae
Samleiet med Caroline E. Pedersen anvendte Magt, samt idet det ikke kan

ansees tilstrækkeligt godtgjort, at buu, da Samleiet sandt Sted, var bevidstløs,

eller at Tiltalte ialfald har bemærket Saadant, ikke tillige vil kunne paalægges
ham Ansvar enten efter § 168 eller efter § 170.
Den Straf, som Tiltalte efter den førstnævnte Lovbestemmelse har for¬

skyldt, findes efter Sagens Omstændigheder passende at knnne bestemmes til
Forbedringshuusarbeide i 4 Aar, hvorhos ban vil have at udrede Actionens

Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte Salairer.“

Torsdagen den 29de Juni.

Nr. 28. Handelshuset M. E. Grøn & Søn, Actieselskabet

„de danske Sukkerfabrikker“ m. Fl.
(Høiesteretssagsører Zahle)
contra
Sagfører P. Vognsen som Curator i Kjøbmand af Rud¬

kjøbing A. H. Andresens Coneursbo paa dettes Vegne,

fornævnte H. A. Andresen, Photograph H. J. Hansen

m. Fl. (Advocat Halkier),
betræffende en af Rudkjøbing Skifteret i Kjøbmand A. H. An¬

dresens Concursbo stadfæstet Accord.

Rudkjøbing Kjøbstads Skifterets Decision af 31te Juli 1875:
„Den tilbudte Accord af 50 pCt af de anmeldte Fordringer

stadfæstes.“

Høiesterets Dom.
Ifølge de Høiesteret forelagte nye Oplysninger ere tre af de

Fordringshavere, som have erklæret sig for det i den indankede
Kjendelse omhandlede Accordforslags Antagelse, formaaede til at

stemme for det ved af en Trediemand at modtage deels et Gjælds¬
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beviis deels contante Udbetalinger udenfor hvad der skulde til¬

komme dem efter Accordforslaget. De af disse tre Creditorer

anmeldte Fordringer udgjøre tilsammen et Beløb af Noget over

4000 Kr., saa at Accordforslaget, som det af Kjendelsen fremgaaer,
kun ved Hjælp af deres Tiltræden har opnaaet den efter Con¬

cursloven af 25de Marts 1872 § 108 No. 2 fornødne Tilslutning.

Vel er der nu ikke ført noget Beviis for at det er med Fal¬
lentens Vidende og Villie, at de nævnte Fordele udenfor Accord¬

forslaget hemmeligt ere tilflydte bemeldte tre Fordringshavere; men
da Saadant efter de foreliggende Oplysninger dog utvivlsomt er

skeet i Fallentens Interesse for at bringe en af Betingelserne for
den af ham attraaede Tvangsaccord tilstede, maae de derom trufne
Overeenskomster ligefuldt henføres under Concurslovens § 115.

Ifølge denne Lovs § 118 No. 2, sammenholdt med nysnævnte deri

citerede §, findes derfor den omhandlede Accords Stadfæstelse at

maatte nægtes. Processens Omkostninger blive efter Sagens

Omstændigheder at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Den paa den oven omhandlede Accord begjærte
Stadfæstelse kan ikke gives. Processens Omkost¬

ninger ophæves. Til Justitskassen betale de Ind¬
stævnte 10 Kroner.

Den indankede Decisions Præmisser lyde saaledes: „Da i Henhold til

Concursloven af 25de Marts 1872 samtlige Former med Hensyn til Accords
Afslutning ere iagttagne,
da der af de 139 stemmeberetligede Creditorer de 121 stemmegivende

alle have stemt for Accorden,
da af de anmeldte Fordringers Beløb 52,897 Kr. 23 Øre, hvorfra

drages 3,235 Kr. 82 Øie, som er repræsenteret af Familien, altsaa Rest

49,661 Kr. 41 Øre, er af fornævnte 121 stemmegivende Creditorer repræsenteret
37,376 Kr.,
da der ikke senere fra de Creditorers Side, der have stemt for Accorden,
er fremkommet nogen gyldig Indsigelse, medens de Indsigelser, der ere frem¬

komne fra flere Creditorer, som ikke have stemt for Accorden, hentede fra For¬

hold, under hvilke Stemmerne for denne havde været afgivne af vedkommende
Creditorer, ikke kunne tages til Følge, deels paa Grund af at disse ikke selv have

176

Den 29de Juni.

tiltraadt dem, deels formedelst Indsigelsernes egne Beskaffenhed efter de frem¬

komne Oplysninger, navnlig Kjøbmand I. K. Winthers Vidnesbyrd samt det

fra Kjøbmand M. Winther modtagne Telegram,
da den Omstændigbed, at enkelte Stemmegivende have meddeelt skriftlige

Fuldmagter, medens andre umiddelbart have meddeelt skriftligt til Skifteretten,
at de stemte for den tilbudte Accord, uden at nogen Indsigelse mod de enkelte
Underskrifter er fremkommen, ikke kan tilintetgjøre de afgivne Stemmers Be¬

tydning,
da der efter de af Curator og Creditorudvalget afgivne gjentagne Er¬
klæringer Intet er forefundet ved Bøgernes Revision, der kunde berøve Skyld¬

nerens lovmæssige Qvalification til at see gjennemjørt en Tvangsaccord,
da endelig de fremkomne Indsigelser ikke have været ledsagede af Ga¬

ranti for Erstatning for Følgerne af Undladelse af Accordens Stadfæstelse,
skjønnes denne ikke med Berettigelse at kunne udsættes længere.

Den begjærede Anstand vil saaledes ikke være at tilstaae.“

———

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og vil ved hvert

Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saalænge Rettens
Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er 12 Kroner 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).
Fjeldsoe & Gandrups Bogtrykkeri.

5
Høiexteredtøende,

udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
——— — —

— — — —

—

Den 4de August.

N 12.

—

1876.

——

Første ordinaire Session.

Torsdagen den 29de Juni.

Nr. 131.

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Hans Peder Hansen (Defensor Levinsen),
der tiltales for Tyveri, Bedrageri og ulovlig Omgang med

Hittegods.
Antvorskov Birks Extrarets Dom af 14de Marts 1876:

„Tiltalte Indsidder Hans Peder Hansen af Lille Valby bør hen¬

sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, men
bør han forøvrigt for Actors Tiltale i Sagen fri at være. Til¬

talte bør derhos betale alle af Sagen flydende Omkostninger, der¬

under i Salair til Actor, Procurator Deichmann 10 Kr. og til
Defensor, Procurator Drechsel 8 Kr. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 9de Mai

1876: „Tiltalte Hans Peder Hansen af Slagstrup bør straffes
med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. I Hen¬

seende til Actionens Omkostninger bør Underretsdommen ved
Magt at stande. Til de befalede Sagførere her ved Retten,

Procuratorerne Justitsraad Nygaard og Ronge, betaler Tiltalte
15 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
XX. Aargang.
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Halkier og Levinsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Antvorskov Birks Extraret hertil Retten saavel efter Tiltalte Hans Peder Hansen

af Slagstrups Begjæring som af det Offentlige indankede Sag actioneres Til¬

talte for Tyveri, Bedrageri og ulovlig Omgang med Hittegods, og er det ved
hans egen Tilstaaelse i Forbindelse med det iøvrigt Oplyste godtgjort, at han
har forbrudt sig som følger.

Forsaavidt Tiltalte saggives for Tyveri, da har han, som arbeidede paa
Fabrikken „Lykkens Haab“ paa Skjørpinge Mark, i Slutningen af afvigte
Januar Maaned i 2 forskjellige Gange fra Steder, hvortil der var uhindret
Adgang, stjaalet en Deel Haandværksredskaber og et Par Stykker Valnøddetræ,

tilsammen af Værdi 10 Kr. 86 Øre, tilhørende Fabrikens Eier Mads Chri¬
stensen og dennes Søn Hans Madsen.

Hvad Sigtelsen for Bedrageri angaaer, er det oplyst, deels at Til¬
talte ved Begyndelsen af den mod ham indledte Undersøgelse er bleven truffet
i Besiddelse af en til 5 Kr. vurderet, Kjøbmand H. I. Schon tilhørende
Hjulbør, som han havde laant af dennes Forkarl en Dag i Decbr. Maaned

f. A. imod Løfte om at tilbagelevere den Dagen efter, men desuagtet beholdt

i sit Hjem, uden at der dog mod hans bestemte Benægtelse findes tilstrækkelig
Føie til at antage, at han har villet tilegne sig samme, af hvilken han kun
vil have tilsigtet en bestemt midlertidig Brug, deels at han den 29de Januar

d. A. har ladet sig udbetale 6 Øre mere i Arbeidsløn hos fornævnte Mads
Christensen end han til den Tid virkelig havde fortjent; men intet af disse

Forhold, med Hensyn til hvilke vedkommende Forurettede have frafaldet saavel
Erstatningskrav som Paatale, skjønnes imidlertid efter Omstændighederne at

kunne tilregnes den Tiltalte som Bedrageri.

Med Hensyn endelig til, at Tiltalte er actioneret for ulovlig Omgang
med Hittegods, da har han vel erkjendt, at han, da han en Dag i Aarets
Begyndelse paa Udveien til Slagelse havde bemærket, at der fra en foran ham

med Riisbrænde kjørende Vogn var bleven henslængt ved en af Veisiderne et
Par Grene, som hang ned over og generede Hjulene, og ved sin Tilbagekomst

samme Dags Aften endnu forefundet dem henliggende sammesteds, har sat sig

i Besiddelse af dem og taget dem bjem med sig, men da der efter de med

Tiltaltes Tilegnelse af Grenene forbundne Omstændigheder kunde være rimelig
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Grund for ham til at antage disse, hvis Værdi er opgivet til ikke høiere end

35 Øre, og til hvilke ingen Eier sees at være opspurgt, for Gods, hvortil
Eiendomsretten var opgivet, vil hans i saa Henseende udviste Forhold efter

Omstændighederne ikke være at ansee for strafbart.

I Henhold til det saaledes Anførte vil Tiltalte, som er født den 5te
October 1850 og ved denne Rets Dom af 18de Mai 1869 for Voldtægt har

været anseet med 2 Aars Forbedringshuusarbeide, hvilken Straf ved kgl.

Reselution af 20de Juli næstefter formildedes til Fængsel paa sædvanlig

Fangekost i 3 Maaneder, nu blive at dømme efter Straffelovens § 228, og
findes Strafsen med Underretsdommen passende at kunne bestemmes til Fængsel
paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. Underretsdommen, hvorefter Tiltalte
er bleven dømt saavel efter nysnævnte Lovbestemmelse som Straffelovens § 247,
vil altsaa forsaavidt være at forandre, men iøvrigt at stadfæste, ogsaa i Hen¬

seende til Actionens Omkostninger.“

Fredagen den 30te Juni.
Nr. 96.

Advocat Halkier
contra

Symaskinefabrikant Carl Konerding (Defensor Nellemann),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 278, 2det Stykke.
Criminal= og Politirettens Dom af 18de Marts 1876

„Tiltalte Symaskinefabrikant Carl Konerding bør til Stats¬
kassen bøde 200 Kr., eller saafremt denne Bøde ikke fuldt be¬

tales, hensættes i simpelt Fængsel i 30 Dage. Saa bør han og
udrede denne Sags Omkostninger. Den idømte Bøde at udredes

inden 3 Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Ved et efter Afsigelsen af den indankede Dom optaget For¬

hør maa det ansees oplyst, at Tiltalte hverken har anbragt eller
ladet anbringe det i Dommen ommeldte Fabrikmærke paa de af
ham forhandlede Symaskiner men modtaget dem fra vedkommende

Fabrik i Udlandet, forsynede med Mærket. Dette findes imidlertid
ikke at kunne fritage Tiltalte for det ham ved Dommen paalagte

Ansvar efter Straffelovens § 278 2det Stykke, og Straffen vil
efter Omstændighederne kunne fastsættes til en Bøde af 100 Kroner
eller i Mangel af fuld Betaling til simpelt Fængsel i 14 Dage,

ligesom Tiltalte ogsaa vil have at udrede Sagens Omkostninger.
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Thi kjendes for Ret:
Tiltalte bør til Statskassen bøde 100 Kroner
eller, saafremt Bøden ikke fuldt betales inden

4 Uger efter denne Høiesteretsdoms Forkyndelse,
hensættes i simpelt Fængsel i 14 Dage. Saa be¬

taler han og Sagens Omkostninger, og derunder
i Salarium til Advocaterne Halkier og Nelle¬

mann for Høiesteret 30 Kroner til hver.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Under nærværende i
Henhold til Begjæring af Firmaet Bendix & Comp. her i Staden, der har

godtgjort at være Hovedagent og Eneforhandler for Kongeriget Danmark
af Symaskiner, tilvirkede af Firmaet: „The Singer Manufacturing Company¬

i New York, imod Tiltalte, Symaskinefabrikant Carl Konerding for Over¬

trædelse af Straffelovens § 278 2det Stykke anlagte Sag er det beviist ved
Tiltaltes egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse, at han i Løbet af
det sidste Aar har her i Staden forhandlet Symaskiner, der, nagtet de kun
vare en Efterligning af fornævnte Firmas Fabrikata, vare uden Hjemmel for¬

synede med et dette Firmas Fabrikmærke aldeles lignende Stempel, naar
undtages, at der i dette var anbragt: oImitat= med saa smaa Bogstaver, at
det letteligen maatte undgaae enhver med dets Tilstedeværelse ubekjendt Be¬

skuers Opmærksomhed. Og da nu den ommeldte Tilføining til =The Singer
Mannfacturing Compauys= Fabrikmærke ikke findes at kunne betage Brugen af
et saaledes indrettet Stempel Characteren af en uhjemlet Anbringelse af en

Andens Mærke eller Stempel, medens det maa antages efter et i Sagen af
Sagkyndige afgivet Skjøn, at de med saadant Stempel af Tiltalte forhandlede

Symaskiner ikke have været af nogen væsentlig ringere Beskaffenhed end de,
der forfærdiges af tidtnævnte Firma, saa vil Tiltalte blive at ansee efter den
ovenanførte Lovbestemmelse efter Omstændighederne med en Statskassen til¬
faldende Bøde af 200 Kroner, eller saafremt denne Bøde ikke fuldt betales

inden Executionsfristens Udløb, i Overeensstemmelse med Straffelovens § 30
med simpelt Fængsel, der findes at kunne bestemmes til 30 Dage.

Tiltalte vil derhos være at tilpligte at udrede denne Sags Omkostninger.“

Nr. 22. Generaldirectoratet for Skattevæsenet
(den constituerede Kammeradvocat Etatsraad Buntzen)
contra

Landvæsenscommissair Cand. juris P. C. Glud (Ingen),
betræffende Tilbagebetaling af en Deel af det for Tinglæsning af
en Relaxationspaategning paa en Panteforskrivning betalte Gebyr.
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Gjældscommissionens Dom af 24de Marts 1875: „Citanten,
Landvæsenscommissair Cand. juris P. C. Glud bør være be¬

rettiget til af det ovennævnte af ham under Reservation betalte
Gebyr at erholde tilbage 32 Rd. 71 ß med Renter deraf 5 pCt.

pro anno fra den 2den Marts f. A. indtil Betaling skeer.

Sagens Omkostninger ophæves. Citanten forelægges en Frist af
8 Dage fra denne Doms Afsigelse til at berigtige Stemplingen

af den i Sagen fremlagte Stævning.
Høiesterets Dom.
Med Bemærkning, at Høiesteret ved kongelig Ordre af 12te
August f. A. er bemyndiget til at tage nærværende Sag under

Paakjendelse, uanseet at dens Gjenstand maatte befindes ikke at
udgjøre summa appellabilis, og i Henhold til de i den indankede

Dom anførte Grunde kjendes for Ret:
Gjældscommisionens Dom bør ved Magt atstande.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Den 6te Mai 1867
udstedte Citanten, Landvæsenscommissair Cand. jur. P. C. Glud, en Obli¬

gation til sin Fader, Kammerraad I. A. Glud, for 100,000 Rd., hvorfor gaves

Pant i Hovedgaarden „Jensgaard“ med Tilliggende under forskjellige i Obli¬
gationen nævnte Matrikuls=Numere. Obligationen tinglæstes den 13de s. M.
Under 23de August 1873 meddeelte Creditor den en Paategning, hvorved det

tillades, „at Matr.=Nr. 16 i Øster=Bisholt samt Matr.=Nr. 11 og 12 i

Sønderby maa udgaae af Pantet.“ For Tinglæsningen af denne Paategning
er af vedkommende Retsskriver beregnet Gebyr efter Sportelreglement 22de

Marts 1814 § 80 med 1 Rd. 32 ß, 20 pCt. Forhøielse 26 ß og pro mille

Gebyr 32 Rd. 32 ß. ialt 33 Rd. 90 ß.
Da nu denne Gebyrberegning efter Citantens Formening er urigtig,
idet han antager at Gebyret burde være beregnet, ikke efter bemeldte Reglements

§ 80, men efter dets § 82 til ialt 1 Rd. 19 ß, paastaaer han sig under nær¬
værende efter Stævning af 2den Marts f. A. mod Indstævnte, Generaldirec¬

toratet for Skattevæsenet, anlagte Sag kjendt berettiget til af de af ham
under Reservation betalte 33 Rd. 90 ß at erholde tilbage 32 Rd. 71 ß eller

ialfald det beregnede pro mille Gebyr 32 Rd. 32 ß med Renter deraf 5 pCt.
aarlig fra Klagens Dato indtil Betaling skeer og Sagens Omkostninger

skadesløst.
Den constituerede Kammeradvocat, der har givet Møde for Indstævnte,
har derimod procederet til Frifindelse med Tillæg af Søgsmaalets Omkost¬

ninger skadesløst, derunder Salair til sig, idet det til Støtte for den paastaaede

Frifindelse blandt Andet er fremhævet, at hver enkelt af de ved Panteobli¬
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gationen pantsatte Eiendomme er indbefattet under Prioriteten 100,000 Rd.,

og at ingen af disse Eiendomme kan udgaae af Pantet, uden at Obligationen
i sin Heelhed aflyses for den udgaaede Eiendoms Vedkommende.

Da nu Sportelreglementets § 82 forudsætter, at den ved det tidligere

tinglæste Document stiftede Heftelse fremdeles skal blive hvilende paa den paa¬

gjældende Eiendom, kun med en nærmere angiven Modification, kan denne

§ efter Indstævntes Formening ikke in casu komme til Anvendelse, hvilket lige¬
ledes antages at gjælde om Reglementets § 80 2det Stykke, fordi der ei

ved den i det foreliggende Tilfælde stedfundne Aflysning har været Spørgs¬

maal om Aflysning af noget Afdrag, hvorimod 1ste Stykke af denne § formenes

at maatte anvendes om ikke bogstaveligt, saa dog analogisk.
Denne Opfattelse kan Retten dog ikke tiltræde. Gebyret efter den

nævnte § 80 maa alene ansees bestemt for et Documents Udslettelse af
Pantebogen, hvorom der egentlig ikke her er Tale, hvorimod det foreliggende

Tilfælde om ikke ligefrem, saa dog nærmest maa henhøre under Bestemmelsen
i § 82, idet nemlig den tinglæste Paategning paa Panteobligationen maa an¬

sees at angaae en Moderation i den paa Hovedgaarden „Jensgaaard“ med

Tilliggende efter Panteobligationen hvilende Heftelse, hvorhos bemærkes, at

efter den af Indstævnte fulgte Opfattelse maatte der, naar Tid efter anden
en

eller anden, selv nok saa ubetydelig Deel af de pantsatte Eiendomme udgik af
Pantet, betales pro mille Gebyr, saa ofte Saadant fandt Sted, hvilket ikke
kan antages at være Meningen af den i § 80 1ste Stykke indeholdte Be¬

stemmelse.
I Henhold til Ovenstaaende findes Læsningsgebyret in casu at burde

være beregnet til 1 Rd. samt 20 pCt. Forhøielse deraf, 19 ß, saa at Citanten

af det erlagte Gebyr 33 Rd. 90 ß maa være berettiget til at erholde tilbage
32 Rd. 71 ß med Renter efter Paastanden.
Processens Omkostninger ville være at ophæve og vil der ikke kunne
tillægges den constituerede Kammeradvocat noget Salair.

Citanten forelægges en Frist af 8 Dage til at berigtige Stemplingen
af den i Sagen fremlagte Stævning; iøvrigt har der ikke været Brug for

stemplet Papir.“

Nr. 121.

Advocat Halkier
contra

Johanne Marie Poulsen, ogsaa kaldet Nielsen,

Jacobs's Enke (Defensor Hindenburg),
der tiltales for at have foraarsaget sin Mands Død.
Criminal= og Politirettens Dom af 29de April 1876: „Til¬

talte Johanne Marie Poulsen, ogsaa kaldet Nielsen, Jacobs's
Enke bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Actionens
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Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬

curatorerne Steinthal og Berggreen, med 12 Kr. til hver udredes

af det Offentlige.
Høiesterets Dom.
I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske

Fremstilling findes det, at Tiltalte efter Handlingens Beskaffen¬

hed i Forbindelse med hvad der er oplyst om hendes mentale
Tilstand ikke kan antages ved en hende tilregnelig Uagtsomhed at
være bleven Aarsag til sin Mands Død. Det maa derfor have

sit Forblivende ved den hende ved Dommen tillagte Frifindelse
for Actors Tiltale, ligesom og Dommens Bestemmelser om Ac¬
tionens Omkostninger tiltrædes.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. Advocaterne Halkier og Hindenburg

tillagges i Salarium for Høiesteret hver 30
Kroner, der udredes af det Offentlige.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Efter de i nærværende
mod Tiltalte Johanne Marie Poulsen, ogsaa kaldet Nielsen, Ja¬
cobs's Enke, for at have foraarsaget sin Mands Død anlagte Sag fore¬

liggende Oplysninger maa det ansees at være udenfor al Tvivl, at Tiltaltes
Mand, Bogholder Christian Daniel Jacobs, er afgaaet ved Døden den 21de
October f. A. som Følge af Brandsaar, han havde erholdt den 18de næstfor¬

hen, da han opholdt sig i det til hans og Tiltaltes daværende Bopæl paa

3die Sal i Eiendommen Nr. 10 i Blaagaardsgade hørende for ham og Til¬
talte sælles Sovekammer, hvori dengang foruden ham ingen Anden var til¬

stede end Tiltalte.
Denne har om det Forejaldne, der stod i Forbindelse med og frem¬
kaldte den Begivenhed, hvorved hendes nu afdøde Mand blev saaret, afgivet
en Forklaring, hvis Rigtighed der ikke er tilstrækkelig Føie til at forkaste.

Efter denne Forklaring havde hun endeel af den sidstommeldte Dag
været i en ved Jalousi avlet forbittret Stemning mod Manden, men søgt at
bekæmpe den, hvilket ogsaa forsaavidt var lykkedes hende, som hun ikke= lod

den komme til Udbrud, forinden de Klokken omtrent 10 Aften havde begivet
sig ind i det ommeldte Sovekammer for at gaae i Seng. Da Manden ved

denne Leilighed vilde begive sig fra en Side af Kammeret til en anden og
var i Begreb med at gaae igjennem en mellem de 2 i Kammeret værende
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Senges Enbestykker og en Væg værende Strækning af kun 20 Tommers
Bredde, havende i den ene Haand en med Belysningsvædske stærkt paafyldt

Haandlampe, som han hver Aften pleiede at sætte paa en i Kammeret staaende
Servante, og Tiltalte, som til samme Tid bevægede sig i den modsatte Ret¬
ning af Manden, mødte denne i den omhandlede smalle Strækning, i hvilken,

efter hvad hun har meent, 2 Mennesker saagodtsom ikke kunde komme forbi

hinanden, stødte hun, deels for at lade ham føle den forbittrede Stemning
som hun nærede imod ham, deels i Harme over den Langsomhed, hvormed

han gik frem, 2 Gange til ham med sin høire Overarm, idet hun samtidigt
dermed søgte at trænge sig forbi ham. Umiddelbart efter det andet af disse
Stød, hvilke begge ramte Mandens høire Overarm, sprang Lampen, han

havde i Haanden, og han blev oversprøitet med Belysningsvædske, saaledes at
der i samme Øieblik gik Ild i Klæderne paa hans Overkrop og Flammerne

stod ham op om Hovedet. Saa hurtigt hun kunde, tog Tiltalte en Dyne af
en af Sengene og kastede den over Manden, der først sank i Knæ og kort
efter lagde sig paa Ryggen paa Gulvet, hvor han endnu laae, da hans og
Tiltaltes 17 Aar gamle Datter, hidkaldt ved Tiltaltes Skrig, kom tilstede.
Han blev derefter bragt ind i et andet Værelse og noget efter ført til Commnne¬

hospitalet, hvor han døde som ovenommeldt 3die Dagen efter.

Om den umiddelbare Aarsag til at Lampen sprang, og at Ilden an¬

greb hendes Mand, som det skeete, har Tiltalte udtalt den Mening, at hendes
Mand, der havde den Vane at bære Lampen op over Øinene, fordi han paa

Grund af Nærsynethed kun saaledes kunde see rigtigt, er, idet han bar Lampen

paa denne Maade i venstre Haand, da hun skubbede stærkt til ham, kommen til
at støde Glasbeholderen mod Væggen, og muligen samtidigt med at Glas¬
beholderen sprang itu, til at støde til denne med sit Hoved saaledes, at den

formeentligen strax af Ilden antændte Vædske kunde naae dette, men navnligen

flyde ned over hans Skuldre og Bryst. Og i Henhold hertil har hun erkjendt,
at det er hendes forsætlige Handling, der har bevirket, at Lampen gik itu,
hvad enten det skeete som ommeldt, hvilket hun ikke veed, eller ved en Explo¬

sion, som opstod ved den Rystelse, der foraarsagedes ved at hun stødte til
Manden, og i Medfør deraf erkjendt, at det er hende, der har været Aarsag til
hendes Mands Død.

Hun har imidlertid vedblivende hævdet, at hun, da hun stødte til sin
Mand, ikke tænkte paa, at han havde en Lampe i Haanden eller paa den
Fare, det kunde medføre, hvis Lampen gik itu, samt at hun, ligesom hun ikke

har tilsigtet hans Død eller overhovedet at paaføre ham nogensomhelst Skade,
saaledes ei heller, idet huu stødte til ham, har havt nogen Tanke eller blot
Anelse om, at hendes Handling kunde medføre Døden, og hvad hun saaledes

har udtalt, maa efter de tilveiebragte Oplysninger om hendes og Mands
ægteskabelige Samliv antages at være overeensstemmende med Sandhed. Ikke
destomindre maatte dog hendes Handling, der foraarsagede Mandens Død, be¬

tragtes som en strafbar Uagtsomhed, hvis det var givet, at samme var fore¬

tagen i en tilregnelig Tilstand; men derom er under Undersøgelsens Gang
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opstaaet Tvivl og derfor tilveiebragt Oplysninger. Under disse er det for¬

klaret af Tiltaltes og hendes afdøde Mands ovenberørte Datter Olga Augusta

Jacobs, at Tiltalte temmelig hyppigt bar lidt af sygelige nervense Tilfælde,

fremkaldte deels ved Overanstrengelse deels af Skinsyge, og at den sidste af
disse Aarsager gav Anledning til oftere forefaldende Scener mellem hendes

Forældre, der af og til udartede til Haandgribeligheder, navnlig fra Til¬
taltes Side.

Endvidere har Overlægen ved St. Hans Hospital for Sindssyge,i
hvilket Tiltalte har været under Behandling som Patient fra 1ste September
til 24de November 1872, meddeelt i en Skrivelse til Rettens første Criminel¬

kammer af 8de November forrige Aar, at Tiltalte, dengang hun blev indlagt

i bemeldte Hospital, led af en periodisk Stemningssygdom, der havde sin Op¬
rindelse fra en puerperal Underlivsbetændelse og stod i en Aarsagsforbindelse
med Menstruationen, men som dog væsentlig holdtes vedlige ved overdreven
Nydelse af Spiritus, samt at hnn vel blev udskreven som helbredet, men at

denne hendes Helbredelse kun forsaavidt kunde ansees at være af practisk
Betydning, som hun i Fremtiden kunde være i Stand til at modstaae sin

Drikkedrift, idet Sygdommen i modsat Fald utvivlsomt vilde vende tilbage.

Af Overlæge i Marinen I. C. Krieger, der fra forrige Aars Foraar havde

været Huuslæge hos afdøde Bogholder Jacobs, er det fremdeles forklaret, at

han i den Tid ansaae Tiltalte for lidende af en fix Idee, der gav sig Udtryk deri,
at hun troede, at hendes Mand var hende utro, og at være dette i en saadan

Grad, at hun, naar denne Idee beherskede hende, ikke saae sig istand til at

styre sig selv.
Derhos har Retslægen i en under den 8de December forrige Aar af¬

given Erklæring udtalt, at han, under hvis Observation Tiltalte i Anledning
af hendes betvivlede Tilregnelighed havde været indlagt i Communehospitalet,
under Hensyn til de Oplysninger, han havde skaffet sig hos Tiltaltes Familie
og havde af selve Forhørerne, nærer den bestemte Overbeviisning, at Tiltalte

lider af en hysterisk Sindssygdom, der periodisk medfører Anfald, under hvilke
hun øm end ikke fuldt utilregnelig dog idetmindste ikke er i Besiddelse af den

fulde Tilregnelighed, der findes hos sunde og voxne Individer, samt at der i
Forhørerne findes Tegn til, at et saadant sygeligt Anfald har været tilstede
den Dag, da hendes Mand kom til Skade, og disse Retslægens Yttringer

har det kongelige Sundheds=Collegiums Majoritet tiltraadt i en paa dertil fra
Rettens Side given Anledning under sidstafvigte 8de April udfærdiget Skrivelse,
medens et af dets Medlemmer i samme Skrivelse har antaget, at Tiltalte
har foretaget den Handling, for hvilken hun tiltales, i et Anfald af Afsindig¬

hed, hvori hun manglede Bevidstheden om dens retlige Betydning, og derfor

fra et lægevidenskabeligt Synspunct erklæret Tiltalte for at have været util¬
regnelig i Gjerningsøieblikket.
Og da det efter samtlige disse Vidnesbyrd betræffende Tiltaltes Sinds¬

tilstand ikke synes at kunne betvivles, at hun den Dag, og da navnlig i det

Øieblik, hun ved sin Optræden fremkaldte den omhandlede Sprængning af
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Lampen, har været under Paavirkning af et af de omtalte sindsforstyrrende An¬

fald, og det derhos maa antages, at dette Anfalds Indflydelse, om samme end
ikke har berøvet hende Bevidstheden, dog har gjort hende fuldstændig blind for
sin Handlings Farlighed, især da denne ikke kan betragtes som en meget
øiensynlig, saa findes det ikke at kunne ansees beviist, at hun ved en bende
tilregnelig Uagtsomhed har været Aarsag i sin Mands Død, og hun, der er

født den 11te Marts 1830 og ikke sunden forhen straffet, vil altfaa være at
frifinde for Actors Tiltale, hvorhos Actionens Omkostninger, og derunder

Salairer til de befalede Sagfører med 12 Kroner til hver, ville blive at ud¬

rede af det Offentlige.
Sagførelsen har været lovlig.“

Nr. 129.Advocat Brock (ved Adv. Halkier)
contra

Arrestanten Jens Christian Almar Nielsen

(Defensor Henrichsen),
der tiltales for Tyveri, Bedrageri og Falsk.
Criminal= og Politirettens Dom af 6te Mai 1876: „Arre¬

stanten Jens Christian Almar Nielsen bør straffes med Forbedrings¬
hunsarbeide i 1 Aar samt udrede denne Actions Omkostninger

og derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Herforth
og Schack, med 12 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Høiesterets Dom.
For de i den indankede Dom fremstillede Forbrydelser findes
Tiltalte rettelig anseet efter Straffelovens §§ 228 og 269 2det
Stykke. Endvidere er det ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og de

iøvrigt fremkomne Oplysninger godtgjort, at han i Begyndelsen
af Januar Maaned d. A., inden han havde fyldt sit 18de Aar,

har gjort sig skyldig i Falsk ved uden Bemyndigelse at udstede og
med vedkommende Directeurs og Forretningsførers Navne at

underskrive to Qvitteringer fra Livsforsikkringsselskabet „Hafnia“
for Præmier til et samlet Beløb af 66 Kroner 80 Øre, hvilke

Qvitteringer han derefter leverede den Forsikkrede med Begjæring
om, at deres paalydende Beløb, som han foregav at have ind¬

betalt til Selskabet, maatte afskrives paa den Gjæld, hvori han
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stod til den Forsikkrede. Denne Forbrydelse, der bliver at hen¬

føre under Straffelovens § 268 sammenholdt med § 37, er
Høiesteret ved kongelig Ordre af 13de ds. bemyndiget til a prima
instantia at tage under Paakjendelse i Forbindelse med de i
Dommen omhandlede Forbrydelser. Den Straf, Tiltalte herefter

i det Hele har forskyldt, findes passende at kunne bestemmes til
18 Maaneders Forbedringhuusarbeide, hvorhos han vil have at

udrede Actionens Omkostninger og derunder de i Criminal= og

og Politirettens Dom bestemte samt de Sagførerne for Høiesteret
tilkommende Salarier.

Thi kjendes for Ret:

Jens Christian Almar Nielsen bør hensættes til
Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder samt
betale Actionens Omkostninger derunder de ved

Criminal= og Politirettens Dom bestemte Sa¬

larier og i Salarium til Advocaterne Brock og
Henrichsen for Høiesteret 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Jens Christian Almar Nielsen for Tyveri, Bedrageri
og Falsk anlagte Sag, er det forsaavidt han sigtes for Bedrageri og Tyveri
ved hans egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse beviist, at han

i indeværende Aar, efterat han, der er født den 11te Januar 1858, havde
fyldt sit 18de Aar, og medens han som Kontorist var i Tjeneste hos det
danske Livsforsikkringsselskab „Hafnia“ har tilegnet sig og til eget Brug an¬

vendt af Penge, som tilhørte bemeldte Selskab, deels 5 Kr. 10 Øre og 11 Kr.
80 Øre, der vare ham leverede, for igjennem Postanviisninger at besørge dem

afsendte til Personer, med hvem Selskabet stod i Forretningsforbindelser, deels
en Præmie af 18 Kr., som han efter den ham tillagte Bemyndigelse berettiget
dertil havde modtaget af Vedkommende, men derefter skulde have afleveret til

det omhandlede Selskabs Kasserer David Mazar de la Garde, samt at han
har frastjaalet Sidstnævnte i 2 forskjellige Gange 4 Kr., der laae ovenpaa
dennes Pult i det fornævnte Selskabs Forretningslokale, fra hvilken Pult

Arrestanten tog disse Penge, medens Bestjaalne havde forladt Pulten for at
gaae ind i et andet Værelse. Hvad Sigtelsen for Falsk angaaer, saa er det

paa samme Maade som ovenommeldt beviist, at Arrestanten har i en af det

ovennævnte Selskab i Henhold til Anordning om Benyttelsen af Posterne af

28de Marts 1871, Afsnit III. § 6 II brugt saakaldet Postqvitteringsbog
Pag. 11 i den til Postfunctionairernes Qvitteringer indrettede Rubrik falske¬
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ligen skrevet Navnet „Larsen“ ved en under 16de Februar dette Aar deri op¬

ført Post angaaende en Postopkrævning af 36 Kr. 45 Øre, og Navnet
„Carlsen“ deels ved de deri under sidstnævnte Dato indførte Poster, betræffende
de ovenomtalte Pengesummer, som Arrestanten tilegnede sig, deels ved 2 deri

under 2den og 7de Marts indtegnede Poster vedrørende 2 anbefalede Breve,

sigtende med Navnet Larsen til Postcontrolleur Hans Frederik Lauritz Larsen
og med Navnet Carlsen til Postexpedient Frederik Theodor Carlsen, hvis ham
bekjendte Haandskrifter han søgte at efterligne, og hvis Underskrifter han saa¬

ledes benyttede uden deres Vidende og Villie.

I dette Falsk gjorde Arrestanten sig skyldig for at skjule den omhandlede
ulovlige Tilegnelse af de Penge, han skulde have afsendt ved Postanviisninger.
Efter Forretningsgangen paa Selskabet „Hafnia“'s Kontor, medens

Arrestanten tjente Selskabet, bleve nemlig Penge og Breve, der expederedes
til Forsendelse med Posten, indskrevne i vedkommende Rubrikker i Postqvit¬
teringsbogen, og denne derefter tilligemed de paagjældende Penge og Breve

leverede Arrestanten til videre Foranstaltning, og, da han nu sidstafvigte 16de

Februar tilegnede sig de 16 Kr. 90 Øre, der skulde forsendes med Posten,

maatte han tilbageholde Postanviisningerne, og troede at maatte forholde sig
paa samme Maade med Hensyn til det Postopkrævningen vedrørende Brev, og
da som Følge deraf Qvitteringer fra rette Vedkommende manglede i Post¬

qvitteringsbogen, kunde han ikke, saaledes som det paalaa ham, tilbagelevere
denne til Kassereren, udeu at see sit svigagtige Forhold opdaget.

Han undgik derfor Tilbageleveringen i et Par Dage ved at foregive,

at han havde glemt Postqvitteringsbogen i sit Hjem, men da denne Udflugt
ikke længere kunde benyttes, skrev han de falske Navne ved Posterne under

16de Februar dette Aar, og afleverede Bogen til Kassereren. Da han senere

under 2den og 7de Marts sik de omtalte anbefalede Breve til Besørgelse,
turde han ikke komme frem for Postvæsenet med den forfalskede Postqvitterings¬
bog, og afsendte derfor disse Breve, uden at lade Qvitteringer for samme
blive meddeelte i Postqvitteringsbogen, hvorimod han selv skrev det falske

Navn Carlsen i Qvitteringsrubrikken, for at undgaae en Opdagelse af Kas¬

sereren, til hvem han skulde aflevere Bogen og ogsaa afleverede den i dens
derved yderligere forfalskede Tilstand.
Som det sees af fornævnte Anordning og af Postvæsenets under Sagen

meddeelte Oplysninger, ere Qvitteringer som de ovenomhandlede, Postvæsenet

udsteder, ikke nødvendige, idet Indførelsen i Postvæsenets Bøger er et til¬

strækkeligt Beviis for Modtagelsen, og deslige Qvitteringer udfærdiges ogsaa

kun, naar Afsenderen forlanger det; men ikke destomindre findes dog disse

Qvitteringer at maatte betragtes som offentlige Dokumenter, der udgjøre et
juridisk Beviis, idet de i paakommende Tilfælde, hvor Beviset ved Indførelsen
i Postvæsenets Bøger maatte mangle, vilde være et fuldt juridisk Beviis for

Indleveringen til og Modtagelsen af Postvæsenet, hvorigjennem Afsenderen

maatte kunne vente at see anerkjendt sin Ret ligeoverfor Postvæsenet, og godt¬
gjøre Opfyldelsen af Forpligtelser ligeoverfor Private.
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For Bedrageri kan imidlertid Arrestanten ikke blive at straffe, da det
ikke er oplyst, at han i saa Henseende er skyldig, uden i det ovenomhandlede
ulovlige Forbrug af Andres Penge, og Ansvar herfor i Medfør af Straffe¬

lovens § 254 ikke kan paaføres ham, fordi han er kommen i Besiddelse af

Pengene uden at bryde Segl eller Laas, og ikke har fragaaet Modtagelsen af
samme, og derhos den Skadelidte har frafaldet Sagens Forfølgning.

Derimod vil Tiltalte, der ikke er funden forhen straffet, i Medfør af
det iøvrigt Foranførte blive at dømme efter nysnævnte Lovs §§ 228 og 269,
efter Omstændighederne til Forbedringshnusarbeide i 1 Aar.“

Første extraordinaire Session.
Mandagen den 31te Juli.

Nr. 122.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestantinden Marie Agnes Jensen eller Lind ogsaa

kaldet Marie Agnes Lind eller Jensen, Petersens

fraskilte Hustru (Defensor Levinsen),
der tiltales for Tyveri og Bedrageri.
Criminal= og Politirettens Dom af 2den Mai 1876:

„Arrestantinden Marie Agnes Jensen eller Lind, ogsaa kaldet
Marie Agnes Lind eller Jensen, Petersens fraskilte Hustru, bør
straffes med Tugthuusarbeide i 6 Aar samt udrede denne Actions

Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬

curatorerne Tvermoes og Steinthal, med 20 Kr. til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Etatsraad Buntzen
og Advocat Levinsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Ma¬

rie Agnes Jensen eller Lind, ogsaa kaldet Marie Agnes Lind eller

Jensen, Petersens fraskilte Hustru, der er født den 24de Februar 1832, og
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tidligere anseet ved denne Rets Dom af 30te August 1851 efter Forordningen

11te April 1840 § 43 cfr. §§ 1 og 41 med Fængsel paa Vand og Brød i 3
Gange 5 Dage, ved Høiesterets Dom af 25de Juli 1853 efter samme For¬

ordnings § 13 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, ved Korsør Kjøbstads
Extrarets Dom af 22de Juli 1856 efter bemeldte Forordnings § 15 jfr. §§ 78
og 79 med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar, ved denne Rets Dom af 20de Novem¬

ber 1866 i Medfør af Straffl. § 306 efter samme Lovs § 253, og ved sidstnævnte Rets

Dom af 12te Marts 1867 deels i Medfør af nysnævnte Lovs §64 med en efter dens

§ 231 1ste Led og § 253 fastsat Tillægsstraf deels efter sammes §§ 251 og
253, begge Gange med Forbedringshunsarbeide i 18 Maaneder samt ved

Høiesterets Dom af 2den Januar 1871 efter fornævnte Lovs § 253 jfr. § 251

sidste Led med Tugthnusarbeide i 4 Aar, er under nærværende mod hende for
Tyveri og Bedrageri anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende

Tilstaaelse overbeviist at have, medens hnn fra Mai Maaned til November
Maaned f. A. tjente Grosserer Vilhelm Frederik August Gericke, frastjaalet denne

paa Steder, hvortil Adgangen stod hende aaben, et Lagen, 2 Uldtrøier og en
Frakke, vurderede i det Hele til 24 Kroner, samt at have i forrige Aar og til¬
deels i Januar Maaned d. A. uden de Vedkommendes Vidende og Villie til
egen Fordeel pantsat nogle ialt til 83 Kr. vurderede Sengklæder, som hun

havde leiet deels af Marschondiser Hans Jacob Norquist, deels af Marschan¬
diser Th. Heller, en Deel i det Hele til 53 Kr. vurderede Møbler, der tillige¬

med en Sopha vare hende overdragne af Møbelhandler Heinrich Carl Voss

saaledes, at hun blev Eier af dem, naar den Sum 148 Kr. hvortil samtlige
Møblers Værdi var ansat, og hvoraf, da hun iværksatte den omhandlede
Pantsætning, kun 44 Kr. vare erlagte, i det Hele var betalt gjennem det Be¬

løb, som hun, ifølge den derom oprettede Contract, havde at udrede ugentlig
under Navn af Leie, medens hun indtil da ingen anden Dispositionsret havde

over dem end Brugen, nogle Lagener, 2 Waterproofs, en Dug, et Pudevaar,
et Shavl og en Kaabe, vurderede ialt til 56 Kr., hvilke bun havde laant af
Christiane Klüver, Dyrings Enke, en til 8 Kr. vurderet Violin, som var betroet
hende af Sidstnævnte, for at besørge den solgt for den Priis, hun kunde op¬

naae, forsaavidt Eierinden maatte finde samme antagelig, men uden Adkomst

til at disponere enten over Violinen paa anden Maade eller over nogen Deel

af den eventuelle Kjøbesum, et Shavl og en Kjole, tilsammen af Værdi 10
Kr., som hun havde laant af Johanne Louise Aanersen, Marschandiser Søren¬

sens Hustru, nogle ialt til 22 Kr. vurderede Sengklæder, som hun havde leiet
af Marschandiserske Oline Andrea Olsen, Sørensens Hustru, et af samme

laant til 10 Kr. vurderet Shavl og et til 2 Kr. vurderet Slag, som hnn havde

laant af Fuldmægtig Carl Ludvig Smiths Hustru.

Som Følge heraf vil Arrestantinden nn blive at dømme efter Straffe¬

lovens § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri og efter dens § 253 jfr.
§ 251 sidste Led efter Omstændighederne til Tugthunsarbeide i 6 Aar.“
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Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Jacob Hansen (Defensor Halkier),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 20de Juni 1876:

„Arrestanten Jacob Hansen bør straffes med Forbedringshuus¬

arbeide i 2 Aar samt udrede denne Actions Omkostninger og
derunder Salair til Actor og Defensor Procuratorerne Gott¬

schalck og Ronge, med 15 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning foreligger

Høiesteret til Paakjendelse og i Henhold til de i den indankede
Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande I Salarium til Etatsraad Buntzen
og Advocat Halkier for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Jacob
Hansen, der er født den 16de Juli 1851 og senest anseet ved denne Rets

Dom af 29de Mai f. A. efter Straffelovens § 231 1ste Led med Forbedrings¬

huusarbeide i 1 Aar, er under nærværende mod ham for Tyveri anlagte Sag
ved egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have sidst¬

afvigte 29de Februar frastjaalet Captain Carl Mauritz Holmberg en til 40 Kr.
vurderet Kikkert, som han tilvendte sig i det paa Dampskibet „Stokholm,“ som
dengang laae her i Havnen, værende Styrehuus, hvortil ban havde havt uhin¬

dret Adgang.
Arrestanten er derhos funden i Besiddelse af et Laanebevits vedrørende
et til 8 Kroner vurderet Par Støvler, der ere gjenkjendte af Dorette Marie
Kranig som hendes mod hendes Vidende og Villie den 4de eller 5 Marts d.

A. frakomne Eiendom, men mod hans Benægtelse af at have gjort sig skyl¬
dig i noget Ulovligt, forsaavidt disse Støvler angaaer, er der ikke fremskaffet
noget til at dømme ham tilstrækkeligt Beviis.

I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten nu blive at dømme efter

fornævnte Lovs § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri efter Omstændig¬
hederne til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.“
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Nr. 7. Borgmester og Byfoged i Præstø samt Birkedommer og
Skriver i Vordingborg nordre Birk Seier Malling Emil

Holm (Advocat Halkier)
contra

Bestyrelsen for Mehrn Forbrugsforening ved dens For¬
mand, Godsforvalter Boserup og øvrige Medlemmer, Lærer

Jæger m. Fl. (Ingen),
angaaende Indstævntes Ret til at erholde et saadant Nærings¬
beviis paa Brændeviinshandel, som ommeldes i Lov om Brænde¬

viinshandel af 2den Juli 1870 8 4.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 8de Februar
1875: „Indstævnte, Byfoged i Præstø og Birkedommeri
Vordingborg nordre Birk Malling Holm, bør under en Mulct

af 2 Kr. til Præstø Amts Fattigkasse for hver Dag, han sidder
denne Dom overhørig, mod lovmæssig Betaling meddele Mehrn

Forbrugsforening et saadant Næringsbeviis, som ommeldes i 84
af Lov af 2den Juli 1870 indeholdende nogle nærmere Be¬
stemmelser angaaende Brændeviinshandel. Processens Omkost¬
ninger ophæves. At efterkommes inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. Til Justitskassen be¬

taler Citanten 2 Kroner.

(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.).

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

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.

————

———

NS 13.
—

Den 1ste September

————

1876.

—

Første extraordinaire Session.
Mandagen den 31te Juli.

Nr. 7. Borgmester og Byfoged i Præstø samt Birkedommer og
Skriver i Vordingborg nordre Birk Seier Malling Emil Holm
contra

Bestyrelsen for Mehrn Forbrugsforening ved dens Formand,

Godsforvalter Boserup og øvrige Medlemmer, Lærer Jæger m. Fl.

(see forrige Nr.)
Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Efter Stævning til
nærværende Ret som vedtaget Værneting have Citanterne, Mehrn For¬

brugsforening, under denne Sag paastaaet Indstævnte, Byfoged i Præstø
og Birkedommer i Vordingborg nordre Birk Malling Holm, tilpligtet mod

lovmæssig Betaling at meddele Foreningen et saadant Næringsbeviis paa
Brændeviinshandel, som ommeldes i Lov om Brændeviinshandel af 2den Juli
1870 § 4, samt at erstatte Foreningen Sagens Omkostninger skadesløst.

Indstævnte, hvem der er meddeelt Bevilling til fri Proces, har ved
sin beskikkede Sagfører, Procurator Herforth paastaaet Frifindelse for Citanternes
Tiltale og disse paalagte Sagens Omkostninger, derunder Salair til Pro¬

curator Herforth, som denne ialfald har paastaaet sig tillagt hos det Offent¬

lige efter Reglerne for beneficerede Sager.
Medens Adgang til Brændeviinshandel paa Landet tidligere kun kunde
erhverves ved Kgl. Bevilling, cfr. Næringslovens § 56, bestemmer § 1 i Lov

af 2den Juli 1870 — indeholdende nogle nærmere Bestemmelser angaaende
Brændeviinshandel — at Enhver, som paa Landet har erhvervet Nærings be¬
viis som Kjøbmand eller Detaillist, kan løse et særegent Næringbeviis paa
Brændeviinshandel, og § 4, at Forbrugsforeninger i Kjøbstæderne og paa

XX. Aargang.
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Landet, der forsyne deres Medlemmer med Brændeviin, ere pligtige at løse

Næringsbeviis og svare Afgivt efter de Regler, der ere gjældende for Brænde¬

viinshandel paa det Sted, hvor Foreningen har sit Hjemsted. Efter Indstævntes
Formening er baade Næringsbevisets Løsning og Afgivtens Svarelse bundne
til fornævnte Regler, hvilke, forsaavidt Løsning af Næringsbeviis paa Landet

angaaer, indeholdes i § 1, hvortil saaledes i § 4 skal henvises. Da nu
Mehrn Forbrugsforening ikke har erhvervet Næringsbeviis som Kjøbmand eller
Detaillist og heller ikke kan erhverve saadant —eftersom

Mehrn By, hvor

Foreningen har sit Hjemsted, ligger Præstø Kjøbstad nærmere end 1½ Miil,
cfr. Næringslovens § 54 — kan Foreningen, efter hvad Indstævnte antager,
ikke løse Næringsbeviis paa Brændeviinshandel.

Heri kan der imidlertid ikke gives Indstævnte Medhold.
Den Virksomhed af en Forbrugsforening, at forsyne dens Medlemmer

med Brændeviin, kan nemlig hverken efter Sagens Natur eller Lovgivningen
betragtes som egentlig Næringsdrivt eller Brændeviinshandel, og der maatte

derfor, naar Loven af 2den Juli 1870 § 4 desuagtet har bestemt, at der til
Udøvelsen af denne Virksomhed skal løses Næringsbeviis, haves en aldeles

bestemt og klar Udtalelse i Loven for, at der til Meddelelsen af dette Nærings¬
beviis skulde kræves de samme Betingelser som til Meddelelsen af Nærings¬

beviis paa egentlig Brændeviinshandel; men en saadan Udtalelse findes ikke i
Lovens § 4, og kan navnlig ikke, som af Indstævnte formeent, udledes af den

skete Henviisning til Reglerne for Brændeviinshandel paa det Sted, hvor
Foreningen har sit Hjemsted, idet denne Henviisning efter selve Ordstillingen

meget vel lader sig henføre alene til de umiddelbart forangaaende Ord „og
svare Afgivt,“ uden at der er nogen absolut Nødvendighed for tillige at henføre

den til Ordene „at løse Næringsbeviis.“
Det er ogsaa indlysende, at der vilde blive paalagt Forbrugsforeningerne
paa Landet en uforholdsmæssig Byrde mod Forbrugsforeningerne i Kjøb¬

stæderne, — og Loven af 2den Juli 1870 § 4 angaaer saavel disse sidste som
de første — dersom Forbrugsforeningerne paa Landet for at opnaae det i Lo¬

vens § 4 omhandlede Næringsbeviis tillige skulde erhverve Næringsbeviis
som Kjøbmand eller Detaillist efter Lovens § 1, medens Forbrugsforeningerne
i Kjøbstæderne efter Bestemmelsen i Næringslovens § 48 maatte ansees fri¬

tagne for at løse saadant Borgerskab, og det kan derfor saa meget mindre an¬
tages, at Loven af 2den Juli 1870 § 4 skulde have tilsigtet Saadant ved den

af Indstævnte paaberaabte Henviisning.
Citanternes Paastand vil derfor være at tage tilfølge, saaledes at det paa¬

lægges Indstævnte at meddele Foreningen Næringsbeviset under en Præstø
Amts Fattigkasse tilfaldende Bøde af 2 Kroner for hver Dag, Dommen

siddes overhørig.
Processens Omkostninger blive efter Omstændighederne at ophæve, og
efter Sagens Udfald kan der ikke tillægges Procurator Herforth, hvis Sagførelse

har været lovlig, Salair.
Stempelovertrædelse foreligger ikke.“
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Advocat Halkier
contra

Arrestanten Jens Pedersen (Defensor Levinsen),

der tiltales for Vold paa Person og Legemsbeskadigelse samt

Manddrab.
Arts=Skippinge Herreders Extrarets Dom af 9de Marts

1876: „Arrestanten Jens Pedersen af Uby bør hensættes til
Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder og derhos udrede Ac¬
tionens Omkostninger derunder i Salair til Actor Procurator
Mohr og Defensor, Procurator Buch 15 Kr. til hver. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 9de Juni
1876: „Arrestanten Jens Pedersen af Uby bør straffes med For¬
bedringshuusarbeide i 3 Aar. I Henseende til Actionens Om¬

kostninger bør Underretsdommen ved Magt at stande. I Salair

til Actor og Defenfor for Overretten, Procuratorerne Maag og
Justitsraad Nyegaard, betaler Arrestanten 15 Kr. til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne
Halkier og Levinsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „I nærværende, fra
Arts=Skippinge Herreders Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Arrestanten

Jens Pedersen af Uby tiltales for Vold paa Person og Legemsbeskadigelse

samt Manddrab, er det for det Første ved Arrestantens egen med det iøvrigt
Oplyste stemmende Tilstaaelse godtgjort, at da han Natten imellem den 25de

og 26de December f. A. forlod Huusmand Peder Christensens Huns i Uby,
hvor han havde tilbragt Aftenen med Svir og Kortspil, og hvor han blandt
de Tilstedeværende havde havt Trætte med Tjenestekarlene Niels Peder Ras¬

mussen af Uby og Frederik Jacobsen af Uby Mark, af hvilke Sidstnævnte i
Løbet af Aftenen havde frataget Arrestanten et Tørklæde, denne havde om sin
Hals, men hvilket Jacobsen gjorde Fordring paa som sig tilhørende, blev han
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efterfulgt og angreben af Rasmussen, og i det derpaa mellem dem udenfor
Huset opstaaede Slagsmaal, under hvilket Arrestanten blev reven omkuld af

Rasmussen, saaledes at denne kom til at ligge ovenpaa Arrestanten, bibragte
Arrestanten forsætlig Rasmussen paa den venstre Side af Halsen et Par

Tommer bag ved Øret med sin Lommekniv et knap en Tomme langt, ikke

meget bybt Saar, der efter den afgivne Lægeattest ikke kan antages at ville
efterlade mindste skadelige Følge for den Paagjældendes Helbred.

Det er dernæst under Sagen oplyst, at da ovennævnte Frederik Jacobsen i
Følgeskab med Niels Peder Rasmussen, som efter Sammenstødet med Arrestanten
atter var gaaet ind i P. Christensens Huus, og Kirkeværge Niels Johansen, dennes

noget over 10 Aar gamle Søn, Niels Nielsen, samt Ungkarl Rasmus Madsen lidt
senere ud paa Natten havde begivet sig paa Hjemveien, og de vare blevne staaende i
Samtale i det fra Ubygade op til Præstegaarden førende Stræde omtrent udfor

Arrestantens Huus, er Arrestanten kommen hen til dem, og der er da imellem ham

og Jacobsen om det ovennævnte Tørklæde opstaaet en Ordvexling, under hvilken
Rasmussen, der stod i en Afstand af ca. 3 Favne fra de Paagjældende, saae, at
Jacobsen løftede sin Stok mod Arrestanten, og at denne stak Jacobsen i Under¬

livet med — som Vidnet har udtrykt sig — Noget, han havde i Haanden, og

som forekom Vidnet at være en Kniv, hvorimod Drengen Niels Nielsen, der
var bleven staaende lige ved Jacobsen, har forklaret, at denne slog til med
Stokken, og at de derefter kom op at slaaes; forøvrigt har Drengen ikke be¬
mærket Videre, da han i samme Øieblik løb hen til sin høiere oppe i Strædet
staaende Fader, men har kun til sin Forklaring føiet, at Arrestanten, saavidt
han troer, ikke havde fat i Jacobsen, forinden denne slog ham. Efter Vidnet
Rasmussens Forklaring sprang Arrestanten strax efter at han havde stukket Ja¬

cobsen under Udraabet: „Mord, de vil overfalde mig,“ over Gjærdet ind i
Huusmand Lars Christensens Have og, samtidig med at han blev stukken, raabte

Jacobsen: „kom dog og hjælp mig, jeg døer,“ paa hvilket Raab saavel Ras¬
mussen som Johansen kom ilende til og i Forbindelse med den kort efter til¬

stedekomne Rasmus Madsen, der efter Arrestantens Ankomst havde fjernet sig i
en længere Afstand, fik de Jacobsen bragt tilbage til Peder Christensens Huus,

hvor han, der befandtes at være tilføiet tilvenstre for Navlen imellem denne
og christa ilei sinistra et ca. ¾“ langt perpendiculairt i Dybden gaaende
Saar, hvoraf 2 Tarmslynger vare udtraadte, afgik ved Døden efter 5 Timers

Forløb, omtrent Kl. 7 om Morgenen. De vedkommende Læger, der obducerede
Liget, have erklæret, at Døden er indtraadt som Følge af det betydelige Blod¬

tab, der foraarsagedes af hiint gjennem Bugvæggen og den forreste Tarmvæg
ind i Tyndtarmen stukne Saar, og at Saaret sandsynligviis er bibragt Afdøde

med den i Retten fremlagte, af Arrestanten som sin vedkjendte Kniv, der er en
almindelig Lommekniv med 2 Blade, som ere afrundede til begge Sider op

efter, men ende i en Spids og af hvilke det større har en Længde af 21“ og

en Brede af 1.“
Arrestanten, der vedblivende har paastaaet, at det er ham, der ved den

nævnte Leilighed blev overfaldet, navnlig ved Slag af en tyk Stok paa Over¬
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armen, i hvilken Henseende det ogsaa af vedkommende Læges Erklæring frem¬
gaaer, at der paa hans høire Overarm fandtes en stærk blaaligrød Decoloration

af Huden af et Par Tommers Længde, der antages at være frembragt ved et

Stød eller Slag, har først indskrænket sig til at benægte, at han forsætlig har

stukket Jacobsen og paastaaet, at denne under Overfaldet var løbet ind mod
hans Kniv, uagtet han af Arrestanten var advaret om, at denne havde en Kniv
i Haanden, hvad dog de nærmeststaaende Vidner ikke havde hørt Arrestanten

udtale, men denne Forklaring har han senere under Forhøret forandret derhen,
at han vel ved den omhandlede Leilighed tog en Kniv op af Lommen og da

yttrede, at han havde Kniv i Haanden, men at han ikke lukkede Kniven op,
saa at han altsaa ikke med denne kan have tilføiet den, der overfaldt ham,
noget Knivstik i Maven, hverken forsætlig eller uforsætlig.

Ligesom imidlertid Arrestantens seneste Forklaring allerede i og for sig
er aldeles nsandsynlig, saaledes staaer den ogsaa bestemt i Strid med de af¬

givne Vidneforklaringer, der synes at sætte det uden for al Tvivl, at det er
ved Sammenstødet med Arrestanten, at Jacobsen blev bibragt det Saar, der
medførte hans Død, og at Saaret er tilføiet ham med den Arrestanten til¬

hørende Kniv, der nøiggtig passer i Rifterne paa den Afdødes Beenklæder,
Uldtrøie og Skjorte, gjennem hvilke Klædningsstykker Saaret tilføiedes ham.
Naar dernæst navnlig hensees til, at Vidnet Rasmussens Forklaring om, at

Vidnet saae Arrestanten stikke Jacobsen i Underlivet, afgjort taler imod, at

Saaret skulde været bibragt Afdøde paa den af Arrestanten først angivne Maade,
at Rigtigheden af Arrestantens Forklaring endvidere modsiges derved, at Saaret
kun kan være bibragt Afdøde gjennem de nævnte Klædningsstykker ved An¬

vendelse af en betydeligere Kraft, at Arrestantens Angivelser staae i Strid med

de Yttringer, som han selv ifølge en Række Vidneforklaringer samme Nat har

ladet falde deels i Lars Christensens Huus, hvorhen han tyede umiddelbart

efter Gjerningen, deels til de Personer, der vare satte til at bevogte ham i
hans Hjem, hvilke Yttringer, der efter Vidnernes Udsagn bleve fremførte af
Arrestanien i en Tilstand, hvori han var sig bevidst, hvad han gjorde og sagde,

gik ud paa, „at han var overfaldet og maatte bruge Kniven,“ og „at Kniven
i Nat havde smagt Blod,“ idet han „først havde stukket en Gaas og derpaa

slagtet et Sviin,“ og endelig til, at der forøvrigt hverken i Sagen foreligger
eller fra Arrestantens Side er anført noget Datum, der taler for, at han ved
en Uagtsomhed er kommen til at tilføie Afdøde Saaret, skjønnes der ved de

anførte Omstændigheder at være tilveiebragt et tilstrækkeligt Beviis, for at

Arrestanten — om hvem det af Underdommeren til Forhøret er bemærket, at

han er almindelig frygtet som en brutal Person, og hvis Forklaringer om
denne Deel af Sagen i det Hele have været tilbageholdne og modsigende
ved en forsætlig udøvet Legemsfornærmelse har foraarsaget Frederik Jacobsens Død.
Da der nu Intet er oplyst, som tyder hen paa, at Arrestanten har villet
Døden, men denne efter de oplyste Omstændigheder dog har maattet kunne for¬
udsees af ham som en rimelig eller idetmindste ikke usandsynlig Følge af Gjer¬

ningen, og da det paa den anden Side ikke efter det Oplyste kan statueres, at
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Arrestanten har været i en ved Mishandling eller grov Fornærmelse fremkaldt
oprørt Sindsstemning, da han udøvede Gjerningen, vil han, der er født den
16de Juni 1827 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, for det her¬

omhandlede Forhold være at ansee efter Straffelovens § 188 og § 203 og fin¬

des Straffen passende at kunne fastsættes til Forbedringshuusarbeide i 3 Aar.

Den indankede Dom, hvorved Arrestanten er anseet efter Straffelovens

§ 203 og § 189 jfr. § 62 med Forbedringshunsarbeide i 18 Maaneder vil i
Overeensstemmelse hermed være at forandre, medens dens Bestemmelser om

Actionens Omkostninger, derunder de Actor og Defensor for Underretten til¬
kjendte Salairer, bifaldes.“

Tirsdagen den 1ste August.
Nr. 151.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Edvard Vilhelm Ipsen (Defensor Halkier),
der tiltales for Bedrageri og Falsk.
Criminal= og Politirettens Dom af 1ste Juli 1876: „Arrestanten
Edvard Vilhelm Ipsen bør straffes med Forbedringshuusarbeide

i 8 Maaneder samt i Erstatning til Kjøbenhavns Gasværk betale
100 Kr. Saa bør han og udrede denne Actions Omkostninger

og derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Bøcher

og Berggreen med 15 Kr. til hver. Den idømte Erstatning at
udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden findes at burde

bestemmes til 1 Aar.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande, dog at Straffetiden bestemmes til 1

Aar. I Salarium til Advocaterne Henrichsen og
Halkier for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner

til hver.

Den 1ste August.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Edvard Vilhelm Ipsen for Bedrageri og Falsk aulagte
Sag er det beviist ved hans egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Til¬

staaelse, at han uberettiget har forbrugt 100 Kroner, som han paa Kjøbenhavns
Gasværks Vegne havde oppebaaaet. Arrestanten, som dengang var i bemeldte
Gasværks Tjeneste havde nemlig i Begyndelsen af December Maaned 1874

paa Gasværkets Vegne modtaget 60 Kroner af Fabrikant Heinrich August Ma¬
thiesen, men istedetfor at aflevere disse Penge, saaledes som det paalaae ham,
til Gasværkets Kasserer, anvendte han dem uberettiget til eget Brug, og den

31te December f. A., da han havde indfundet sig efter Ordre i Eiendommen

Nr. 80 i Nørrebrogade, for at forsegle Gasmaaleren til en Kjælderleilighed,

hvis fraflyttede Leier havde opsagt Gasforbruget, og den nye Leier af denne
Kjælderleilighed, Værtshuusholder Frederik Hansen, begjærede at benytte Gassen,
havde han dernæst til Sikkerhed for Opfyldelsen af de Forpligtelser, som kom
til at paahvile denne, naar hans Begjæring toges til Følge, ladet ham ud¬

betale sig 40 Kr., hvilken Sum han under de foreliggende Omstændigheder
baade var forpligtet til at affordre Værtshuusholder Hansen og berettiget til

at modtage, men strax skulde have afløveret paa Gasværket, men istedetfor at

gjøre dette, anvendte han ogsaa denne Pengesum til eget Brug uden Vedkom¬

mendes Vidende og Villie.
Paa samme Maade er det beviist, at Arrestanten, da det i den paa¬
følgende Marts Maaned blev oplyst paa det fornævnte Gasværk, at den oven¬

omtalte Værtshuusholder Hansen forbrugte Gas uden at have stillet Sikkerhed for

sammes Betaling, har for at forhale Opdagelsen af hans sidstomhandlede be¬

dragelige Forhold faaet den constituerede Kasserer paa det nævnte Gasværk,
foregivende for denne, at den i Meinungsgade Nr. 6 boende Skræddermester
A. C. Kroll vilde være Cautionist for Værtshuusholder Hansen, til at udfylde
en Blanguet, som i denne Stand gik ud paa, at bemeldte Skræddermester

Kroll indestod som Cautionist og Selvskyldner for Betalingen af den Gas, der

forbrugtes af tidtnævnte Værtshuusholder Hansen li den førstnævnte Eiendour
og for Leien af Gasmaaleren, og efterat have falskeligen underskrevet den saa¬
ledes udfyldte, Kjøbenhavn den 10de Marts 1876 daterede Blanquet med

Navnet A. C. Kroll, sigtende derved til den i Meinungsgade Nr. 6 boende
Skræddermester Andreas Christian Kroll, hvis ham bekjendte Underskrift Arre¬

stanten søgte at efterligne og paa denne Maade benyttede uden Skrædder¬

mester Krolls Vidende og Samtykke, derefter afleveret dette falske Document
til den foromtalte Kasserer paa Gasværket, hvor Documentets Falskhed først
opdagedes i den paafølgende April Maaned, da Værtshuusholder Hansen paa

Gasværket forlangte Qvittering for de ommeldte til Arrestanten betalte 40 Kr.

I Medsør heraf vil Arrestanten, der er født den 23de April 1853 og
ikke funden forhen straffet, blive at dømme efter Straffelovens §§ 253 og 268

efter Omstændighederne til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder. Han vil
derhos være at tilpligte at betale i Erstatning til ovenommeldte Gasværk

100 Kroner.“
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Nr. 8. Finantsministeriet paa Statskassens Vegne
(den constituerede Kammeradvocat, Etatsraad Buntzen)

contra

Contoirchef i Justitsministeriet, Kammerjunker O. Algreen¬

Ussing (Ingen),
betræffende Citantens Berettigelse til som Fuldmægtig i Justits¬

ministeriet og Cancellist hos Generalprocureuren efter Udstedelsen af
Loven af 26de Marts. 1870 at oppebære Lønningerne for begge

disse Stillinger med deres fulde Beløb m. v.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 1ste Fe¬

bruar 1875: „Citanten, Fuldmægtig'i Justitsministeriet, Kam¬

merjunker O. Algreen=Ussing, bør være berettiget til for Fi¬
nantsaaret 187172 og fremtidig at erholde udbetalt af Statskassen

den ham som Cancellist ved Generalprocureurforretningerne til¬
kommende Gage med dens fulde Beløb, hvorhos der vil være at

betale ham Renter 5 pCt. pro anno fra den 8de Juli 1871 af
de alt dengang i bemeldte Gage indeholdte Beløb, indtil Betaling
skeer. Sagens Omkostninger hæves. Der tillægges Procurator
I. Meyer 30 Kr. i Salair, der udredes af det Offentlige.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvortil føies, at den i Dommen nævnte Sætning i Loven af 26de

Marts 1870 § 5 „for hvilke særlig Lønning er fastsat ved Løn¬
ningslove“ ikke, saaledes som Kammeradvocaten for Høiesteret har

villet gjøre gjældende, kan henføres alene til „Bestillinger“, men

efter hele Sammenhængen tillige maa henføres til „Embeder“,

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Efter at Kammer¬

junker O. Algreen=Ussing, der under 20de Mai 1862 havde erholdt Be¬
stalling som Cancellist ved Generalprocureurforretningerne med den for dette

Embede ved Kgl. Resolution af 18de Marts 1848 fastsatte Gage 400 Rd. aar¬
lig, under 9de Marts 1867 var bleven udnævnt til Fuldmægtig i Justits¬

ministeriet med den for dette Embede ved Lov om Lønninger for de i Konge¬
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rigets Ministerier ansatte Embedsmænd af 31te Marts 1860 fastsatte Gage
700 Rd. aarlig, blev den førstnævnte Gage ikkun udbetalt ham med dens halve
Beløb, som Følge af at det i bemeldte Lovs § 8 var bestemt: „Forener No¬

gen flere Embeder eller offentlige Bestillinger, skal han i disses sammenlagte
Lønninger lide et Afdrag saa stort som Halvdelen af alle disse Lønninger, med

Undtagelse af den høieste.“
Men da Lov, indeholdende almindelige Bestemmelser om Embeds= og
Bestillingsmænds Lønningsforhold m. m. af 26de Marts 1870, i sin § 5 havde

fastsat: „Forener Nogen flere Embeder eller Bestillinger, for hvilke særlig

Lønning er fastsat ved Lønningslove, skal han i deres sammenlagte Lønninger
lide et Afdrag saa stort som Halvdelen af alle disse Lønninger med Undtagelse
af den høieste,“ formeente Justitsministeriet, at der, da den ommeldte Cancellist¬

gage ikke var fastsat ved nogen Lønningslov, ikke længer havdes Hjemmel til
at decourtere den, og, da Finantsministeriet tiltraadte denne Anskuelse, blev

Gagen i Finantsaaret 187º½, udbetalt med dens fulde Beløb. Paa Forslaget

til Finantsloven for Finantsaaret 18772 var ogsaa den Conto, bvoraf Gagen

skulde udredes, opført med det til dennes fulde Udbetaling fornødne Beløb

men ved de i Folkethinget derom stedfundne Forhandlinger blev den paagjæl¬
dende Conto i Finantsloven nedsat med det til den halve Gage svarende Be¬

løb, og da Finantsloven blev endelig vedtagen i denne Skikkelse med Hensyn
til dette Punct, blev Gagen fra sidstmeldte Finantsaars Begyndelse kun udbe¬

talt Kammerjunker Algreen= Ussing med den tidligere Decourt. Som Følge
heraf har denne, efter meddeelt Bevilling til fri Proces, under nærværende
Sag ved sin beskikkede Sagfører, Procurator I. Meyer, paastaaet sig kjendt be¬
rettiget til for Finantsaaret 18712 og fremtidig at erholde udbetalt af Stats¬

kassen saavel den ham som Fuldmægtig i Justitsministeriet som den ham som

Cancellist ved Generalprocureurforretningerne tilkommende Lønning med deres

fulde Beløb, samt tilkjendt Renter med 5 pCt. p. a. fra Forfaldstiderne af
det i hans Lønning som Cancellist ved Generalprocureurforretningerne i be¬

meldte Finantsaar indeholdte Beløb af 20 Rd. 48 ß maanedlig og Sagens
Omkostninger efter Reglerne for beneficerede Sager, derunder Salair til hans
beskikkede Sagfører, hvilket i ethvert Fald forventes tilkjendt hos det Offent¬

lige. Den constituerede Kammeradvocat, der har givet Møde for Indstævnte,

Finantsministeren paa Statskassens Vegne, har derimod paastaaet denne fri¬

sunden, og subsidiairt protesteret imod, at der tillægges Citanten Renter for
nogen før Stævningen liggende Tid eller Renter af noget derefter forfaldet eller

forfaldende Beløb fra et tidligere Tidspunct end Forfaldsdag, samt i hvert

Fald paastaaet Citanten tilpligtet at betale skadesløse Omkostninger, derunder
Salair til Kammeradvocaten.

Spørgsmaalet dreier sig saaledes hovedsagelig, om der haves nogen

Hjemmel til at decourtere Citanten det Halve af den ham som Cancellist ved

Generalprocureurforretningerne tilkommende Gage. Forsaavidt nu den const.
Kammeradvocat har paaberaabt sig den ovenanførte Bestemmelse i Loven af

1860 som Hjemmel i saa Henseende, skjønnes det dog ikke rettere, end at de i
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den ovenanførte Lov af 1870, der selv tilkjendegiver sig som almindelig Løn¬

ningslov, indeholdte Regler om, hvorledes der skal forholdes med Lønningerne
i det generelle Tilfælde, at flere Embeder eller Bestillinger cumuleres, maa

være traadte istedetfor de om det samme Forhold i tidligere specielle Lønnings¬

love indeholdte Bestemmelser, saaledes at Lønningsafdrag paa Grund af det
nævnte Forhold nu kun kan hjemles ved sidstnævnte Lov. Vel har Kammer¬

advocaten fremdeles formeent, at det omspurgte Lønningsafdrag ogsaa er hjemlet
ved Loven af 1870, idet, ligesom den Citanten tilkommende Løn som Fuld¬

mægtig i Justitsministeret er fastsat ved en Lønningslov, nemlig den tidtnævnte
Lov af 31te Marts 1860, saaledes ogsaa den ham som Cancellist tilkommende
Løn maa siges at være fastsat ved Lønningslov, nemlig den ovennævnte Konge¬

lige Resolution af 18de Marts 1848; men denne Opfattelse kan Retten ikke
tiltræde, thi bemeldte Resolution kan ingenlunde henføres under det bestemte

Begreb „Lønningslov,“ som Loven af 1870 har for Øie, idet der ikke kan være

Tvivl om, at der herved kun tænkes paa de under constitutionelle Former givne

Love, der fastsætte Lønninger for Embeds= og Bestillingsmænd, og ikke paa

saadanne før den frie Forfatning emanerede kgl. Resolutioner, der, om de end
indeholde Lønningsregler, dog efter deres hele Tilblivelsesmaade maa opfattes

som administrative Bestemmelser. Da der saaledes ikke findes nogen Hjemmel

som omspurgt, vil Citantens Paastand være at tage til Følge, dog at Renter
kun kunne tilkjendes ham fra Stævningens Dato, den 8de Juli 1871, af de
alt den Gang i Gagen indeholdte Beløb.

Sagens Omkostninger ville efter Omstændighederne være at ophæve, og
kan der efter Sagens Udfald ikke tilkjendes den constituerede Kammeradvocat

noget Salair, hvorimod der vil være at tillægge Procurator I. Meyer, hvis
Sagførelse har været lovlig, 30 Kr. i Salair af det Offentlige.
Under Sagen er ingen Stempelovertrædelse begaaet.“

Advocat Brock

Nr. 139.

contra

Arrestantinderne Madsine Marie Møller og Boel Kir¬

stine Jørgensen, Andersens fraseparerede Hustru

(Defensor Henrichsen),
der tiltales for Tyveri og Deelagtighed i Tyveri, Førstnævnte

tillige for Bedrageri.
Criminal= og Politirettens Dom af 10de Juni 1876:

„Arrestantinderne Madsine Marie Møller og Boel Kirstine Jør¬
gensen, Andersens separerede Hustru, bør straffes med Forbe¬
dringshuusarbeide hver især i 1 Aar. Saa bør de og udrede

denne Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor og
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Defensor Procuratorerne Raasløff og Wolff, med 15 Kr. til

hver, Arrestantinden Madsine Møller med 17½4, dog saaledes, at

deraf in solidum med hende tilsvares 5, af Arrestantinden An¬

dersens separerede Hustru, og denne med 74. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

vil den, forsaavidt de idømte Straffe angaaer, være at stadfæste,
hvorimod Actionens Omkostninger findes at burde udredes af de
Tiltalte hver med det Halve.

Thi kjendes for Ret:
I Henseende til de idømte Straffe bør Criminal¬
og Politirettens Dom ved Magt at stande. Ac¬
tionens

Omkostninger

derunder

de

ved

bemeldte

Dom fastsatte Salarier og i Salarium til Ad¬

vocaterne Brock og Henrichsen for Høiesteret 40
Kroner til hver, udredes af de Tiltalte, hver med

det Halve.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende mod
Arrestantinderne Madsine Marie Møller og Boel Kirstine Jørgen¬

sen, Anderseus fraseparerede Hustrn, sor Tyveri og Deelagtighed i denne

Forbrydelse, samt mod Arrestantinden Madsine Møller tillige for Bedrageri
anlagte Sag er det beviist ved Sidstnævntes egen med det iøvrigt Oplyste

stemmende Tilstaaelse, at hun i Løbet af sidstafvigte Efteraar og indeværende
Aars første Maaneder har paa Steder, hvortil Adgangen havde staaet hende

aaben, i 6 forskjellige Gange frastjaalet Bud Hans Nielsen noget til 4 Kroner
vurderet Linned, et Lommetørklæde og et Forklæde, tilsammen ansatte til en
Værdi af 66 Øre, Oversyrværker Frederik Vilhelm Dittmann et til 1 Kr. vur¬

deret Par Underbeenklæder og et Haandklæde, der er vurderet til 50 Øre, og
Anne Marie Petersen, Nielsens Enke, 2 Lagener og et Pudevaar, i det Hele

af Værdi 7 Kr., og 5 Bøger, der tilsammen er vurderet til 2 Kr.; endvidere

har efter Samraad med Andersens separerede Hustru besluttet at begaae
det nedennævnte Tyveri indbrudsviis fra fornævnte Nielsens Enke af en denne

tilhørende Dyne under den stiltiende Forudsætning, at hun skulde have Andeel
i dette Tyveris Udbytte, hvoraf hun ogsaa erholdt Halvdelen, fremdeles har

tilegnet sig et til 1 Krone vurderet Forklæde, som hun, medens hun en Dag
vaskede for bemeldte Nielsens Enke, hvem Forklædet tilhørte, havde iført sig
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for at benytte det under sit Arbeide, men uden dermed at forbinde nogen

ulovlig Hensigt, og da hun forlod Eierindens Bopæl, glemt at afføre sig, og

saaledes, uden at være sig det bevidst, medtaget til sit Hjem, og endelig har
modtaget som Foræring af Arrestantinden Andersens separerede Hustru en af
denne fra den omhandlede Nielsens Enke stjaalet, til 1 Kr. 50 Øre vurderet
Skjorte, hvorom nærmere nedenfor, uagtet Arrestantinden Andersens separerede

Hustru forinden havde meddeelt hende, at Skjorten var stjaalen.
Paa samme Maade er det beviist, at Arrestantinden Andersens sepa¬

rerede Hustru har i sidstasvigte Efteraar stjaalet en Olga Vilhelmine Nicoline

Dittmann tilhørende, til 50 Øre vurderet Pung med deri værende Penge,
omtrent 3 Kr., og i indeværende Aar den foran omtalte, Nielsens Enke til¬

hørende Skjorte, hvilke Tyverier hun begge begik paa Steder, hvortil hun
havde havt uhindret Adgang; endvidere har i indeværende Aar frastjaalet As¬

sistent Niels Johan Andersen i 2 forskjellige Gange en Kjole, der er vurderet
til 20 Kr., et Lommetørklæde, vurderet til 33 Øre, og en Skjorte, der er an¬

sat til en Værdi af 1 Kr., hvilke Tyverier hun begge begik i denne Bestjaalnes
Værelse i Eiendommen Nr. 64 i Aagade, efterat hun begge Gange for at
stjæle om Dagen var kommen ind i Værelset ved at aabne dets aflaasede Dør
med en falsk Nøgle; fremdeles har udført det under Arrestantinden Madsine

Møller omhandlede Tyveri af en tidtnævnte Nielsens Enke tilhørende Dyne,

hvis Værdi er ansat til 10 Kr., idet hun i Henhold til den mellem hende og
Arrestantinden Madsine Møller trufne Overeenskomst tilvendte sig denne Dyne
i et Kjælderrum i fornævnte Eiendom, efterat hun havde aabnet den for sam¬

mes Dør anbragte Hængelaas med en falsk Nøgle, som hendes Medskyldige

hvyde leveret hende, og endelig har for Arrestantinden Madsine Møller pant¬

sat et af de Lagener, som denne havde frastjaalet Nielsens Enke, hvilket Lagen
er bleven vurderet til 3 Kr., og de Samme frastjaalne 5 Bøger, uagtet det

forinden var bleven hende sagt af Arrestantinden Madsine Møller, at Lagenet
var stjaalet, og hun ikke tvivlede om, at Bøgerne vare erhvervede paa ulov¬

lig Maade.
Det er derhos oplyst, at Arrestantindeni Andersens feparerede Hustru

har sat sig i Besiddelse af og beholdt en Nielsens Enke tilhørende Bog, som
hun vil have fundet liggende paa en Trappegang, men da denne Bog ikke har
kunnet ansættes til nogen Pengeværdi, og bemeldte Arrestantindes Forklariug,

at hun, da hun tog denne Bog, ansaae den for værdiløs, ikke kan forkastes,
kan hun forsaavidt ikke ansees skyldig i noget strafbart Forhold.
I Medfør af det Foranførte ville Arrestantinderne, af hvilke Madsine

Møller er født den 14de September 1830 og Andersens separerede Hustru
den 8de November 1839 samt Ingen funden forhen straffet, blive at dømme

efter Straffeloven, Arrestantinden Madsine Møller efter § 228, § 229 Nr. 4,
jfr. § 54, § 238 og Analogien af § 253, og Arrestantinden Andersens sepa¬

rerede Hustru efter §§ 228, 229 Nr. 4 og 238 efter Omstændighederne til
Forbedringshuusarbeide hver især i 1 Aar.“
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Onsdagen den 2den August.
Nr. 137.

Advocat Nellemann
contra

Arrestanten Hans Pedersen (Defensor Klubien),

der tiltales for Drab samt for Mishandling af sin Hustru og

sine Børn.
Bregentved=Gisselfeldt Birks Extrarets Dom af 10de Marts
1876: „Arrestanten Hans Pedersen bør hensættes til Tugthuus¬

arbeide for Livstid og betale alle af Sagen lovligt flydende Om¬

kostninger, derunder i Salair til Actor Procurator Thomsen

20 Kr., til Defensor Procurator Larsen 16 Kr., og Diæter til
de Samme efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse; saa bør

han og have sin Arveret efter sin Moder Lisbeth Hansdatter,
Huusmand Peder Hansens Enke af Bjerrede, forbrudt. At
fuldbyrdes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 19de Mai
1876: „Arrestanten Hans Pedersen af Bjerrede bør have sit Liv

forbrudt, men iøvrigt bør Underretsdommen ved Magt at stande.
I Salair til Actor og Defensor her ved Retten, Procuratorerne

Bloch og B. Christensen, udreder Arrestanten 20 Kr. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Det af Tiltalte forøvede Drab er i den indankede Dom
retteligen henført under Straffelovens § 191, men Straffen findes

efter samtlige foreliggende Omstændigheder at kunne bestemmes til
Tugthuusarbeide paa Livstid, hvori den Straf, Tiltalte endvidere

har forskyldt efter Straffelovens § 202, vil være indbefattet. I

Henseende til Dommens øvrige Bestemmelser vil den derimod

være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Hans Pedersen bør hensættes til Tugthuusarbeide

paa Livstid. Iøvrigt bør Landsover= samt Hof¬
og Stadsrettens Dom ved Magt at stande. I

Salarium til Advocaterne Nellemann og Klubien

for Høiesteret betaler Tiltalte 60 Kroner til

hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Hans
Pedersen af Bjerrede, som er født den 26de Marts 1828 og ikke funden

forhen straffet, actioneres under nærværende fra Bregentved=Gisselfeldts Birks
Extraret indankede Sag for Drab og Mishandling af sin Hustru og sine Børn.

Hvad Tiltalen for Mishandling angaaer, da har Arrestanten erkjendt,

hvad ogsaa stemmer med det iøvrigt Oplyste, deels at han af og til og navnlig
under Plougkjøringsarbeidet har slaaet sine tvende Sønner, naar de hermed
hjalp ham, uden tilstrækkelig Grund og saaledes, at han i hvert Tilfælde

overskred Grændserne for Huustugtens Udøvelse, deels at han, som har været

gift med sin Hustru i en lang Række Aar og med hende avlet 9 Børn, hvoraf
de 4 endnu ere ilive, i beruset Tilstand jævnlig har mishandlet hende med

Hug og Slag, uden at hun dertil har givet ham nogen begrundet Anledning,
og at hans Opførsel imod hende i Aarenes Løb stadig har forværret sig, saa¬

ledes at hun, som tidligere allerede flere Gange er flygtet fra Hjemmet for
kortere Tid af Frygt for personlig Overlast, omsider kort før Høsten f. A. for

bestandig har forladt Hjemmet, og lider hun efter sin Forklaring endnu stadig
af Rystelse som Følge af den Skræk, hun under sit lange Samliv med Arre¬

stanten har maattet udstaae.
Med Hensyn til det Arrestanten paasigtede Drab, da er det paa samme

Maade ved hans egen Tilstaaelse og de iøvrigt tilveiebragte Oplysninger

godtgjort, at Arrestantens dengang 79=aarige Moder, som var den egentlige
Besidderske af det af Arrestanten beboede Fæstehuns med Jordtilliggende, og

som styrede Huset for ham, efter at hans Hustru som ovenommeldt havde for¬
ladt ham, ligeledes hyppig har været Gjenstand for ilde Medfart fra hans

Side, idet han som allerede fra Ungdommen af skal have viist et kun lidet

sønligt Forhold mod hende, navnlig paa den senere Tid havde fattet Nag til
hende, fordi hun omgikkes med den Tanke, ved sin Død at faae Fæstemaalet
overført paa Arrestantens ældste Søn istedetfor paa Arrestanten selv.

Onsdagen den 10de November f. A., da Arrestanten, som de tvende
nærmest foregaaende Dage saagodtsom uafbrudt havde været beruset og i denne

Tilstand blandt Andet mishandlet Moderen saaledes, at hun havde seet sig
nødsaget at tye ind til en af Naboerne, om Morgenen stod op, var han efter

sit eget Udsagn atter ædru. Han begyndte umiddelbart derpaa igjen at drikke
Brændeviin, og da hans Moder, som ligeledes var staaet op, gav sig til at
skjænde over hans Drikfældighed og Forsømmelighed, blev han, som netop
havde sat sig til at spise, saa forbittret, at han kastede hende op i hendes

Seng og tildeelte hende nogle stærke Slag i Hovedet, saa at hun kom til at
bløde. Han fortsatte herefter sit Maaltid, men da Moderens vedblivende Jamren

samt de Skjældsord, hun brugte imod ham, yderligere opirrede ham, slæbte
han hende ud af Sengen, saaledes at Fødderne netop berørte Gulvet, og ud i
Kjøkkenet, hvor han lod heude faae Fodfæste, men derefter gav hende et saa

voldsomt Slag i Nakken, at hun styrtede om med Panden mod Steenbroen,
idet hun blødte meget stærkt, og nu først var det, at Arrestanten efter sin se¬

neste Forklaring, som han derefter stadig har fastholdt, idet han antog, at hun
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nu alt var faa ilde tilredt, at hun dog alligevel ikke vilde kunne leve, fattede

den Beslutning ligesaagodt strax at dræbe hende.
Han løftede hende derfor i denne Hensigt ved at gribe fat i hendes
Trøie ved Halsen, omtrent 1 Alen fra Gulvet og lod hende falde med sin
Vægt med Ansigtet ned mod Stenene, og gjentog dette endnu engang, hvor¬

efter han, da hun nu laae aldeles stille og ikke rørte sig, følte sig overtydet
om, at hun var bød. Arrestanten, som antager, at Klokken omtrent var 10

om Formidddagen, da han forøvede sin Gjerning, gav sig derefter atter til¬
bage til Stuen for at tage fat paa sit Maaltid, men da det imidlertid faldt

ham uhyggeligt, at han herfra kunde see Moderens Lig, gik han atter ud i
Kjøkkenet, hvor han skubbede Liget saa langt tilside at han kunde faae Stue¬

døren lukket, og derhos, som han paastaaer, uden andet Motiv end at han

endnu følte sig forbittret paa hende, benyttede Leiligheden til at knuge Kniven,
som han brugte ved sit Maaltid og endnu havde i Haanden, ind i Ligets

Tinding.
Ifølge de Erklæringer, som ere afgivne deels af practiserende Læge

Birch, som blev hentet til Gjerningsstedet, deels af Landphysicus Knudsen og
practiserende Læge Verner, der have foretaget den legale Obduction, forefandtes
i Ligets høire Tinding et retvinklet Saar med skarp afskaarne Rande, som

dog ikke havde beskadiget Tindingebenet og kun var trængt igjennem Huden,

under høire Øie et mindre overfladisk Saar, men Øienlaagene paa begge
Sider blaalige af underløbet Blod; paa høire Haands Rygflade et henved 1

Tomme langt Saar, som dog kun var gaaet gjennem Hnden, langs høire Arms

Yderflade 3 smaa overfladiske Saar, paa venstre Haands Rygflade flere

Hudafskrabninger, hvoraf dog en af ældre Dato, paa venste Arms Yderflade
en noget større frisk Hudasskrabning og noget høiere oppe paa Armen Huden
blaalig med underløbet Blod. Iøvrigt fandtes der ikke Liget tilføiet nogen

ydre Overlast, og maatte det antages, at Saaret i Tindingen var frembragt
med en Kniv, og at Saarene under høire Øie, samt alle Saarene paa høire
Arm og Haand vare frembragte ved Stød mod haarde kantede Legemer, saa¬

som Steen, medens Hudløshederne paa venstre Arm og Haand syntes at være

Neglerister.
Samtlige Læger have været enige om, at ingen enkelt af de saaledes

forefundne Beskadigelser i og for sig kan antages at have været dødbringende.
Derimod udtaler Dr. Birch, at det er rimeligt, at Døden har været en Følge
af de forskjellige Mishandlinger den Afdøde efter det Forefundne maa have været

Gjenstand for, og de obducerende Læger, hvis Anskuelse herom i alt Væsentligt
er bleven tiltraadt af det kgl. Sundhedscollegium, bemærke, at den ved Ob¬

ductionen forefundne rigelige Blodmængde i Hjertet, og da navnlig i dets

høire Halvdeel, samt i de nærliggende Blodkar, Blodets tynde Beskaffenhed og
dets sorte Farve ere Tegn, der maa lede Tanken hen paa en Qvælningsdød,
men da det ved denne Dødsaarsag sædvanlige, men dog ikke altid forekom¬

mende Fund, nemlig Lungernes Overfyldning med lignende Blod, ikke er her
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tilstede, tør Obducenterne dog kun antyde Muligheden af denne Dødsaarsag,
medens Obductionen iøvrigt ikke giver Tegn paa nogen anden Dødsaarsag.

Arrestanten, hvem disse Erklæringer ere blevne foreholdte, har Intet

havt ved samme at erindre, men idet han vedblivende har nægtet at have
qvalt Moderen, har han fastholdt sin tidligere afgivne, ovenfor anførte For¬
klaring, om hvorledes det er tilgaaet med hendes Drab.
Om den mentale Tilstand hos Arrestanten, som har erkjendt, at han,

skjøndt han ikke troer, at han vilde have udført sin Gjerning, hvis han havde
været aldeles ædru, dog ikke var i høiere Grad beskjænket ved denne Leilighed,
end at han godt vidste, hvad han foretog sig, udtaler det kgl. Sundhedscollegium
at, „det efter samtlige foreliggende Oplysninger om Arrestantens Leveviis og

fremtrædende Tilbøielighed til Udøvelse af Voldsomhed i bernset Tilstand

samt om hans Forhold i de Dage, som gik nærmest forud for Drabet, vel
maa antages, at selve Udbruddet af den hensynsløse raa og vilde Lidenskab,
hvorunder han begik Forbrydelsen, for en væsentlig Deel maa tilskrives den

af
overdrevne Nydelse af Brændeviin, men om man end ved Bedømmelsen
hans Tilregnelighed ikke ganske vil kunne see bort fra denne Omstændighed,

saa er der dog paa den anden Side Intet oplyst, som tyder paa, at hans
Bevidsthed i Gjerningsøieblikket har manglet eller endog blot været saa om¬

taaget, at Tilregneligheden maatte antages for svækket i nogen betydelig Grad,
medens vedkommende Landphysicus, der har havt Leilighed til personlig at

iagttage Arrestanten, bl. A. i sin i Sagen afgivne Betænkning yttrer, at, skjøndt
det neppe tør betvivles, at Arrestanten paa Grund af den ved Brændevinen

fremkaldte Ophidselse ikke har formaaet at beherske sine Lidenskaber og Affecter

som han burde, tør det dog næppe antages, at han ikke skulde have indseet
Gjerningens Strafbarhed eller ganske have tabt Bevidstheden, saa at hans
Villies Frihed skulde have været ophævet i en saadan Grad, at han har været

i en utilregnelig Tilstand.
I Medfør af det saaledes Foreliggende vil Arrestanten, som ved Underrets¬

dommen i Henhold til Straffelovens § 191 under Hensyn til sammes § 339
er bleven anseet med Tugthuusarbeide paa Livstid, nu efter Overrettens Skjøn
være at dømme efter fornævnte § 191 alene, til at have sit Liv forbrudt, idet
der efter Omstændighederne ikke in casu findes Anvendelse for § 39, hvorved

efter § 62 vil være absorberet den af ham endvidere efter Lovens § 202 for¬

skyldte Straf, hvorhos det billiges, at han ved Underretsdommen efter samme
Lovs § 304 er bleven dømt til at have Arveretten efter sin Moder forbrudt.

Underretsdommen, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes

tiltrædes, vil med den ovennævnte Forandring være at stadfæste.“

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

Høiesteretstidende,
udgiven
af

Høiesterets Protocolsecretairer.
——

N 14.

—

——

1876.

Den 8de September.
—

Første extraordinaire Session.

Onsdagen den 2den August.

Nr. 117.

Advocat Klubien
contra

Arrestanterne Christian Jacob Jesper Lund og Hen¬

ning Larsen (Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveri, Løsgængeri og Betleri.

Vends Herreds Extrarets Dom af 18de December 1875:

„Arrestanterne Christian Jacob Jesper Lund og Henning Larsen

bør straffes med Tugthuusarbeide i 8 Aar hver, saa bør de og
Een for Begge og Begge for Een udrede i Erstatning til Kro¬

eier Lassen i Munkenborg 26 Kr. 58 Øre, til Kroeier Jens
Jørgen Sørensen i Viuf 2 Kr. 25 Øre, til Kroforpagter Chri¬

stian Knudsen i Hvilested Kro 6 Kr. 65 Øre og Arrestanten
Larsen alene til førværende Adjunct Haugsted i Hunderup 6 Kr.
50 Øre, til Gjæstgiver og Vognmand H. Rasmussen Syvende¬

kjøb i Kjøbenhavn 72 Kr. og til Gaardeier Nis Lorentzens Enke
i Lilholt 613 Kr. 33 Øre samt Een for Begge og Begge for

Een betale samtlige af Actionen flydende Omkostninger, derunder
Salair til Actor, Procurator Møller og Defensor, Procurator
Schmidt 20 Kr. til hver. Den idømte Erstatning at udredes

inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dom¬

men forøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
XX. Aargang.
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 28de April
1876: „Arrestanterne Christian Jacob Jesper Lund og Henning

Larsen bør straffes med Forbedringshuusarbeide, Førstnævnte i 5
Aar og Sidstnævnte i 3 Aar, saa bør de og i Erstatning udrede
Een for Begge og Begge for Een til Kroeier Thomas Lasson
i

Munkenborg Kro 26 Kr. 58 Øre og til Kroforpagter Christian
Knudsen i Hvilested Kro 6 Kr. 65 Øre, Arrestanteu Lund derhos

alene til Kroeier Jens Jørgen Sørensen i Vinf Kro 2 Kr. 25

Øre og Arrestanten Larsen alene til Gjæstgiver H. Rasmussen
Syvendekjøb i Kjøbenhavn 72 Kr., til Gaardmand Nis Lorentzens
Enke i Lilholt i Slesvig 617 Kr. 33 Øre og til Teglværkseier
Jens Iversen Bygebjerg i Aastrup, ligeledes i Slesvig, 78 Kr.

90 Øre. Sagens Omkostninger, derunder Salairerne til de be¬

falede Sagførere ved Underretten, Procuratorerne Møller og
Schmidt, og til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne

Overanditeur Wolff og Justitsraad Nyegaard, 30 Kr. til hver, ud¬

redes af Arrestanten Lund med 3:,, dog at Arrestanten Larsen deraf
in solidum med ham tilsvarer ⅓, og af Sidstnævnte med 1.

De idømte Erstatninger at udredes inden 8 Uger efter denne Doms

lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden efter samtlige fore¬

liggende Omstændigheder findes at burde bestemmes for Christian

Jacob Jesper Lund til 6 Aar og for Henning Larsen til 5 Aar,

samt at den Jens Iversen Bygebjerg tilkommende Erstatning
bliver at fastsætte til 46 Kr. 90 Øre.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande, dog at Straffetiden be¬

stemmes for Christian Jacob Jesper Lund til 6
Aar og for Henning Larsen til 5 Aar, samt at Er¬

statningen til Jens Iversen Bygebjerg fastsættes
til 46 Kroner 90 Øre. Advocaterne Klubien og
Halkier tillagges i Salarium for Høiesteret hver
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60 Kr., der udredes af de Tiltalte paa den med
Hensyn til Actionens øvrige Omkostninger be¬

stemte Maade.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
fra Vends Herreds Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Arrestanterne

Christian Jacob Jesper Lund og Henning Larsen ifølge Fyens Stift¬
amts Ordre af 21de November f. A. og i Henhold til Justitsministeriets Re¬

solution af 19de s. M. actioneres for Tyveri, Løsgængeri og Belleri, bliver

der efter den Maade, hvorpaa Sagen efter den passerede Indstævning fore¬
ligger Overretten til Paakjendelse, her for Retten ikkun Spørgsmaal om de

Forhold, i hvilke Arrestanterne ved den indankede Dom af 18de December f.
A. ere sundne skyldige.

Forsaavidt Arrestanterne nu ved denne ere dømte for Tyveri, er det ved
de af dem i Sagen afgivne Tilstaaelser, der ere bestyrkede ved det iøvrigt Op¬

lyste, tilstrækkeligen godtgjort, at de i Løbet af forrige Aar deels i Forening
deels hver for sig have gjort sig skyldige i 16 Tyverier heri Landet og i Sles¬
vig. Af disse have 8 været forbundne med Indbrud og deraf ere de 7 ud¬

førte ved Nattetid i beboede Steder, hvortil de skaffede sig Indgang ved Ind¬

stigning igjennem Vinduer, som de i Regelen aabnede ved med et Vridtboer
at bore Hul under Vindneskrogene, saaledes at de kunde afløfte Hasperne.
Paa denne Maade have Arrestanterne, efter om Natten mellem den

28de og 29de Juli f. A. at være brudt ud af Arresten i Haderslev, hvor de
hensade for nogle i Slesvig begaaede Tyverier, i Forening stjaalet: i Mun¬

kenborg Kro ved Kolding Natten mellem den 29de og 30te Juli f. A. fra Kro¬

eier Thomas Lasson nogle Klædningsstykker, Føde og Drikkevarer m. v., i Alt
til en Værdi af ca. 38 Kr., sornden ca. 14 Kr. contant af en uaflaaset Penge¬

skuffe; i Hvilested Kro mellem Veile og Fredericia, Natten mellem den 1ste
og 2den August f. A., fra Kroforpagter Christian Knudsen Føde= og Drikke¬

varer til en Værdi af henimod 7 Kr. og i Holdan Kro ved Fredericia, Natten
mellem den 3die og 4de s. M., fra Kroeier Niels Madsen, foruden en Ka¬

raffel med Brændeviin og 1 Flaske med Viin, tilsammen vurderede til 1 Kr.

33 Øre, fra en naflaaset Pult en til 33 Øre vurderet Sparebøsse, hvori der

var henimod 2 Kr., og fra en uaflaaset Pengeskuffe et contant Beløb, som ikke
nøiagtigt har kunnet oplyses, men som efter Arrestanten Larsens Opgivende har

ndgjort henimod 2 Kr. Endvidere have de i Forening den 4de Augstst f. A.
stjaalet 2 Sølvlommeuhre à 10 Kr. pr. Stk. fra et Huus ved Landeveien
mellem Strib og Middelfart, som midlertidig var forladt af Beboerne, idet de

skaffede sig Adgang til Huset ved at aabne en kun ved en Krampe og et ned¬

stukket Søm udvendig fra aflukket Dør, hvorefter Arrestanten Lund, medens
Arrestanten Larsen blev udenfor, med et Stemmejern aabnede en indre aflaaset
Dør, hvorfra der var nhindret Adgang til Værelserne, hvori Uhrene beroede.
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Arrestanten Lund har derhos alene udført 7 simple og et grovt Tyveri,
anførte i Underretsdommen under Nr. 2, 3, 4, 8, 9, 15 og 16. Af disse Ty¬
verier blev Nr. 15 udført den 8de Juli f. A. i Slesvig, og det var dette

Tyveri, hvorved han frastjal Chausseeopsynsmand Jacob Schmidt paa Hoptrup
Mark ca. 17 Th. preussisk, der beroede i en Commode, hvori Nøglen sad, som

gav Anledning til hans Arrestation i Haderslev. De under Nr. 2, 3, 4, 8
og 9 anførte 5 Tyverier, hvorved Arrestanten blandt Andet frastjal Kroeier

Jens Jørgen Sørensen i Viuf Kro nogle til ca. 4 Kr. vurderede Klædnings¬
stykker foruden 1 Kr. af en uaflaaset Pengeskufse, og hvorved han i det Hele
tilvendte sig i Penge 2 a 3 Kr. og forskjellige Gjenstande til en Værdi af ca.
8 Kr., udførte han, medens han var sammen med Arrestanten Larsen, i Tiden

mellem deres Undvigelse fra Arresten i Haderslev og hans egen Anholdelse
den 4de August f. A., hvorimod de to under Nr. 16 anførte Tyverier ere udførte

senere. Den 4de November f. A. saae Arrestanten Lund nemlig Leilighed til
at undvige fra Arresten i Middelfart med de Arrestklæder, hvori han var iført,
tilligemed nogle andre Arresten og Arrestforvareren tilhørende Gjenstande, til¬

sammen vurderede til 4 Kr. 25 Øre, hvorefter han den paafølgende Nat begik
Indbrudstyveri i Indslev Kro mellem Middelfart og Odense, idet han først

steg ind i Skjænkestuen gjennem et Vindue, hvis Hasper ikke vare paasatte, og
da han fandt, at alle Dørene til denne Stne vare aflaasede, paa samme Maade

skaffede sig Adgang til Stuen ved Siden af. Fra disse to Stuer og et lille
Aflukke, hvortil der var uhindret Adgang fra den sidste Stue, stjal han fra

Eieren, Gjæstgiver Carl Ferdinand Sørensen, 1 Reisepels, 1 Filthat, 2 Par
Buxer, 3 Par Støvler med flere andre Gjenstande, ialt til en Værdi af noget

over 52 Kr. Dagen efter blev han imidlertid paany anholdt og afleveret til
Arresten i Middelfart.
Arrestanten Larsen har dernæst alene udført de i Underretsdommen un¬
der Nr. 11—14 anførte 4 Tyverier. Deraf er Nr. 12, der blev udført i Ja¬

nuar Maaned f. A. i Kjøbenhavn og hvorved Arrestanten stjal to til 72 Kr.

vurderede Ottinger Smør fra Gjæstgiver H. Rasmussen Syvendekjøb, simpelt,
medens de øvrige ere grove Tyverier, idet Arrestanten har gjort Indbrud ved

Nattetid i beboede Steder under lignende Omstændigheder, som ovenfor er

anført med Hensyn til Arrestanternes sælles Forbrydelser. Saaledes har han

paa denne Maade stjaalet: Natten mellem den 15de og 16de Mai f. A. fra

Gaardeier Nis Lorentzens Enke i Lilholt i Slesvig fra 2 aflaasede Chatoller,
som han aabnede med sin Kniv, 230 Thr. preussisk og ca. 4 Kr. i Smaapenge.
Natten mellem den 5te og 6te Juli f. A. ligeledes i Slesvig fra Teglværks¬

eier Jens Iversen Bygebjerg i Aastrup fra en aflaaset Secretair, som han op¬

brød med sin Kniv, 1 Sølv=Punscheskee og 14 Sølv=Spiseskeer, i Alt af Værdi
78 Kr. 90 Øre og Natten mellem den 15de og 16de August f. A. fra forben¬
værende Adjunct C. Haugsted i Hunderup ved Odense en sølvpletteret Plat de

Menage, en Dyffelsfrakke, en Reisekappe, m. m., i Alt til en Værdi af om¬

trent 59 Kr.

Forsaavidt Arrestanterne dernæst ved Underretsdommen tillige ere dømte
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for Løsgængeri, maa det billiges, at Arrestanten Larsen er funden skyldig heri,
idet han i længere Tid har streiset arbeidsløs omkring, uden at søge lovligt
Erhverv; derimod findes Arrestanten Lund, der ikke har overtraadt noget ham

givet Tilhold og ikke heller efter det Oplyste kan siges at have streifet arbeids¬
løs omkring, ikke at kunne ikjendes Straf for Løsgængeri.
Af Arrestanterne er Lund født den 26de December 1853 og Larsen den

30te Mai 1846. De ere begge oftere blevne straffede, Sidstnævnte navnlig
flere Gange i Slesvig; men heri Landet ere de senest straffede Lund ifølge
Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extrarets Dom af 12te Marts 1874 efter
Straffelovens § 231 2det Stykke og § 64 cfr. § 229 Nr. 4 med Forbedrings¬

huusarbeide i 18 Maaneder, og Larsen ifølge Baag Herreds Extrarets Dom

af 12te Mai 1871 efter Straffelovens § 230 med Fængsel paa Vand og Brød
i 4 Gange 5 Dage. De ville derfor un i Henhold til det ovenfor Anførte

være at ansee, Lund for 4de Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens § 232,

tildeels sammenholdt med § 229 Nr. 4 1ste og 2det Led, og Larsen for 3die
Gang begaaet Tyveri og for Løsgængeri efter Straffelovens § 231 1ste og 2det

Led, tildeels sammenholdt med § 229 Nr. 4 1ste og 2det Led, og Lov 3die

Marts 1860 § 1 og findes Straffene, der ved Underretsdommen vare bestemte

til Tugthunsarbeide i 8 Aar for enhver af dem, efter Omstændighederne at
burde fastsættes til Forbedringshuusarbeide for Lund i 5 Aar og for Larsen

i 3 Aar.
Arrestanterne ville derhos efter de af de Bestjaalne derom nedlagte Paa¬

stande være at tilpligte at udrede følgende Erstatninger: begge Arrestanterne

Een for Begge og Begge for Een, til Kroeier Thomas Lasson i Munkenborg
Kro 26 Kr. 58 Øre og til Kroforpagter Christian Knndsen i Hvilested Kro 6

Kr. 65 Øre; Arrestanten Lund alene til Kroeier Jens Jørgen Sørensen i Viuf
Kro 2 Kr. 25 Øre, og Arrestanten Larsen alene til Gjæstgiver H. Rasmussen
Syvendekjøb i Kjøbenhavn 72 Kr., til Gaardeier Nis Lorentzens Enke i Lil¬

holt i Slesvig 617 Kr. 33 Øre og til Teglværkseier Jens Iversen Bygebjerg
i Aastrup ligeledes i Slesvig 78 Kr. 90 Øre.“

Anden extraordinaire Session.
Mandagen den 28de August.
Nr. 162.

Advocat Levinsen
contra

Arrestantinden Sara Bendtsdatter (Defensor Halkier),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 18de Juli 1876: „Arre¬
stantinden Sara Bendtsdatter bør straffes med Tugthunsarbeide
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i 3 Aar, samt udrede denne Actions Omkostninger og derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Ronge og Christen¬

sen, med 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Levinsen

og Halkier for Høiesteret betaler Tiltalte 20

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Sara Bendtsdatter,
der er født den 16de October 1823 og tidligere blandt Andet anseet ved

Høiesteretsdom af 26de August 1873 efter Straffelovens § 232 for 5te Gang
begaaet simpelt Tyveri med Tugthuusarbeide i 2 Aar og ved denne Rets

Dom af 12te Februar d. A. efter § 1 i Lov af 3die Marts 1860 om Straffen

for Løsgængeri og Betleri med Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangs¬
arbeidsanstalt i 90 Dage, er under nærværende mod hende for Tyveri anlagte
Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at

have sidstafvigte 27de Mai i en noget beruset, men dog fuldstændig tilregnelig
Tilstand stjaalet et Portner Frederik Christian Jensen tilhørende til 2 Kroner
vurderet Par Morgensko, der beroede i Bestjaalnes Portnerværelse, hvori Arre¬

stantinden var gaaet ind og havde sat sig i Besiddelse af Skoene, medens Be¬

stjaalne laa i Værelset og sov. Som Følge heraf vil Arrestantinden nu
blive at dømme efter førstnævnte Lovs § 232 for 6te Gang begaaet simpelt

Tyveri efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide i 3 Aar.“

Nr. 157.

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Søren Pedersen (Defensor Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Dragsholm Birks Extrarets Dom af 22de Marts 1876:
„Tiltalte Søren Pedersen af Riis Fattiggaard bør overeens¬

stemmende med den Allerhøieste Resolution af 3die April 1875

gjenindsættes til Tugthuusarbeide paa Livstid. Saa bør han og
udrede alle af denne Sag flydende Omkostninger derunder Sa¬
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lair til Procuratorerne Clausen og Lunøe med 12 Kr. til hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 7de Juli
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salarium

til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Nissen og

Juel, betaler Arrestanten Søren Pedersen 15 Kr. til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. I Salarium til Advocat

Halkier og Etatsraad Buntzen for Høiesteret be¬

taler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da Arrestanten Søren
Pedersen af Riis Fattiggaard, der under nærværende fra Dragsholm Birks

Extraret hertil indankede Sag er actioneret for Tyveri, ved egen med det
iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse er overbeviist at have den 10de Januar
d. A. i et Huus paa Vedinge Mark, som alene beboes af Huusmand Jens

Nielsen og under hans Fraværelse var aflukket med en udvendig for Døren

anbragt Pind, borttaget nogle bemeldte Nielsen tilhørende Gjenstande, nemlig
et Tørklæde, et Par Vanter og en Hornskee, tilsammen vurderede til 1 Kr. 25 Øre

og der efter det Oplyste ikke vil kunne tages noget Hensyn til Arrestantens

Foregivende om, at han ikke har sat sig i Besiddelse af de anførte Gjenstande
for at tilegne sig dem, men ikkun for at give Jens Nielsen en Advarsel om

at aflukke sit Huus bedre, naar han forlod det, maa det billiges, at Arrestanten,
—

som ved Høiesteretsdom af 8de December 1837 for 3die Gang begaaet

Tyveri blev anseet med Fæstningsarbeide paa Livstid og, efter at være skjænket

Friheden paa de sædvanlige Betingelser, gjentagne Gange, senest efter Høieste¬
retsdom af 17de Januar 1866 har været hensat til Tugthuusarbeide paa

Livstid, hvorfra han ved allerhøieste Resolution af 3die April f. A. blev løsladt

under Betingelse af, at han, saafremt han paany maatte gjøre sig skyldig i

nogen Forbrydelse, der ikke medfører høiere Straf — dog Betleri og Løsgængeri
undtagne — eller oftere overtræde de Regler, som Politiet for at sikkre sig hans
ordentlige Forhold finder sig foranlediget til at foreskrive, uden videre Dom

vil blive gjenindsat til Tugthnusarbeide paa Livstid — nu ved den ind¬

ankede Dom er tilfunden at behandles efter fornævnte allerhøieste Resolution.
Da Dommens Bestemmelser i Henseende til Actionens Omkostninger

ligeledes bifaldes, vil den i det Hele være at stadfæste.“
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Nr. 173.

Den 28de August.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten August Thorup (Defensor Nellemann),
der tiltales for Løsgængeri og Betleri.

Horns Herreds Politirets Dom af 24de Juni 1876: „Arre¬

stanten, Slagtersvend August Thorup af Kjøbenhavn bør straffes
med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage samt ud¬

rede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 28de Juli
1876: „Politiretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair

til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Berggreen

og Heckscher, betaler Arrestanten August Thorup 10 Kr. til hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Etatsraad

Buntzen og Advocat Nellemann for Høiesteret
betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Horns Herreds Politiret hertil indankede Sag tiltales Arrestanten August
Thorup for Løsgængeri og Betleri, og er han ved egen af det iøvrigt Op¬
lyste bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have gjort sig skyldig i disse For¬

seelser, idet han, hvem det ved Kjøbenhavns Politiprotocol over mistænkelige
Personer under 11te Mai d. A., da han afleveredes til Fattigvæsenet, blev

betydet, at han ved at forlade sammes Forsorg uden forud at have godtgjort

lovligt Erhverv og af Politiet erholdt Tilladelse dertil, vilde paadrage sig
Straf for Løsgængeri, har overtraadt dette Tilhold ved den 2den Juni d. A.
uden Tilladelse at bortgaae fra det ham anviste Arbeide paa Ladegaarden,

hvorefter Arrestanten efter et kort Ophold hos sin Familie har flakket om paa
Landet og betlet, indtil han den 11te s. M. blev anholdt i Lyngerup.

For dette Forhold vil Arrestanten, der er født i Aaret 1824 og mang¬
foldige Gange har været straffet for Løsgængeri og Betleri, senest ved Kjøge
Kjøbstads Politiretsdom af 22de April 1875 efter Lov 3die Marts 1860 § 3
med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, være at ansee efter be¬

meldte Lovs § 1 cfr. § 5, og da den ved Politiretsdommen bestemte Straf
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5 Dage findes passende og Dommens Bestemmelser

om Sagens Omkostninger ligeledes bifaldes, vil denne i det Hele være at

stadfæste.

Nr. 168.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Johan Henrik August Markmann

(Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri, Falsk og Ildspaasættelse, ialfald Over¬

trædelse af Straffelovens § 296.

Criminal= og Politirettens Dom af 18de Juli 1876: „Arre¬
stanten Johan Henrik August Markmann bør straffes med For¬
bedringshuusarbeide i 18 Maaneder samt udrede denne Actions

Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor Pro¬
curatorerne Schack og Mundt, med 15 Kr. til hver. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocat Henrichsen
og Etatsraad Buntzen for Høiesteret betaler Til¬

talte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Johan Henrik August Markmann for Tyveri, Falsk
og Ildspaasættelse eller ialfald Overtrædelse af Straffelovens § 296 anlagte
Sag er det beviist ved Arrestantens egen med det iøvrigt Oplyste stemmende

Tilstaaelse, at han den 15de April dette Aar har i det Værelse i Eiendommen
Nr. 4 i Springgade, hvori han boede sammen med Skomagersvend Nils
Iönsson, hemmeligen sat sig i Besiddelse af en denne tilhørende i en uaflaaset

Skuffe liggende Contrabog med Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn,
hvorefter dengang indestod i dette Pengeinstitut paa Nils Iönssons Conte

151 Kroner 47 Øre, og derpaa samme Dag af dette Beløb ladet sig udbetale
til egen Fordeel 21 Kroner, hvorfor han i Henhold til et af ham selv skrevet

og falskeligen med Navnene Nils Jönssen, hvormed selvfølgeligen sigtedes til
Contrabogens Eier, underskrevet Docnment, hvis Indhold gik ud paa, at et
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Beløb som det sidstommeldte ønskedes udbetalt til Hr. Ole Hansen, i en af

den ommeldte Sparekasses Qvitteringsbøger qvitterede med dette Navn, der
var et opdigtet, som Arrestanten benyttede, for at forhindre Opdagelsenaf

hans Forbrydelse.
Contrabogen lagde Arrestanten efter at have afbenyttet den, som oven¬

ommeldt, tilbage paa det Sted, hvor han havde taget den. Paa samme
Maade som forannævnt, er det derhos beviist, at Arrestanten den 6te Mai

næstefter har i det ovenomtalte Værelse, hvilket han endnu dengang havde til¬

fælles med fornævnte Nils Iönsson, stjaalet paa Steder, hvor han uhindret
kunde tage Gjenstandene, et Uhr, et Par Beenklæder og en Vest, tilsammen
ansatte til en Værdi af 32 Kroner, og alle tilhørende bemeldte Nils Jönsson

samt at han, for at skjule denne Forbrydelse, har samtidig med at forlade
Gjerningsstedet med sine Koster stulket Ild i en i det Klædeskab, hvori de

stjaalne Klædningsstykker havde hængt, beroende Vadsæk, hvori noget Linned,

efterat han, for at give Ilden Næring, havde heldt noget Petroleum paa

Vadsækken.
Den saaledes af Arrestanten fremkaldte Ild, som han antændte om

Morgenen mellem Kl. 6 og 7, umiddelbart efterat Nils Jönsson var gaaet

bort for at udrette et Ærinde hos sin Mester, blev ved Nils Jønssons Til¬

bagekomst efter omtrent ⅓ Times Fraværelse opdaget og slukket med en
Spand Vand, uden at anden Skade var skeet, end at Vadsækken og det i denne

værende Linned var brændt og Klædeskabet blevet noget svedet, og navnlig
uden at nogen Deel af selve Huset var bleven angrebet af Ilden. Og Arre¬

stanten har vedblivende paastaaet, at han, ved at anlægge denne, kun har til¬
sigtet at Tøiet i Klædeskabet skulde brænde, for at det kunde faae Udseende af,
at ogsaa de Klædningstykker, som han havde stjaalet, vare blevne fortærede
af Ilden, medens han ikke vil have anseet det som rimeligt, at der vilde gaae

Ild i selve Klæbeskabet, og end mindre at Ilden skulde kunne udbrede sig
endnu videre, eller noget Øieblik vil have tænkt paa, at der skulde kunne op¬

staae en egentlig Ildebrand. Men skjøndt det iøvrigt i saa Henseende Op¬
lyste giver Grund til ansee det som givet, at ingen større Fare og navnlig
ingen Fare for Menneskeliv kunde været foraarsaget gjennem den af Arrestanten
iværksatte Ildspaasættelse, saa maa det dog betragtes som en Umulighed, at

Arrestanten, der gik bort, aflaasende Værelsets Dør, uden senere at foretage

Noget for at begrændse Følgerne af hans Handling, har med nogen skjellig
Grund kunnet forndsætte, at disse Følger vilde holde sig indenfor de ommeldte
Grændser, han som ovenberørt vil have forudsat. Ogsaa er det af Arre¬

stantens daværende Vært, Brandmand Vilhelm Ludvig Julius Wegner og
tidtnævnte Nils Iönsson udtalt, at de, skjøndt de holdt sig forvissede om, at
Ilden, som Arrestanten havde anlagt, selv om Nils Jønsson ikke var kommen

hjem, vilde være bleven opdaget af Andre af Husets Beboere, inden den havde
faaet saa stærkt sat, at nogen egentlig Brandfare var opstaaet, og betragtede
det som aldeles ntænkeligt, at Ilden skulde kunne have forplantet sig udenfor

selve Værelse, dog maatte antage, at den paasatte Ild, saafremt den ikke saa
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betimeligt var bleven opdaget, vilde have taget fat i selve Klædeskabet, og der¬

fra udbredt sig videre blandt Andet til den tæt ved Klædeskabet staaende Seng,
og Arrestantens forsaavidt udviste Forhold maa derfor blive at henføre under

Straffelovens § 282 1ste Stykke.
Arrestanten indfandt sig den sidstnævnte Dags Eftermiddag paa 4de
Politistation, og angav sig selv skyldig i de ovenfor fremstillede Forbrydelser

samt afgav desangaaende en i det Væsentlige rigtig og fuldstændig Forklaring

og han havde allerede tidligere for Niels Iönsson selv vedgaaet sit Forhold
med Hensyn til dennes Contrabog med Sparekassen for Kjøbenhavn og Om¬

egn, samt lovet Erstatning; men af denne havde han endnu Intet erlagt, og
hans Selvangivelse for Politiøvrigheden, som han vil have gjort af Fortrydelse,
kan ikke tillægges nogen videre Betydning, især naar hensees til, at der
allerede samme Dags Morgen var gjort Anmeldelse om Forbrydelserne for

Politiet, og at dette havde paabegyndt en Undersøgelse i den Anledning.
I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten, der har opgivet at være

39 Aar gammel, hvilket af Retten er skjønnet at stemme med hans Udseende,
og som ikke er funden forhen straffet her i Landet, blive at dømme efter Straffe¬

lovens § 228, § 268, § 275 jfr. § 268 og § 282 1ste Stykke efter Omstæn¬

stændighederne til Forbedringshunsarbeide i 18 Maaneder.“

Nr. 155.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Niels Sørensen Jensen (Defensor Nellemann),

der tiltales for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods.
Criminal= og Politirettens Dom af 4de Juli 1876: „Arre¬

stanten Niels Sørensen Jensen bør straffes med Tugthuusarbeide
i 5 Aar samt udrede denne Actions Omkostninger og derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Mundt og Leth,

med 12 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Etatsraad Buntzen
og

Advocat

Nellemann

for

talte 20 Kroner til hver.

Høiesteret

betaler

Til¬
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arresianten Niels
Sørensen Jensen, der er født den 15de Februar 1840 og blandt Andet

tidligere anseet ved Høiesterets Dom af 22de November 1860 i Henhold til

Bestemmelserne i Forordningen 8de September 1841 § 6, cfr. Forordningen
11te April 1840 § 25, efter denne Forordnings § 22 for 2den Gang begaaet

Hæleri med Forbedringshnusarbeide i 8 Maaneder, ved denne Rets Dom af

9de September 1865 efter sidstnævnte Forordnings § 25 som for 4de Gang
begaaet Hæleri efter sammes §22 samt efter §80 jfr. § 50 med Forbedrings¬

huusarbeide i 4 Aar og ved sidstommeldte Rets Dom af 28de December 1869
efter Sttasfelovens § 232 jfr. tildeels § 46 for 4de Gang begaaet og forsøgt

simpelt Tyveri med Tugthunsarbeide i 4 Aar, er under nærværende mod ham
for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods anlagte Sag ved egen af det

iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have i Løbet af forrige og

indeværende Aar paa Steder, hvortil Adgangen havde staaet ham aaben,i
flere forskjellige Gange frastjaalet Boghandler Eibes Enke, Camilla Roulund
en Bog og to Olietryk=Billeder, ialt vurderet til 27 Kr., Steentrykker Christian
Ferslev en Penneholder i Æske, der er er vurderet til 5 Kr., Boghandler

Peter Bloch en til 1 Kr. 66 Øre vurderet Portemonnaie, Boghandler Emil
Thorvald Bergmann et Blækhuus, der er ansat til en Værdi af 1 Kr. 65 Øre,
og Geheimelegationsraad Peter Vedel 2 Flasker Viin, noget Urtekram og et
Par Muffediser, hvilke Gjenstande i det Hele ere vurderede til 6 Kr.

Derimod er det ikke oplyst, at Arrestanten har gjort sig skyldig i noget
Forhold, der kan tilregnes ham som ulovlig Omgang med Hittegods.

I Medfør af det foran Anførte vil Arrestanten nu blive at dømme
efter ovenommeldte Lovs § 232 for 5te Gang begaaet simpelt Tyveri eller i

Overeensstemmelse med samme Lovs § 241 2det Stykke som for 6te Gang
begaaet Hæleri efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide i 5 Aar.“

Tirsdagen den 29de August.

Nr. 145.

Advocat Hindenburg
contra

Johanne Andersdotter Lindau, ogsaa kaldet Johanne
Sophie Andersen (Defensor Nellemann),

der tiltales for det i Straffelovens §§ 194 og 195 ommeldte

Forhold samt for Tyveri.

Holbæk Kjøbstads Extrarets Dom af 11te April 1876:
„Arrestantinden Johanne Andersdotter Lindau, ogsaa kaldet Jo¬

hanne Sophie Andersen bør hensættes til Forbedringshuusarbeide

i 1 Aar, Tiltalte Arbeidsmand Hans Olsens fraskilte Hustru,
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Caroline Olsen, født Jensen, bør hensætles i Fængfel paa Vand

og Brød i 2 Gange 5 Dage, og Tiltalte Niels Johannesen bør

for Actors Tiltale fri at være. Samtlige tre Tiltalte bør hver
især udrede de med deres Arrest forbundne Omkostninger, hvor¬

imod Sagens øvrige Omkostninger derunder i Salair til Actor,
Procurator Christensen, 15 Kr. og til Defensor, Procurator
Arboe, 12 Kr., udredes af Johanne Andersdotter Lindau, saaledes

at de Tiltalte Caroline Olsen og Niels Johannesen Enhver især
deraf udrede 1 in solidum med hende. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 27de Juni

1876: „Underretsdommen bør, forsaavidt paaanket er, ved Magt
at stande. I Salair til Procuratorerne Engberg og Lehmann

for Overretten betaler, Arrestantinden Johanna Andersdotter
Lindau, ogsaa kaldet Johanne Sophie Andersen, 15 Kr. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

IHenhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. I Salarium til Advo¬

caterne Hindenburg og Nellemann for Høiesteret

betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende,
fra Holbæk Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag er Arrestantinden Jo¬
hanna Andersdotter Lindau, ogsaa kaldet Johanne Sophie Anderseu
actioneret for det i Straffelovens §§ 194 og 195 ommeldte Forhold samt for

Tyveri.
Efter Arrestantindens Forklaring, der maa lægges til Grund ved Sagens

Paakjendelse, har hun, der var Kjæreste med en Arbeidsmand i Holbæk, med

hvem hun fra Marts f. A. pleiede legemlig Omgang, i Mai f. A. følt sig
frugtsommelig. Hun mærkede Liv hos Fosteret henad Sommeren, men fra
Begyndelsen af November mærkede hun ikke mere Liv hos det. Arrestantinden —
der ikke tidligere har født og som ikke fortalte til Nogen, end ikke til sin Kjæ¬

reste, at hun var frugtsommelig, men under Svangerskabet heller ikke derom
vil være spurgt — ventede først sin Nedkomst i Januar d. A., hvorfør hun

ikke endnu traf Forberedelser til sin Fødsel, da hun meente, at der var god
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Tid dertil; men Natten mellem den 26de og 27de November f. A. henad

Morgenstunden omtrent Kl. 4½ vaagnede hun i sit Sengekammer i Holbæk,

hvor hun dengang havde Condition, under heftige Smerter og fødte i Sengen
et Barn, som kom frem af sig selv, uden at hun hjalp til Fremkomsten. Barnet,

som hun lagde ved Siden af sig, var ganske ubevægeligt og gav ingen Lyd fra

sig, saa at hun ikke tvivlede om at det var dødfødt. Umiddelbart efter Fødse¬
len, der i det Høieste stod paa i 10 Minutter, kom hendes Huusbond og kaldte

paa hende, hvorfor hun stod op og klædte sig paa. Hun rev Navlesnoren over

med Hænderne, tog Efterbyrden fra Barnet og lagde saavel denne som Barnet
i hendes Kiste i Kammeret. Den paafølgende Dag nedgravede hun Efterbyrden
i Haven, medens hun lod Barnet, som det dog var hendes Agt at faae be¬

gravet paa Kirkegaarden, blive liggende i Kisten, hvor det fandtes den 2den
Marts d. A. i stærk forraadnet Tilstand, hvorfor Obductionen af Liget ingen

Oplysning har givet om, hvorvidt Barnet er født levende eller ikke, ligesom

det ikke med Sikkerhed har kunnet oplyses, hvor langt henne i Svangerskabet

Fødselen er foregaaet. For sit ommeldte Forhold findes Arrestantinden at
maatte ansees efter Straffelovens § 195.

Hvad dernæst angaaer Sigtelsen for Tyveri, har Arrestantinden tilstaaet,
at hun mange Gange i Tiden fra November f. A. til Marts d. A. har fra¬

stjaalet sin Huusbond, Brygger Ibsen i Holbek, Rugbrød, Kjød og Flæsk, Aal,
Æg, Smør, Fløde, Øl, Kartofler og Kul, som hun bortgav til tvende i 1ste

Instants Medtiltalte, for hvis Vedkommende Sagen ikke er appelleret. Det

fremgaaer af Sagen, at hun hver Uge har taget mindst 1 undertiden 2 Rugbrød,
af Værdi 66 Øre pr. Stk., og at hun har taget Kjød eller Flæsk paa nogle Pund
ad Gangen, vurderet til 40 à 50 Øre Pundet. De stjaalne Ting beroede deels
i naflaasede, deels i aflaasede Localer, nemlig aflukkede Kjælderrum, hvor hun

tilvendte sig Fødevarer, naar hun i et eller andet Ærinde blev sendt derned,
men enkelte Gange er hun ogsaa gaaet ned i den aflukkede Kjælder udelukkende

i den Hensigt at stjæle og har da sat sig i Besiddelse af Nøglen til samme

ved at tage den enten i Kjøkkenet eller i Dagligstuen, men efter de foreliggende
Omstændigheder skjønnes der ikke aldeles tilstrækkelig Grund til at betragte

Nøglen som tillistet, hvorfor hun kun vil kunne ansees efter Straffelovens § 228.

Arrestantinden er født i Sverrig i 1844, kom til Danmark i 1868 og
er ikke forhen straffet her i Landet. Hendes Straf findes ved den indankede

Dom passende bestemt til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, og da Bestemmel¬

serne om Actionens Omkostninger bifaldes, vil Dommen, forsaavidt den er

paaanket, være at stadfæste.“
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Nr. 11. Decorateur og Tapetserer I. Cohn

(Advocat Hindenburg)
contra

Comiteen for Danmarks Deeltagelse i Verdens¬

udstillingen i Wien 1873 ved dens Præsident, Kammer¬
herre C. A. Fonnesbech (Ingen),
betræffende Forstaaelsen af en af Citanten udstedt Declaration an¬

gaaende Fastsættelsen af Betalingen for det af ham for Comiteen

udførte Arbeide m. m.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 8de Marts

1875: „Denne Sag afvises. I Kost og Tæring betaler Citanten,
Tapetserer og Decorateur I. Cohn til Indstævnte, Comiteen for
Danmarks Deeltagelse i Verdensudstillingen i Wien 1873 ved

dens Præsident, Hs. Excellence, Kammerherre, Conseilpræsident
C. A. Fonnesbech, Storkors af Dbg. og Dbmd., 50 Kr., der

udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse

under Adfærd efter Loven.
Høiesterets Dom.
De af Citanten i forrige Instants nedlagte Paastande om
at kjendes løst fra sin Forpligtelse ifølge den i den indankede

Dom ommeldte Declaration af 24de Marts 1873 samt om

Annullation af den omhandlede Decision af 30te December 1873
og Januar 1874 kunne, i Betragtning af det i Dommen derom

Anførte, ikke ansees tilstrækkeligt begrundede, hvoraf følger, at

hans dertil knyttede Paastand om at tilkjendes de paastævnte

1,164 Rd. 4 Mk. 15 ß efter Indholdet af den nævnte Declaration

ikke kan komme under nærmere Paakjendelse ved Domstolene
Om det nu end maatte antages, at der ikke burde være afsagt en paa

Sagens Afviisning lydende Dom, idet de to førstnævnte Paastandes
Prøvelse — hvorfra Citanten ikke kunde være afskaaren — ved¬
rørte Sagens Realitet, bliver der dog ikke Spørgsmaal om alene

af Hensyn hertil at tage Citantens principale Paastand for

Høiesteret om Sagens Hjemviisning til Paakjendelse i Realiteten

til Følge, navnlig da Citantens Øiemed med denne Paastand
alene har været at aabne ham Adgang til at faae Paastanden

om det ovennævnte Beløb paakjendt ved sædvanlig Rettergang,
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hvilket imidlertid efter det Foranførte ikke kan tilstedes ham; og
efter det ovenfor Bemærkede vil der ligesaalidt kunne gives hans

subsidiaire Paastand for Høiesteret om, at Decisionen kjendes

ugyldig, Medhold.
Da saaledes begge de af Citanten for Høiesteret nedlagte

Paastande maa forkastes, og der ikke findes Anledning til at for¬
andre den indankede Doms Terminologi, hvorom ingen Begjæring
er fremsat, maa det have sit Forblivende ved denne Doms Af¬

gjørelse af Sagen; dog findes Citanten efter Sagens Omstændig¬
heder at burde fritages for, som ved Dommen bestemt, at betale

Kost og Tæring til Indstævnte. Processens Omkostninger for
Høiesteret ville være at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande, dog saaledes at Bestemmel¬
sen om Kost og Tæring bortfalder. Processens

Omkostninger for Høiesteret ophæves. Til Justits¬
kassen betaler Citanten 10 Kroner.

(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.).

-—

—

Denue Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede Dommes
Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og vil ved hvert
Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register.
—

Saalænge Rettens

Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er 12 Kroner 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).
Fjeldsoe & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

—— ——

—— —

—

N 15.

—

Den 13de October.

——

1876.
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Nr. 11. Decorateur og Tapetserer I. Cohn
contra

Comiteen for Danmarks Deeltagelse i Verdensudstillingen i Wien

1873 ved dens Præsident, Kammerherre C A. Fonnesbech

(see forrige Nr.).
Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Ifølge Stævning af

18de September f. A. soger Citanten, Tapetserer og Decorateur I. Cohn,
under nærværende Sag Indstævnte, Comiteen for Danmarks Deel¬

tagelse i Verdens=Udstillingen i Wien 1873 ved dens Præsident Hs

Excellence, Kammerherre, Conseilspræsident C. A. Fonnesbech, Storkors af
Dbg. og Dbmd. deels til at høre ham paa Grund af Miiligholdelse fra den
indstævnte Comitees Side løst fra sin Forpligtelse ifølge en af ham til Comiteen

under 24de Marts 1873 udstædt Declaration, deels til at høre en af de tvende i
nysnævnte Declaration nævnte Voldgiftsmænd, Kammerherre F. H. Wolf¬

hagen og Decorationstegner H. W. Brinkopf, for hvilke Stævningen tillige
er anmeldt, under 30te December 1873 og Januar 1874 afgiven Decision,
der bestemmer Citantens Tilgodehavende hos den indstævnte Comitee, kjendt
ugyldig og ueftertettelig, samt Indstævnte endelig tilpligtet at betale Citanten
et Restbeløb af 1,164 Rd. 4 Mk. 15 ß, som det formenes, at han har tilgode

hos Comiteen for udført Arbeide med Tillæg af Materialier m. m., tilligemed
Renter 5 pCt. p. a. fra Hovedklagens Dato den 16de Februar f. A. saavel¬

som Omkoftningerne ved et inden Retten optaget Tingsvidne samt alle af
denne Sag flydende Omkostninger skadesløst.
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Indstævnte har derimod procederet til Sagens Afviisning med Tillæg
af Kost og Tæring hos Citanten, og Retten skjønner heller ikke bedre, end at

der maa gives denne Indstævntes Paastand Medhold.
Efter hvad der af Sagen fremgaaer, har nemlig Citanten ved den oven

nævnte Declaration af 24de Marts 1873 erklæret, at han med Hensyn til
de til hans Fag henhørende Arbeider, hvis Udførelse maatte blive ham over¬
dragen i den danske Afdeling i Verdensudstillingen i Wien, forsaavidt Beta¬

lingsvilkaarerne angaaer, i Eet og Alt underkaster sig de Bestemmelser, der i

saa Henseende tages af Commissairen for Udstillingen Kammerherre Wolf¬
hagen og Decorationstegner Brinkopf, samt at han saaledes udtrykkelig renun¬

cerer paa at bringe noget derhen hørende Spørgsmaal for Domstolene og
vil acquiescere ved og være tilfreds med, hvad der paa foranførte Maade

bestemmes; og i Henhold til denne Declaration have de nævnte 2de Mænd,
efter at Citanten havde indgivet Regning over sit formeentlige Tilgodehavende

for de af ham ved Udstillingen udførte Arbeider m. v., ved deres ovennævnte

Decision fastsat dette til et samlet Beløb, der er en Deel lavere end det af
ham fordrede, hvorefter Comiteen har erklæret sig villig til at udbetale Citanten
det ham herefter tilkommende Resttilgodehavende, medens den ikke har villet
tilstaae ham noget yderligere Vederlag end det saaledes ved Decisionen fast¬

satte. Citanten har nu vel villet gjøre gjældende, at den omhandlede Decla¬
ration kun kan være at forstaae saaledes, at Comiteen først, naar den selv

havde revideret og decideret de af ham indgivne Regninger og derved gjort
Udsættelser, hvis Rigtighed Citanten ikke vilde erkjende, skulde have kunnet
henvise de saaledes fremkomne Stridspuncter til Afgjørelse af de nævnte

tvende Mænd, og da der nu i det Hele ikke er gaaet frem paa denne Maade,

formener han, at Declarationen herved fra Comiteens Side maa ansees mis¬
ligholdt paa en saadan Maade, at han maa være løst fra de ham efter samme

paahvilende Forpligtelser.
Men denne hele Opfattelse af Declarationen savner aldeles Hjemmel
i selve dennes Indhold, hvorefter Citanten med Hensyn til Betalingsvilkaarene

ubetinget er undergivet de tvende Mænds Bestemmelse, uden at det med et
Ord er antydet, at der skulde kræves visse forudgaaede Forhandlinger imellem

Comiteen og Citanten som Betingelse for, at Sagen skulde kunne ansees
moden til at undergives de oftnævnte tvende Mænds Afgjørelse, og forsaavidt

Citanten har formeent, at Nødvendigheden af en forudgaaet Henviisning af
Sagen fra Comiteens Side til Decisorerne ialfald maatte følge af, at han

skulde være antaget af selve Comiteen til Udførelsen af de paagjældende

Arbeider, maa det bemærkes, at Spørgsmaalet herom i og for sig maa blive

uden practisk Betydning, da det er in confesso, at Comiteen for sit Ved¬
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kommende har godkjendt den trufne Afgjørelse, og at det iøvrigt efter alt i
Sagen Fremkomme nærmest maa antages, at det er Kammerherre Wolf¬

hagen, der i sin Egenskab af Commissair for Udstillingen selvstændig har
antaget ham. Citanten har imidlertid fremdeles formeent, at ialfald selve
Decisionen af flere Grunde og navnlig efter de beedigede Forklaringer, som

under et af ham optaget Tingsvidne af den ene af Decisorerne, nemlig
Decorationstegner Brinkopf, ere afgivne om hans Forhold til samme, maa

ansees ugyldig.
Kunde der nu gives Citanten Medhold heri, saa vilde der dog ikke heraf
flyde nogen Beføielse for Retten til at indgaae paa en Bedømmelse af Sagens
Realitet, hvorimod det maatte staae Comiteen aabent paany at forelægge de
tvende Decisorer Sagen overeensstemmende med Declarationen.

Men Citantens foranførte Formening kan i det Hele ikke billiges.
Den foreliggende Decision fremtræder nemlig efter sin hele Affattelse

som gaaende ud paa en endelig Bestemmelse af Citantens Tilgodehavende,
og selv om Brinkopf efter sin egen Erkjendelse i det Hele maatte have handlet
overilet ved at underskrive Decisionen, der iøvrigt slutter sig nøie til en

tidligere Vedtagelse af ham, saa kan Retten ikke af Hensyn dertil ansee sig

berettiget til at omstøde Decisionen, da der Intet er oplyst om, at Brinkopf,
som maatte ansees velbekjendt med de her i Betragtning kommende Forhold,

og som selvfølgelig havde været fuldt beføiet til at tilbageholde sin Underskrivt,
saalænge han ikke fandt Sagen tilstrækkeligen belyst eller følte sig tilstrækkelig

sikker i sin Opfattelse af samme, er bleven vildledet ved nogen Skyld fra
anden Side, og da det efter det Foreliggende ikke kan antages, at der har

været nægtet ham Adgang til noget sor Sagens Afgjørelse nødvendigt

Actstykke, ligesom det selvfølgelig i ethvert Fald havde staaet ham aabent at
søge nærmere Oplysning i Sagen umiddelbart hos Citanten selv, saafremt
han dertil havde fundet Anledning.

Som Følge heraf, og da der eiheller kan tillægges de øvrige af Citanten

fremsatte Indsigelser mod Decisionens Gyldighed nogen afgjørende Betydning,
vil Sagen, som endelig afgjort ved den afgivne Decision og saaledes i det

Hele unddraget fra Rettens Afgjørelse, være at afvise, hvorhos Citanten vil
have at betale til Indstævnte i Kost og Tæring 50 Kroner.

Behørigt stemplet Papir er under Sagen forbrugt.“
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Nr. 164.

Advocat Brock
contra

Arrestanten Rudolph Christian Frederik Peetz, ogsaa
kaldet Frederik Christian Vilhelm Bumann eller

Petersen
(Defensor Nellemann),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens
§ 16.
Fleskum Herreds Extrarets Dom af 8de Marts 1876:

„Arrestanten Rudolph Frederik Peetz. ogsaa kaldet Frederik Christian

Vilhelm Bumann eller Petersen bør straffes med Fængsel paa
Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage og udrede alle af denne Sag
lovlig flydende Omkvstninger, derunder i Salair til Actor, Pro¬
curator Larsen, 10 Kr. og til Desensor, Kammerassessor, Procurator

Johansen, 8 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 29de Mai 1876: „Arre¬

stanten Rudolph Christian Frederik Peetz, ogsaa kaldet Frederik
Christian Vilhelm Bumann eller Petersen, bør for Actors Tiltale

i denne Sag fri at være. Actionens Omkostninger og derunder
de ved Underretsdommen bestemte Salairer samt i Salair til

Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Morville og
Isaacsen, 10 Kr. til hver, udredes af det Offentlige“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
Advocaterne Brock og Nellemann tillægges i Sa¬

larium for Høiesteret hver 20 Kroner der udredes

af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Rudolph
Christian Frederik Peetz, ogsaa kaldet Frederik Christian Vilhelm
Bumann eller Petersen, — der er født i Hertugdømmet Slesvig i Aaret
1844 og som, efter en Gang tidligere at være straffet for Tyveri, er ved
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Nørvang=Tørrild Herreders Extrarets Dom af 20de November 1868 anseet

for denne Forbrydelse anden Gang begaaet med Fængsel paa Vand og Brød
i 6 Gange 5 Dage, hvorhos han i Medfør af Straffelovens § 16 blev tilfunden

efter udstaaet Straf at udbringes af Landet, —
tiltales under denne Sag
for Overtrædelse af Straffelovens § 16. Arrestanten har vedgaaet, at han,

der den 9de Januar 1869 efterat have udstaaet den ovennævnte ham idømte

Straf, har til Retsprotocollen modtaget den i Straffelovens § 16 ommeldte

Advarsel om Virkningen af hans ulovlige Tilbagevenden, og som derefter var
bleven ført ud af Landet, er paa Transporten gjennem Haderslev undløben

fra sin Bevogter, og at han strax derefter har begivet sig tilbage her til
Landet, hvor han senere har opholdt sig under falske Navne og to Gange
været straffet for Tyveri Da Arrestanten, der, som meldt, er født i Hertug¬

dømmet Slesvig, medens dette hørte til den danske Stat, imidlertid i Henhold

til den ved Kundgjørelse af 16de Novbr. 1864 bekjendtgjorte Fredstractat af

30. October s. A. ikke kan betragtes som Udlænding, og hans Udviisning af
Landet saaledes ikke har havt Hjemmel i Straffelovens § 16, findes han

ikke ved sit ovenmeldte Forhold at have paadraget sig noget Strafansvar,

og han vil derfor være at frifinde for Actors Tiltale, hvorhos Actionens
Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte Salairer samt
i Salair til Actor og Defensor for Overretten, 10 Kr. til hver, ville være at

udrede af det Offentlige.“
—

Advocat Brock

Nr. 172.

contra

Arrestantinden Emma Caroline Vilhelmine Lorentzen,

Andersens Enke (Defensor Halkler),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 25de Juli 1876:

„Arrestantinden Emma Caroline Vilhelmine Lorentzen, Andersens
Enke, bør straffes med Tugthuusarbeidei

denne Actions Omkostninger og derunder

5 Aar samt udrede
Salair til Actor og

Defensor, Procuratorerne Lange og Lehmann, med 15 Kr. til hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

Ved de i nærværende Sag fremkomne Oplysninger findes
der ikke at være tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis for, at Tiltalte

230

Den 29de August.

har forøvet det hende paasiglede, i den indankede Dom omhandlede

Tyveri, og der vil derfor være at tillægge hende Frifindelse for
Bctors Tiltale, hvorimod det efter Omstændighederne maa billiges,
at hun ved Dommen er tilpligtet at udrede Actionens Omkostninger.

Thi kjendes for Ret:
Emma Caroline Vilhelmine Lorentzen, Andersens
Enke, bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være.
I Henseende til Actionens Omkostninger bør Criminal¬

og Politirettens Dom ved Magt at stande. I Sala¬

rium til Advocaterne Brock og Halkier for Høiesteret
betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Emma
Caroline Vilhelmine Lorentzen, Andersens Enke, der er født den

30te December 1826 og tidligere anseet ved denne Rets Dom af 15de Marts
1859 efter Forordningen 11te April 1840 §§ 1 og 58, ved samme Rets Dom

af 14de Juni 1862 efter nysnævnte Forordnings § 13 og ved samme Rets
Dom af 8de Juli 1865 efter bemeldte Forordnings § 15 med Forbedrings¬

huusarbeide i 1, 2 og 4 Aar, sigtes under nærværende mod hende for Tyveri
anlagte Sag for at have gjort sig skyldig i denne Forbrydelse med Hensyn
til to i Sagen under Nr. 7 og 83 i Bevaring tagne, hver isar til 1 Kr.

33 Øre vurderede, efter det i saa Henseende Oplyste aldeles eensartede Uld¬

trøier, hvilke Traadhandlerske Ida Caroline Toussing, Boghandler Sundbyes

Enke, i den af hende afgivne, med Ed bekræftede Jorklaring har erklæret
at være hendes Eiendom og at være fig frakomne mod hendes Vidende og

Villie den 23de Februar d. A., formeentlig stjaalne af Arrestantinden, medens
denne handlede med hende i hendes Butik i Eieadommen Nr: 7 i Blaa¬

gaardsgade.
Arrestantinden blev ved sin Anholdelse i denne Sag funden iført Trøien

Nr. 7, og at hun har været i Besiddelse af denne Trøie, er saaledes givet,
og hun har ei heller giort noget Forsøg paa at modsige Rigtigheden heraf.

Hun har derimod vedblivende nægtet at kjende noget til Trøien Nr. 83 og
at have begaaet det ommeldte hende af fornævnte Sundbyes Enke paasigtede

Tyveri.
Det er imidlertid forklaret af Sidstnævnte, at Arrestantinden, hvem

hun bestemt har gjenkjendt, og til hvem hun tidligere særligt havde lagt
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Mærke og anseet som en mistænkelig Person, fordi Arrestantinden i længere
Tid af og til havde indfundet sig i hendes Butik og ladet sig forevise en

Mængde Varer, hvoraf hun som oftest Intet kjøbte og aldrig Andet end Ube¬
tydeligheder, sidstnævnte Dags Formiddag kom ind i hendes Butik, hvilken

hun, efterat have seet paa flere forskjellige Ting og kjøbt et Dusin Horn¬
knapper, forlod; at Grønthandler Rasmussens Steddatter Christiane Frederikke

Holm strax efter Arrestantindens Bortgang kom ind i hendes Butik og
afleverede Trøien Nr. 83, om hvilken hun meddeelte, at den umiddelbart

forinden var bleven tabt paa den sra Butikken til Gaden førende Trappe
af en Dame, der kom ud af Butikken, at Trøierne Nr. 7 og 83, som hun

samme Dags Morgen havde seet ligge paa deres Plads i Butikkens Vindue,
da saaes at være borte, og at der, medens Arrestantinden ved den omhandlede
Leilighed opholdt sig i hendes Butik, ikke havde, som af Arrestantinden berørt
under Forhøret, været et Fruentimmer med et Barn, men ikkun Sadelmager
Olsens Hustru Hansine Anna Christine Larsen og en ubekjendt Herre, hvilke

begge endnu vare tilstede i Butikken, da fornævnte Rasmussens Steddatter

indfandt sig i denne med Trøien Nr. 83.
Derhos har Detailhandler Simon Olsen afgivet en Forklaring, der
gaaer ud paa, at Trøierne Nr. 7 og 83 henhøre til en Slags Trøier, som

han lader strikke her i Staden til Førbandling, og at den ovenommeldte
Sundbyes Enke har kjøbt saadanne Trøier hos ham i hele og halve Dusin
til en saadan Tid, at det er aldeles rimeligt, at hun i Februar Maaned

d. A. kan have havt af det Slags Trøier i sit Udsalg.

Dernæst har Helene Petrine Franciska Toussing, en Søster til Sundbyes
Enke, hvem hun var behjælpelig med Bestyrelsen af dennes Handel, gjen¬

kjendt Trøierne Nr. 7 og 83 som et Slags, hvoraf hendes Søster har gjort

Indkjøb hos den nys omtalte Detailhandler Olsen og havt til Salg i sin
Butik, samt forklaret, at hun den 3die Februar d. A. havde seet to saadanne

Trøier ligge i Vinduet i sin Søsters Butik, at hun, som opholdt sig i et
Værelse ved Siden af denne, da den ovenmeldte Rasmussens Steddatter
samme Dag kom ind i Butikken med Trøien Nr. 83, hørte, at Sidstnævnte

fortalte, at denne Trøie et Øieblik forinden var bleven tabt paa Trappen til
Butiken af en Dame, der var kommen ud af samme, at hun, som derpaa

gik ud i Butikken, saae, at ovennævnte Sadelmager Olsens Hustru var nær¬

værende i samme, at det strax efter blev hende meddeelt af hendes Søster,

at en Kone, der lige var gaaet ud af Butiken og som hendes Søster jævnlig
havde omtalt for hende som en Person, der ofte indfandt sig i hendes Søsters
Butik og lod sig Alt forevise, men sa agodtsom Intet kjøbte, havde stjaalet

de 2 Trøier, der havde ligget i Vinduet, og at hendes Søster senere engang,
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da Arrestantinden, hvem hun har gjenkjendt, gik forbi Butikken, paaviste
hende Arrestantinden som den omtalte Kone, der skulde have stjaalet de

to Trøier.

Fremdeles har den ovennævnte Sadelmager Olsens Hustru forklaret,
at hun en Dag, som nok kan have været i Februar Maaned d. A., kom ind

i Sundbyes Enkes Butik, hvor hun ved sin Ankomst foruden Sundbyes
Enke selv, kun fandt nærværende en Kone, der blev expederet før hun, og

derpaa gik sin Vei, og en Herre, som endnu var i Butikken, da hun forlod
den, og at hun ved denne Leilighed saae Grønthandler Rasmussens Datter

Frederikke Holm komme ind i Butikken med en ulden Trøie, om hvilken hun
sagde, at den havde ligget paa Trappen eller noget Lignende.
Endvidere har den tidtomtalte Grønthandler Rasmussens Steddatter

forklaret, at hun har afleveret Trøien Nr. 83 til Sundbyes Enke i dennes

Butik, hvori dengang foruden denne kun var en Dame og en Herre, hvilke

begge vare hende ubekjendte, og at hun umiddelbart forinden havde seet

denne Trøie, medens hun sad ved et Vindne i den lige overfor Sundbyes
Enkes Butik værende Kjælderleilighed i Eiendommen Nr. 4 i Blaagaardsgade,
hvori hun boede, blive tabt af en Dame, der kom ud af bemeldte Butik,

og derpaa efter Paalæg af hendes Moder, hvem hun havde meddeelt, hvad
hun havde seet, strax var gaaet ud og taget den op og bragt den ind til
Sundbyes Enke, medens hun derimod ikke har kunnet gjenkjende Arrestant¬

inden som den Dame, der tabte Trøien, fordi denne Person øieblikkelig fjernede

sig, eller i saa Henseende har kunnet give anden Oplysning, end at hendes
Moder samme Dags Eftermiddag gjorde hende bekjendt med, at et Fruen¬

timmer, der kom ind i deres Butik, var den, der havde tabt Trøien, ved
ved hvilken Leilighed hun dog ei heller lagde Mærke til den hende paaviste
Persons Ansigt, ligesaa lidet som hun fik hendes Navn at vide.
Endelig har Grønthandler Rasmussens Hustru Sophie Frederikke

Høhling førklaret, at hun en Dag, som nok kan have været i Februar Maaned
d. A., men som det iøvrigt ikke kan betvivles har været den 3die d. M., saae

fra sin ligeoverfor Sundbyes Enkes Butik værende Bopæl, at der, idet
Arrestantinden, som var hende personlig bekjendt, lukkede Døren til bemeldte
Butik og var i Begreb med at gaae ned ad Trappen til denne, faldt fra
Rummet mellem Arrestantindens Overstykke og Kjole noget Hvidt, som hun

antog for et Lommetørklæde, og at hun, da hun maatte opgive at kalde paa
Arrestantinden, fordi denne hurtigt gik ned mod Nørrebrogade, paalagde sin

Datter, den ovenomtalte Christine Frederikke Holm, at gaae ud og optage

det Tabte, samt at Sidstnævnte, som derefter gjorde dette, da hun kom tilbage,

underrettede hende om, at det Tabte var en Uldtrøie, som hun havde afleveret
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til Sundbyes Enke, ligesom bemeldte hendes Datter ogsaa senere meddeelte

hende, at den tabte Trøie tilligemed en anden skulde være stjaalen i Sundbyes
Enkes Butik, i hvis Vindue Trøierne havde ligget.

Og ved samtlige disse Udsagn, der alle, naar undtages det, som er
afgivet af Grønthandler Rasmussens Hustru, der ilke har kunnet stedes til

Eds Aflæggelse, ere bekræftede med Ed, maa der ansees tilveiebragt en til
Vished grændsende Sandsynlighed for, at Arrestantinden har begaaet det her

omhandlede Tyveri. Men den saaledes fremkaldte stærke Formodning for

Tilstedeværelsen af Arrestantindens Strafskyld bestyrkes desuden i en meget
betydelig Grad ved hendes eget Forhold under den criminelle Undersøgelse,
der er denne Sags Grundvold, idet hun, foruden oftere at være optraadt

paa en usømmelig Maade blandt Andet mod Vidner, hvis Forklaringer gik

hende imod, har under samme viist en Vaklen i sine Udsagn, der øiensynlig

sees at være fremkaldt ved fremkomne Oplysninger, der nødsagede hende til
at opgive Omstændigheder, hvorved hun, tidligere havde søgt at hævde

sin Uskyld.
Om Trøien Nr. 7 forklarede hun saaledes fra først af, at hun havde
kjøbt den i December Maaned f. A. hos Firmaet L. C. Warburg & Søn

paa Høibroplads og paastod i Forbindelse dermed, at hun senere flere Gange

havde vasket denne Trøie, og disse Forklaringer vedblev hun ligeoverfor

den Ene af bemeldte Firmas Jhændehavere Harald Hans Valdemar War¬

burg, efterat denne for Retten havde erklæret, at fornævnte Firma ikke i
December f. A. havde havt Trøier af saadan Slags til Forhandling og
udtalt, at Trøien Nr. 7 efter hans Skjøn aldrig havde været vasket eller

idetmindste aldrig været underkastet nogen egentlig Vask, at hun havde
kjøbt Trøien Nr. 7 som opgivet, vedblev hun endog, efterat Warburg havde

oplyst, at hans senere afdøde Commis, af hvem hun med stor Bestemthed

paastod, at Trøien Nr. 7 var bleven hende solgt, ikke paa Grund af Sygdom
havde været i Firmaets Butik efter October Maaned f. A. Men da Warburg

under Afgivelsen af sin Forklaring havde begrundet det omhandlede Skjøn

blandt Andet derpaa, at en i Trøierne Nr. 7 og 83 indvævet Bort af rødt
Garn maatte ved at blive vasket forandre Udseende, og at dette ikke var
Tilfældet med Trøien Nr. 7, da Borterne i begge Trøier saae eens ud, erklæ¬

rede hun, at hun, hvergang hun havde vasket Trøien Nr. 7, havde udtrukket
det røde Garn, og, da hun blev gjort opmærksom paa, at Sligt ikke lod sig
gjøre, fordi Garnet var vævet ind i Trøien, svarede hun, at det saa maatte

være en anden af hendes Trøier, som hun havde forholdt sig med paa denne
Maade; og da hun havde hørt Warburg bekræfte sin Forklaring med Ed,

erklærede hun, at det var muligt, at hun slet ikke havde kjøbt Trøien Nr. 7
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hos Warburg, og at hun i saa Fald havde kjøbt den i Nørrebrogade Nr. 7

paa Nørrebro. Hun paaviste derefter Manufacturhandler Adolph Vilhelm
Langsted som den, hos hvem hun i dette Tilfælde havde kjøbt Trøien Nr.

7, og, da han forklarede, at han nu vel kun havde Trøier i sit Udsalg af

saadan Slags som Trøierne Nr. 7 og 83 med en fra disse noget forskjellig
Bort, men at han ingen Mening kunde have om, hvorvidt han havde Trøier
aldeles liig Trøierne Nr. 7 og 83 til Forhandling ved Juletid f. A., samt

at han ikke turde benægte, at have seet Arrestant inden i sin Butik, erklærede

hun, at hun nu var fuldkommen sikker paa, at hun havde kjøbt Trøien Nr.
7 hos Manufacturhandler Langsted ved Juletid f. A.
Endvidere forklarede Arrestantinden først, at hun havde været i Sund¬

byes Enkes Butik og kjøbt nogle Hornknapper omtrent 14 Dage før hun

Fredagen den 25de Februar d. A anholdtes i denne Sag, og at hun senere

havde været samme Sted flere Gange, sidste Gang Mandagen før sin An¬
holdelse, og denne Forklaring fastholdt hun i længere Tid og navnlig endnu

i et den 7de Juni d. A. afholdt Forhør, uagtet Sundbyes Enke samtidig
modsagde, iat Arrestantinden havde været i hendes Butik efter den Dag,
da Trøierne Nr. 7 og 88 bleve savnede, men, efterat der i samme Forhør
var blevet foretaget en yderligere Afhøring af nogle af de tidligere afhørte

Vidner, tilbagekaldte Arrestantinden sine Forklaringer betræffende de Tider,
hvorpaa hun skulde have været i Sundbyes Enkes Butik, og paastod nu, at

det var i December Maaned forrige Aar, hun var i samme og kjøbte Knapper,
og at dette ikke var Hornknappa:, men overtrukne Knapper, og at hun ikke

senere havde været i den omhandlede Butik forinden Mandagen for sin

Anholdelse. Og naar det nu i Forbindelse med alt det Foranførte tages
med i Betragtning, at Arrestantinden tidligere, som ovenfor paaviist, er strasset

3 Gange for Tyveri, at disse Tyverier vare Butikstyverier, og at hun senere
flere Gange har været saaledes mistænkt blandt Andet for Tyverier af samme
Slags, at hun paa Grund deraf har været criminelle Undersøgelser under¬

kastet, — saa maa der ansees at foreligge et til at dømme Arrestantinden
tilstrækkeligt Beviis for, at hun ved sin Nærværelse i Sundbyes Enkes, Butik
den 3die Februar d. A. har stjaalet Trøierne Nr. 7 og 83, og hun vil altsaa

nu blive at dømme efter Straffelovens § 232 for 4de Gang begaaet simpelt
Tyveri efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide i 5 Aar.“

Den 29de August.

Nr. 174.
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Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Carl Julius eller Juliussen (Def. Levinsen ved

Halkier)
der tiltales for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods.

Criminal= og Politirettens Dom af 25de Juli 1876: „Arre.

stanten Carl Julius eller Juliussen bør straffes med Tugthuus¬
arbeide i 3 Aar samt udrede denne Actions Omkostninger og der¬

under Salair til Actor og Defensor, Procurator Winther og
Justitsraad Nyegaard, med 10 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skele Indstævning foreligger
Høiesteret til Paakjendelse og i Henhold til de i den indankede

Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde, kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Hindenburg
og Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Carl

Julius eller Juliussen, der er født den 17de Juli 1843 og blandt Andet
anseet ved denne Rets Dom af 27de November 1869 efter Straffelovens

§ 232 for 4de Gang begaaet Tyveri og efter § 1 i Lov af 3die Marts 1860
om Straffen for Løsgængeri og Betleri med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar

samt oftere for Løsgængeri og Betleri, senest ved denne Rets Dom af 25de
April d. A., efter sidstnævnte Lovs § 1 med Arbeide i Kjøbenhavns

Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i 150 Dage. er under nærværende mod

ham for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods anlagte Sag ved egen,
af det iøvrigt Oplyste tildeels bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have deels

omtrent ⅓ Aar før denne Sags Paabegyndelse i sidstafvigte Mai Maaned,
medens han opholdt sig i Detailhandler Jens Jensens Butik, stjaalet et
Pengebeløb af mindst 25 og af i det Høieste 66 Øre, som bemeldte Detail¬

handler Jensen havde lagt paa Disken i sin Butik til en Kunde, der skulde
have Penge tilbage, deels i sidstommeldte Maaned tilegnet sig en til en Krone

vurderet Hat, hvis Eier ikke er kommen tilstede, som han vil have fundet i
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Charlottenlund, liggende i selve Skoven udenfor et Telt, medens det ikke tør
ansees tilstrækkeligen godtgjort, at han endvidere, som af ham forklaret, har

stjaalet et til en Værdi af en Krone ansat Tørklæde, om hvilket ingen Op¬
lysning har været at tilveiebringe.

Som Følge heraf vil Arrestanten nn blive at dømme efter Straffeløvens
§ 232 for 5te Gang begaaet simpelt Tyveri og efter sammes § 247 efter Om¬

stændighederne til Tugthuusarbeide i 3 Aar.“

Anden ordinaire Session.

Mandagen den 2den October.

Nr. 165.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestantinderne Emilie Kirstine Franck og Ane Cecilie

Petersen, Becks Enke (Defensor Levinsen),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 15de Juli 1876:

„Arrestantinderne Emilie Kirstine Franck og Ane Cecilie Petersen,
Becks Enke, bør straffes med Tugthuusarbeide, Arrestantinden
Becks Enke i 10 Aar og Arrestantinden Franck i 6 Aar.

Saa bør de og udrede denne Actions Omkostninger og
derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Lehmann
Sørrensen med 20 Kr. til hver Arrestantinden Becks Enke med

⅓½.., dog saaledes, at deraf in solidum med hende tilsvares ⅓0 af
Arrestautinden Franck, og af denne med ⅓1. At efterkommes

under Adfærd efter Looen.
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,

hvorved alene bemærkes, at der ikke i nærværende Sag for Becks
Enkes Vedkommende findes Anvendelse for Bestemmelsen i Straffelo¬
vens § 241 2det Stykke kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Etatsraad Bun¬
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tzen og Advocat Levinsen for Høiesteret betale

de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een, 50

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
mod Arrestantinderne Emilie Kirstine Franck og Ane Cecilie Peter¬

sen, Becks Enke, for Tyveri anlagte Sag er det beviist ved deres egne med
det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelser, at Arrestantinden Franck i sidst¬

afvigte Efteraar, medens hun gik tilhaande hos Professor Tandlæge J. I.
Jansen, har i et Værelse, hvori hun gjorde reent, stjaalet et til 2 Kr. vurde¬

ret Dørhaandtag, som tilhørte fornævnte Professor Jansen og et til 50 Øre

vurderet, Snedkermester Jøngen Christian Madsen tilhørende Stemmejern, at
Arrestantinden Becks Enke den 12te Marts d. A. har frastjaalet Oline=Marie

Lund, Arbeidsmand Leonells Hustru, medens hun opholdt sig i dennes Leilig¬

hed for at passe et Barn, en Skjorte og en Særk, tilsammen ansatte til en
Værdi af 3 Kr., at Arrestantinden Franck, der sidstnævnte Dag indfandt sig

hos Arrestantinden Beck, hvem hun kjendte fra en Straffeanstalt, hvori de
Begge, havde været, har, efterat Sidstnævnte havde gjort hende bekjendt med
Tyveriet fra Leonells Hustru og dets Udbytte, paataget sig at pantsætte dette

til Fordeel for dem Begge og næste Dag pantsat det paa Assistentshuset,
samt at begge Arrestantinderne derefter ere blevne enige om at stjæle til fæl¬
les Fordeel, og i Henhold til denne Aftale i den paafølgende Tid have be¬

gaaet 9 forskjellige Tyverier, hvorved de tilvendte sig en stor Deel Sengklæder

og Klædningsstykker, noget Linned m. m., i det Hele af Værdi mellem 620 og
630 Kr., foruden 6 Kr. i Penge, hvilke Tyverier bleve udførte om Dagen

deels af begge Arrestantinderne i Forening deels alene af Arrestantinden

Franck og tildeels indbrudsviis.
De stjal saaledes i Eiendommen Nr. 21 i Borgergade i et Kvistværelse,
hvortil de skaffede sig Adgang for at stjæle i samme, ved at Arrestantinden

Beck med et af Arrestantinden Franck til Brug under Tyveriets Gjen¬
nemførelse medbragt Spiger frabrød Krampen til den for Værelsets Dør an¬
bragte Hængelaas, 3 Frakker og en Vest, i Alt af Værdi 66 Kr., samt 6 Kr.

i Penge, Alt tilhørende Opvarter Jacob Emil Petersen.
I Eiendommen Nr. 12 i Viingaardstræde skaffede Arrestantinden Franck

sig Veien aaben til et Qvistværelse ved at oplukke sammes aflaasede Dør med
en hende til dette Øiemed af Arrestantinden Beck leveret falsk Nøgle og til¬

vendte sig derpaa i dette Værelse en Deel Ane Sophie Møller, Former Nielsens

Hustru, tilhørende Sengklæder, i det Hele vurderede til 21 Kr.
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I Eiendommen Nr. 10 i Norgesgade itubrød Arrestantinden Beck
med det ovenomtalte Spiger Hængelaasen for et Qvistværelse og gik derpaa

ind i dette og stjal, medens Arrestantinden Franck stod udenfor paa Vagt,
hvorhos Arrestantinden Franck efter Aftale med Arrestantinden Beck næste

Dag igjen gik op i denne Eiendom og ind i samme Værelse, hvis Dør hun

fandt aaben som Følge af, at den endnu var i samme Stand, som de den
foregaaende Dag havde forladt den, og stjal paany i Værelset, og paa denne
Maade tilvendte de sig 13 Par Lagner, et Sengetæppe, en Deel Klædnings¬

stykker m. m., tilsammen vurderet til 329 Kr. og tilhørende deels Fabrikant
F. Motlau, deels to af dennes daværende Tjenestepiger.

I Eiendommen Nr. 4 i Amaliegade gik Arrestantinden Franck op

paa Qvisten og prøvede, om en af hende medbragt Nøgle, derhørte til hendes
Stuedør, passede i en eller anden Laas i Dørene paa de samme Sted væ¬

rende Qvistværelser, og, da hun fandt, at dettesvar Tilfæld et med een af
Laasene, hentede hun Arrestantinden Beck og gik i Forening med denne op

til den sidstnævnte Qvist, hvor hun med den sidstnævnte Nøgle oplukkede

Døren til det ommeldte Værelse, hvis Laas hun, efterat have gjort det om¬

talte Forsøg, paany havde aflaaset. Derpaa gik begge Arrestantinderne ind
i Værelset og satte sig i Besiddelse af Sengklæderne til to Senge, en Mængde

Klædningsstykker og Uhr, hvilke Koster de for en Deel puttede i en medbragt

Sæk og ellers paa anden Maade indpakkede, og derpaa begave sig bort med
Arrestantinden Franck blev imidlertid bemærket, hvorfor hun kastede de Ko¬

ster, hun bar, fra sig og fjernede sig, men hun blev efterfulgt til sin Bopæl,

hvor hun samme Dags Æften blev anholdt af Politiet.

De til dette Tyveri hørende Koster ere i Alt ansatte til en Værdi af

180 Kr. og tilhørte for en Deel Lehnsbaron Henrik Stampe, og Resten to af
dennes Tjenestepiger.

De fire iøvrigt i Overeensstemmelse med den af Arrestantinderne trufne
Aftale begaaede Tyverier bleve derimod udførte i Eiendomme, hvori den eller

de af dem, af hvem Tyveriet iværksattes, havde begivet sig ind i tyvagtig
Hensigt paa Steder, hvortil Adgangen havde været uhindret

Af Arrestantinderne er Arrestantinden Franck, der er født den 6te Mai

1839, tidligere straffet 3 Gange for Tyveri, senest ved denne Rets Dom af
16de Januar 1864 efter Forordningen 11te April 1840 § 15 med Forbedrings¬

huusarbeide i 4 Aar, hvilken Straf hun havde udstaaet den 21de Januar
1868, og Arrestantinden Becks Enke, der er født den14de August 1822, for¬

hen straffet mange Gange, navnlig for Eiendomsindgreb, senest ved samme
Rets Dom af 10de August 1869 i Henhold til Straffelovens § 54 efter

sammes § 232 jfr. tildeels § 229 Nr. 4 1ste Led for simpelt og grovt Ty¬
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veri 4de Gang begaaet med Tugthuusarbeide i 6 Aar. De ville saaledes nu
blive at dømme efter bemeldte Lovs § 232 jfr. tildeels § 229 Nr. 4 sammen¬

holdt for Arrestantinden Becks Enkes Vedkommende tildeels med § 54, Arre¬
stantinden Becks Enke for 5te Gang begaaet grovt og simpelt Tyveri og
Arrestantinden Franck for 4de Gang begaaet simpelt og grovt Tyveri samt
Sidstnævnte tillige i Medfør af nysnævnte Lovs § 241 1ste Stykke efter

dens i§ 238 som for Hæleri 4de Gang begaaet, hvorhos de Tyverier, for
hvilke Arrestantinden Becks Enke nu dømmes, ville, da hun ved en inden
den kongelige Landsover= samt Hof= og Stadsret den 27de December 1845

afsagt Dom er, foruden for Tyveri, bleven dømt for Hæleri, i Overeensstemmelse
med den ovennævnte Lovs §' 241 2det Seykke blive at tilregne hende efter

§ 238 som Hæleri 5te Gang begaaet, og findes Straffen at kunne bestemmes til
Tugthuusarbeide for Arrestantinden Becks Enke i 10 Aar og for Arrestant¬

inden Franck i 6 Aar.“

——

Nr. 183.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestantinden Louise Augusta Christine Hering,
Hansens fraskilte Hustru

(Defensor Levinsen),
der tiltales for Overtrædelse af et hende givet Polititilhold.
Criminal= og Politirettens Dom af 12te August 1876:

„Arrestantinden Louise Augusta Christine Hering, Hansens fraskilte

Hustru, bør straffes med Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens
Tvangsarbeidsanstalt i 120 Dage og betale Sagens Omkostninger.

At efterkommes under Rdfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendesfor Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Etatsraad Buntzen

og Advocat Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.
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Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Da Arrestantinden
Louise Augusta Christine Hering, Hansens fraskilte Hustru, der er

født den 19de Juni 1826 og senest ved Høiesterets Dom af 23de November

forrige Aar er anseet efter Lov om Sttaffen for Løsgængeri og Betleri af
3die Marts 1860 § 1 med Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangs¬

arbeidsanstalt i 90 Dage, under nærværende Sag ved egen af det iøvrigt
Oplyste bestyrkede Tilstaaelse er overbeviist at have mod et hende til Kjøben¬

havns Politiprotocol over mistænkelige Personer den 22de Marts d. A. under

sædvanlig Straffetrudsel givet Tilhold unddraget sig Fattigvæsenets Forsorg,
idet hun den 20de f. M, da hun havde Udgangstilladelse fra Ladegaarden,
hvor hun af Fattigvæsenet var udlagt, uden Tilladelse er udebleven derfra,
indtil hun den 28de næstefter blev anholdt, vil hun paany være at ansee
efter fornævnte Lov af 3die Marts 1860 § 1 efter Omstændighederne med

Arbeide i den ovenmeldte Tvangsarbeidsanstalt i 120 Dage samt have at
tilsvare Sagens Omkostninger.“

—
Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiepiererstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

—
N 16—17.

Den 20de October.

1876.

Tirsdagen den 3die October.

Nr. 141.

Advocat Levinsen
contra

Marius Nielsen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Vold.
Nørvang=Tørrild Herreders Extrarets Dom af 31te Marts 1876:

„Den af Arrestanten Marius Nielsen under nærværende Sag ud¬

staaede Varetægtsarrest træder istedetfor den Straf, han ellers i

Anledning af Sagen har forskyldt. Til den Skadelidte Niels

Nielsen bør Arrestanten at betale 104 Kr., saa bør han ogsaa
udrede alle af hans Arrest og Actionen flydende Omkostninger,

derunder Salair til Actor, Cancelliraad Borch 10 Kr. og til

Defensor, Cancelliraad Anchersen 8 Kr. Den idømte Erstatniug
at udrede inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse

og iøvrigt at efterkomme under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 22de Mai 1876: „Tiltalte
Marius Nielsen bør hensættes i Fænesel paa Vand og Brød i 2

Gange 5 Dage. I Henseende til Erstatningen samt Actionens
Omkostninger, hvorunder Actor og Defensor for Overretten, Ju¬

stitsraad Neckelmann og Procurator Fasting, tillægges i Salair
hver 10 Kr., bør Underretsdommen ved Magt at stande. Den

Den 3die October.
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idømte Erftatning udredes inden 8 Uger efter denne Doms lov¬

lige Forkyndelse og iøvrigt at efterlommes under Adfærd efter
Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
og med Bemærkning, at de Høiesteret forelagte nye Oplysninger
ikke kunne lede til andet Resultat end det deri antagne, kjendes

for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocat Levinsen og Etatsraad

Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kr.

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Om Tiltalte Marius
Nielsen, der under denne Sag tiltales for Vold, er det ved hans egen Til¬
staaelse i Forbindelse med Sagens øvrige Oplysninger godtgjort, at han den

20de Febr. d. A., medens han og Tjenestekarl Niels Nielsen tilligemed flere
Andre opholdt sig i Stalden paa Hovedgaarden Refstrup, har med et Jern¬

Træskobeslag bibragt Niels Nielsen et saadant Slag paa den venstre Side af
Overlæben, at der fremkom et gabende Saar af et Par Tommers Længde, der
gik næsten gjennem Overlæbens hele Tykkelse, og at 2 Tænder i Overmunden

afbrækkedes mellem Krone og Rod. Efter Sagens Oplysninger maa det an.

tages, at der nogen Tid i Forveien i Stalden havde fundet Skjænderi Sted
mellem Tiltalte og Niels Nielsen, og at disse gjensidig havde skjældt hinanden ud

for Drenge, men at der derimod ikke umiddelbart, forinden Overfaldet fandt
Sted, har fra Niels Nielsens Side været givet nogen Anledning til samme.

Niels Nielsen har paastaaet sig tilkjendt i Erstatning ialt 1ös Kr.

For sit ommeldte Forhold vil Tiltalte, der er født d. 18de Sept. 1855
og ikke sees tidligere at have været tiltalt eller straffet, være at ansee efter
Straffelovens § 203 med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder og med

særligt Hensyn til den af Tiltalte fra den 15de Marts d. A. til den 31 s. M.
udstaaede Varetægtsarrest hvortil hans Forhold ikke kan ansees at have

givet tilstrækkelig Anledning — findes at burde bestemmes til Fængsel paa
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Vand og Brødi2Gange 5Dage. I Henseende til Erstatningen samt Actionens Om¬
kostninger, hvorunder der vil være at tillægge Actor og Defensor for Over¬
retten i Salair hver 10 Kr., vil Underretsdommen være at stadfæste.“

—— ———— —

Nr. 177.

Advocat Nellemannn
contra

Arrestantinden Ane Marie Graumann, Hans Frand¬

sens fraskilte Hustru (Defensor Buntzen),

der tiltales for Tyveri.
Falsters Vestre Herreds Extrarets Dom af 15de Juni 1876:

„Arrestantinden Ane Marie Graumann, Hans Frandsens fraskilte
Hustru, bør hensættes til Tugthuusarbeide i 2 Aar. Saa bør

hun og udrede samtlige af Actionen lovlig flydende Omkostninger,
deriblandt Salair til Actor, Overretssagfører Jensen og til De¬

fensor, Procurator Blæsberg, 10 Kr. til hver. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 28de Juli 1876:
„Arrestantinden Ane Marie Graumann, Hans Frandsens fraskilte
Hustru, bør straffes med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar. I

Henseende til Actionens Omkostninger bør Underrettens Dom ved
Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor for Overretten,
Procuratorerne Engberg og Bøcher, betaler Arrestantinden 10 Kr.

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom

bør ved Magt at stande. I Salarium til Ad¬

vocat Nellemann og Etatsraad Buntzen for
Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kr. til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra

Falsters vestre Herreds Extraret hertil indankede Sag tiltales Arrestantinden

Ane Marie Graumann, Hans Frandsens fraskilte Hustru for Tyveri,
men har nægtet at have gjort sig skyldig i denne Forbrydelse.
Da det imidlertid ved hendes egen Tilstaaelse, der stemmer med det
2
iøvrigt Oplyste, er godtgjort, at hun har været i Besiddelse af en til

Kroner vurderet Fruentimmertrøie, med Hensyn til hvilken Gaardmandi
Vester=Kippinge I. Olsens Hustru, Maren Kirstine Jensen, hos hvem Arrestant¬

inden tjente fra 20 Sept. f. A. til Slutningen af Marts d. A., da hun for¬

lod sin Condition, har aflagt Tilhjemlingsed og med Vidner bevist sin tid¬

ligere Besiddelse, og da der intet Hensyn kan tages til Arrestantindens
af Intet bestyrkede Udsagn om engang for flere Aar siden at have kjøbt Trøi¬

en i Rudkjøbing paa en Gjennemreise, og det saa meget mindre, som hendes
Forklaring om at have havt Trøien saavel under sit Ophold i Tvangsarbeids¬
anstalten ved Saxkjøbing — fra 16 Novbr. 1869 til 11 Marts 1873 — som paa

Fattiggaarden i Nykjøbing, bestemt er nodsagt af Inspecteuren paa først¬
nævnte Anstalt og af Øconomen og Opsynsmanden ved Fattiggaarden, maa

det i L. 6—17—10 og 11 cfr. Fd. 8de Septbr. 1841 § 6 omhandlede Beviis

ansees tilveiebragt, og Arrestantinden vil derfor være at dømme for uhjemlet
Besiddelse af denne Trøie, dog kun som Hæler, da de foreliggende Oplysnin¬

ger ikke findes at indeholde tilstrækkelig Hjemmel for at dømme hende som Tyv.

Efter det Anførte vil Arrestantinden, der er født den 13de April 1823
og oftere har været straffet, navnlig tre Gange for Tyveri, senest ved Ny¬

kjøbing Herreds Extrarets Dom af 7de August 1874 efter Straffelovens §
231 1ste Mmbr cfr. § 307 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, nu være

at dømme efter sidstnævnte Lovs § 238 cfr. § 241 som for 4de Gang be¬

gaaet Hæleri, og findes Straffen passende at kunne bestemmes til lige Ar¬
beide i 1 Aar.
Overeensstemmende hermed vil Underretsdommen, der har anseet Ar¬

restantinden efter Straffelovens § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri
med Tugthuusarbeide i 2 Aar, være at forandre, hvorimod den vil være at

stadfæste i Henseende til Actionens Omkostninger, der rettelig ere paalagte
Arrestantinden.“

Nr. 186.

Advocat Klubien
contra

Ole Kristensen (Defensor Bunizen),
der tiltales for Hæleri samt til at have sin Næringsadkomst som

Værtshuusholder forbrudt.
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Criminal og Politirettens Dom af 8de August 1876: „Arrestanterne

Lars Peter Hansen og Søren Andreas Veng samt Tilialte Ole
Kristensen bør straffes, Arrestanten Veng med Forbedringshuus¬

arbeide i 8 Maaneder og Arrestanten Jansen og Tiltalte med

Fængsel paa Vand og Brød, den Førstnævnte i 4 Gange 5 Dage
og den Sidstnævnte i 8 Dage, samt denne derhos have forbrudt
sin i Borgerbrev af 13de August 1874 hjemlede Næringsadkomst

som Værtshuusholder heri Staden. Saa bør de og udrede denne

Actions Omkoftninger og derunder Salair til Actor og Defensor,

Procuratorerne Lehmann og Sørrensen, med 15 Kroner til hver,
Arrestanten Veng med b, dog saaledes at deraf in solidum
med ham tilsvares 7 af Arrestanten Hansen, ⅓12 af denne og
Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een, og ⅓ af Tiltalte

alene og Arrestanten Hansen med ⅓. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom for Ole Kristensens

Vedkommende anførte Grunde kjendes for Ret:
Criminal og Politirettens Dom bør, forsaavidt
paaanket er, ved Magt at stande. I Salarium

til Advocat Klubien og Etatsraad Buntzen for
Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag, der er anlagt mod Arrestanterne Lars Peter Hansen og Søren

Andreas Veng for Tyveri, og mod Tiltalte Ole Kristensen for Hæleri
og til at have sin Næringsadkomst som Værtshuusholder forbrudt, er det

ved Arrestanternes egne med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelser beviist,
deels at Arrestanterne i sidstafvigte Mai Maaned 5 Gange have aftalt, at
Arrestanten Veng til Fordeel for dem Begge skulde sijæle Smør i Gjæstgiver¬

stedet „Rosen“, i hvilket han dengang havde Beskjæftigelse, og Arrestanten
Hansen derpaa afhænde det stjaalne Smør, og at Arrestanten Veng har i

Henhold til disse Aftaler 5 forskjellige Gange frastjaalet Gaardskarl Niels
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Jensen 5 Bøtter med Smør, i det Hele af Værdi 78 Kroner, hvilke stode i
Gjæstgiverstedets Gaardsrum paa et Sted, hvor han uden Hindring kunde

tage dem, samt at Arrestanten Hansen, der modtog de stjaalne Bøtter med
Smør af Arrestanten Veng ved Indgangen til det ommeldte Gjæstgiversted
dernæst har afhændet Smørret og tildeels Bøtterne, hvilke iøvrigt bleve bort¬

kastede, og delte Udbyttet med Arrestanten Veng, deels at Arrestanterne have
i samme Maaned frastjaalet fornævnte Niels Jensen, Arrestanten Veng alene
uden nogen Slags Meddeelagtighed fra Arrestanten Hansens Side, en Bøtte
med Smør af Værdi omtrent 14 Kroner 28 Øre, der laa paa en i det oven¬

omtalte Gaardsrum staaende Vogn, og Arrestanten Hansen alene 4 Snese

Æg, af Værdi 83 Øre Snesen, hvilke han tilvendte sig af en Kasse med Æg,
som han for Bestjaalne skulde bringe til Kjøberen af Æggene, idet han un¬
derveis aabnede Kassen, hvis Laag kun var fastbundet med et Baand, og ud¬
tog de Æg, han som ommeldt tilegnede sig. — For

Tiltaltes Vedkommende

da er det beviist ved hans egen Tilstaaelse, som det iøvrigt i saa Henseende

Oplyste bestyrker, at han har afkjøbt Arrestanten Veng den af denne alene

stjaalne Bøtte med Smør, og Arrestanten Hansen en af de foran omhandlede
Bøtter med Smør, hvis Værdi er bleven anslaaet til omtrent 20 Kroner 25

Øre, som Arrestanten Veng havde stjaalet efter Aftale med denne, uagtet han
antog, at det var Tyvekoster, han saaledes tilforhandlede sig.

I Henhold til det Foranførte ville Arrestanterne, af hvilke Arrestanten
Veng, der er født den 14de November 1854, er ved Høiesterets Dom af 11te

Januar f. A. anseet efter Straffelovens § 228 med Fængsel paa Vand
og Brød i 4 Gange 5 Dage, medens Arrestanten Hansen, der er født den 7de
Mai 1854, ikke sees at være tidligere straffet efter Dom, samt Tiltalte, der er

født den 18de Februar 1849, og ikke funden forhen straffet, blive at dømme efter

nysnævnte Lov, Arrestantenten Veng efter § 230 1ste Led., Arrestanten Han¬

sen efter § 228 jfr. tildeels § 54 og Tiltalte efter § 238, og findes Straffen

at kunne bestemmes for Arrestanten Veng til Forbedringshuusarbeide i 8
Maaneder, og for Arrestanten Hansen og Tiltalte til Fængsel paa Vand og

Brød, for Arrestanten Hansen i 4 Gange 5 Dage og for Tiltalte i 8 Dage,
hvorhos Sidstnævnte, der har Adkomst som Værtshuusholder her i Staden
ifølge Borgerbrev af 13de August 1874, vil i Medfør af § 9 i Lov af 23de

Mai 1873 om Forandring i og Tillæg til Lov om Haandværks= og Fabriks¬
drivt m. m. af 29. December 1857 blive at dømme til at have denne sin Næ¬

ringsadkomst forbrudt.“

——
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Advocat Halkler
contra

Jens Jenseu (Defensor Buntzen),
der tiltales for det i Straffelovens § 182 ommeldte Forhold.
Helsingørs Extrarets Dom af 1ste Mai 1876: „Nr. 1 Tiltalte

Jens Jensen, Nr. 2 Arrestantinden Oline Olsen og Nr. 3 Arre¬
stantinden Frederilke Vilhelmine Andersen bør straffes med Fængsel

paa Vand og Brød Nr. 1 i 4 Gange 5 Dage og Nr. 2 og 3
hver i 5 Dage, hvorhos Tiltalte Jens Jensen bør have sit Bor¬

gerskab som Værtshuusholder her i Staden forbrudt. Sagens
Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Møller

10 Kroner og til Defensor, Procurator Knox 8 Kroner, udredes
af Tiltalte Jensen saaledes, at hver af Arrestantinderne in

solidum med ham udreder en Fjerdedeel deraf. At efterkommes

under Adfærd efter Loven“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 14de
Juli 1876: „Underretsdommen bør, saavidt paaanket er ved

Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor her ved Retten,
Procuratorerne B. Christensen og H. H. Nyegaard betaler Tiltalte

Værtshuusholder Jens Jensen af Helsingør, 10 Kr. til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocat

Halkier og Etatsraad Buntzen for Høiesteret
betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Helsingør Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag, der ved Underretten
tillige angik 2 andre Tiltalte, for hvis Vedkommende Dommen ikke er appel¬
leret, tiltales Værtshuusholder Jens Jensen for det i Straffelovens
§
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182 ommeldte Forhold, og er det i saa Henseende ved den Tiltaltes egen

med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse godtgjort, at han, som under
10de April 1874 under fornøden Straffetrusel havde modtaget Advarsel
mod at have Fruentimmer tilhuse, som søge Erhverv ved Løsagtighed, des¬

uagtet derefter i længere Tid har holdt løsagtige Opvartningspiger for at
trække Gjæster tilhuse, samt at det har været ham bekjendt, at disse drev

Utugt for Betaling med Gjæsterne.

Ifølge det saaledes Oplyste maa det billiges, at Tiltalte, som er født
den 25de August 1834 og ved denne Rets Dom af 1ste Februar 1853 for

at have afgivet falsk Forklaring for Retten har været straffet med Fængsel
paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, ved den indankede Dom er bleven
anseet efter Straffelovens § 182, og da den valgte Straf af Fængsel paa
Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage efter Omstændighederne skjønnes pas¬

sende, og da det ligeledes billiges, at Tiltalte ifølge § 9 i Lov af 23de Mai
1875 om Forandring i og Tillæg til Lov 29de December 1857 er bleven

dømt til at have sit Borgerskab som Værtshuusholder forbrudt, samt da

Tiltalte rettelig findes paalagt at udrede Actionsomkostningerne, vil Dom¬
men i det Hele, saavidt paaanket er, være at stadfæste.“

Nr. 191.

Etatsraad Buntzen,
contra

Anders Poulsen (Defensor Henrichsen)
der tiltales for falsk Forklaring for Retten.
Kjær Herreds Extrarets Dom af 30te Mai 1876: „„De

Tiltalte Huusmand Jesper Christian Pallesgaard og Ungkarl
Anders Poulsen, begge af Østerhassing, bør hensættes til Fængsel

paa Vand og Brød, Førstnævnte i 3 Gange 5 Dage og Sidste i
2 Gange 5 Dage, og Tiltalte Huusmand Jens Jensen (Lyngsaa) af
Sulsted til Aalborg Amtsfattigkasse erlægge en Bøde af 50 Kr.; saa

udreder Tiltalte Pallesgaard og i Erstatning til Medtiltalte Poul¬
sen for Helbredelsesudgifter et Beløb af 50 Kroner og for Næ¬

ringstab samt Svie og Smerte 300 Kroner. Sagens Omkostninger,
deriblandt i Salairer til Actor, Kammerassesjor, Procurator Jo¬

hansen 25 Kroner og til Defensor, Procurator Larsen, 20 Kroner,
afholdes saaledes, at Tiltalte Pallesgaard selv betaler Udgifterne
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ved sin Arrest og Undersøgelsen mod ham og det Halve af Ud¬

gifterne iøvrigt, medens Tiltalte Poulsen ene udreder den ene

Fjerdedeel af den resterende Halvdeel og den anden Fjerdedeel
heraf afholdes af ham og Tiltalte Jensen, Een for Begge og Begge
for Een. Den idømte Erstatning at betale inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige Forkyndelse, og Dommen iøvrigt i det Hele at ef¬

terkommes under Adfærd efter Loven “
Viborg Landsoverrets Dom af 31te Juli 1876: „Under¬
retsdommen bør forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande. Saa

udreder Tiltalte og Actionens Omkostninger for Overretten og
derunder Salair til Actor og Defensor sammesteds, Cancelliraad

Møller og JustitsraadNeckelmann, 10 Kroner til hver.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske
Fremstilling maa det billiges, at Tiltalte for det ham overbeviste
Forhold er anseet efter det i Dommen anførte Lovbud: men
Straffen findes efter de foreliggende Omstændigheder at kunne be¬

stemmes til simpelt Fængsel i 2 Maaneder. I Henseende til Ac¬
tionens Omkostninger vil Dommen være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Anders Poulsen bør hensættes isimpelt Fængsel

i 2 Maaneder. I Henseende til Actionens Om¬

kostninger bør Landsoverrettens Dom ved Magt

at stande. I Salarium til Etatsraad Buntzen
og Advocat Henrichsen for Høiesteret betaler
Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag,
der i 1ste Instants tillige angik de Medtiltalte, Huusmændene Jesper

Christian Pallesgaard, og Jens Jensen, for hvis Vedkommende

Sagen ikke er indanket for Overretten, tiltales Anders Poulsen for
falsk Forklaring for Retten.

Under et Forhør, der i Tiltaltes Hjem og ved hans Sygeseng blev
optaget den 31te Januar d. A. til Oplysning i en mod ovennævnte Jesper
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Christian Pallesgaard indledet criminel Undersøgelse i Anledning af, at

denne sidste Nytaarsnat havde overfaldet Tiltalte og navnlig med et Gevær
bibragt ham et Slag, hvorved Tiltaltes venstre Underarm brækkedes, har

Tiltalte under Eds Tilbud afgivet en Forklaring, der blandt Andet gaaer
ud paa, at han, der Dagen efter Overfaldet havde faaet sin Arm forbunden

af en Læge, nogle Dage derefter havde i Vildelse afrevet den af Lægen
anlagte Forbinding, og at han og hans Stedfader derefter igjen havde an¬
lagt Forbindingen saa godt de formaaede, samt at det ogsaa var hans

Stedfader, der senere havde hjulpet ham med Forbindingen med Undtagelse

af en eneste Gang, da den ovennævnte Jens Jensen tilfældigviis var til¬

stede og bistod Tiltaltes Stedfader med at anlægge Forbindingen. Efterat

imidlertid Tiltaltes Stedfader i samme Forhør havde forklaret, at han, da

den af Lægen anlagte Forbinding efter et Par Dages Forløb syntes ham
at være for smertefuld for Tiltalte, eftersom de af Lægen brugte Skinner

vare af Træ og temmelig brede, havde, idet han ikke havde gode Raad til
at bruge Læge, sendt Bud efter ovennævnte Jens Jensen, som han havde

hørt var kyndig i at curere Arm= og Beenbrud, samt at Jensen derefter,
efterat den af Lægen anlagte Forbinding, der var noget løsnet, var aftaget,
havde, ved hans Hjælp anlagt en ny Forbinding, hvortil der blev brugt

nogle finere og smallere Træskinner, og senere et Par Gange tilseet Tiltalte

og ved en af disse Leiligheder anlagt en ny Forbinding paa Tiltaltes

Arm, — har Tiltalte, der havde paahørt denne sin Stedfaders Forklaring,
umiddelbart derefter efter Formaning til Sandhed erkjendt bemeldte For¬

klaring for fuldstændig rigtig, samt vedgaaet, at han i sin første Forklaring
forsætlig var afvegen fra Sandheden og navnlig forsætlig havde skjult, at
Jensen var bleven hentet, og at det var denne og ikke Stedfaderen, der an¬
lagde den første Forbinding efter Lægens, samt at Jensen derefter flere
Gange havde tilseet ham og blandt Andet ogsaa igjen anlagt en ny For¬

binding, ligesom Tiltalte ogsaa har vedgaaet, at det var en af ham med
Forsæt fremsat Usandhed, at han i Vildelse havde afrevet Lægens For¬
binding, der, som meldt, ikkun var noget løsnet. Tiltalte har derhos for¬

klaret, at Grunden til, at han saaledes forsætlig fremførte Usandhed i
Retten, var den, at han ifølge Udtalelse fra Underdommeren til Districts¬

lægen, som han havde paahørt, antog, at der mulig, hvad ogsaa skete,
vilde blive indledet Undersøgelse og gjort Ansvar gjældende imod Jensen,

fordi denne havde cureret paa hans Arm, og gjerne, om muligt, vilde søge
Jensen forskaanet for Straf, hvorimod Tiltalte efter sit Udsagn ikke antog

selv at kunne komme i noget Ansvar, fordi han havde brugt Jensens Hjælp.
For sit ommeldte Forhold er Tiltalte, der er født den 14de Februar
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1850 og ikke sees tidligere at have været tiltalt eller straffet, ved Underrets¬

dommen rettelig anseet efter Straffelovens § 146 første Punctum med en

Straf, der findes passende bestemt til Fængsel paa Vand og Brød i 2
Gange 5 Dage, og bemeldte Dom, ved hvis Bestemmelser om Actionens
Omkostninger for Tiltaltes Vedkommende det findes at kunne have sit For¬
blivende, vil derfor, forsaavidt den er paaanket, være at stadfæste.“

Nr. 33. Huusmand Erik Pedersen (Adv. Henrichsen)
contra

Slagter Poul Veng (Ingen)
betræffende Misligholdelse af et Salgsvilkaar.

Silkeborg Birketings Dom af 3die November 1874:

„Indstævnte Slagter Poul Veng af Silkeborg bør til Citanten
Erik Pedersen af Funder=Nørhede betale 82 Rdl. Rigsmønt med

5ºs Rente deraf fra 18de Juli d. A. til Betaling skeer og denne
Sags Omkostninger med 8 Rdl. Rigsmønt. At efterkommes in¬

den 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd

efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 12te April 1875: „Citan¬

ten, Slagter Poul Veng af Silkeborg, bør for Indstævnte Erik
Pedersens Tiltale i nærværende Sag fri at være. Processens Om¬

kostninger for begge Retter ophæves. Statskassens Ret forbeholdes

med Hensyn til at det ikke af Underretsacten kan sees, at det af
Indstævnte den 15de Septbr. f. A. for Underretten fremlagte

Indlæg har været udfærdiget paa stemplet Papir.“
Høiesterets Dom.
Ved Kgl. Ordre af 2den Juni f. A. er Høiesteret bemyn¬

diget til at tage nærværende Sag under Paakjendelse, uanseet

at dens Gjenstand ikke maatte udgjøre summa appellabilis.

I den indankede Døm, hvis factiske Fremstilling tiltrædes

er det rettelig antaget — hvad ogsaa flere i et efter Dommens Afsi¬
gelse optaget Tingsvidne indeholdte Oplysninger beftyrke —at det
ved Salget til Indstævnte af den under Sagen omhandlede Hest har

været vedtaget eller dog stiltiende forudsat af begge Parter, at Hesten

strax skulde dræbes af Indstævnte. At denne sidste nu ved i den
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ommeldte Henseende at tilsidesætte Contracten har paaført Citanten

et Tab, saaledes som af ham gjort gjældende, findes der, navnlig
efter de Høiesteret forelagte nye Oplysninger, ikke tilstrækkelig Føie
til at betvivle. Med Hensyn hertil fremhæves, at efter de beedigede

Forklaringer af vedkommende autoriserede Dyrlæge og Agenten for

den Forsikkringsforening, i hvilken Hesten var forsikkret, var Dyrlægen,
der i længere Tid havde havt Citantens Hest under Sygebehandling,
med Førsikkringsagenten bleven enig om, at Heften, da dens Sygdom

af Dyrlægen ansaaes for uhelbredelig og den leed meget, burde dræ¬

bes, hvorefter Hesten under bemeldte Agents Medvirkning af Ci¬

tanten blev solgt Indstævnte til Slagtning; men af de her for
Retten fremlagte Love for Forfikkringsforeningen, navnlig sammes §

26, fremgaaer, at Nedslagning af et sygt Dyr kan finde Sted, uden at

Erstatningskrav tabes, naar en autoriseret Dyrlæge attesterer, at

det vilde være Dyrplageri i Lovens Betydning at lade Dyret leve.

Da det nu efter Indholdet af Dyrlægens ovenberørte Forklaring
maa antages, at han vilde have meddeelt Citanten en Attest som
den forannævnte, og da der iøvrigt Intet under Sagen er frem¬

kommet, hvorefter Citanten ellers skulde have forspildt sin Ret til
at erholde Erstatning for Hesten, hvis denne i Henhold til den

anførte Bestemmelse i Loven var bleven dræbt, kan det ikke paa¬

tvivles, at Indstævnte ved sin Misligholdelse af Contracten har
bevirket, at Citanten er gaaet glip af Forsikkringsbeløbet, og dette

Tab maa Indstævnte være pligtig at erstatte ham.

Ifølge det Anførte, og da Indstævnte ikke har fremsat no¬

gen særlig Erindring mod Størrelsen af det af Citanten paastaaede
Beløb af 164 Kroner, vil dette, med Renter deraf fra Forligs¬

klagens Dato, være at tilkjende Citanten. Processens Omkost¬

ninger for alle Retter blive efter Omstændighederne at ophæve, og
ville de Salarier, der tilkomme Citantens befalede Sagfører for

Høiesteret samt den Sagfører, der efter Ordre har givet Møde

for Citanten under det ovenberørte ved Silkeborg Birketing optagne

Tingsvidne, være at udrede af det Offentlige.
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Thi kjendes for Ret:
Indstævnte bør til Citanten betale 164 Kroner

med Rente deraf 5º aarlig fra den 18de Juli
1874indtil Betaling skeer. Processens Omkost¬
ninger for alle Retter ophæves. Til Justits¬
kassen betaler Indstævnte 10 Kroner I Sa¬

larium tillagges der Overretssagfører Husted

i Silkeborg 8 Kroner og Advocat Henrichsen
80 Kroner, hvilke Salarier udredes af det

Offentlige.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Under nærværende
Sag har Indstævnte Erik Pedersen af Funder=Nørhede under Paa¬

beraabelse af, at han i Foraaret 1874 havde for 8 Rd. solgt Citanten,
Slagter Poul Veng af Silkeborg, en Hest, der var forsikkret i et Qvæg¬

forsikkringsselskab, men var saaledes angreben af Dødkuller, at den af Dyr¬
lægen var erklæret uhelbredelig og derfor efter Overeenskomst med Forsik¬

kringsselskabets Agent skulde dræbes, for at Indstævnte kunde faae det ham
tilkommende Forsikkringsbeløb, 90 Rd., og at Citanten derpaa, uagtet det

var udtrykkelig vedtaget ved Hestens Salg, at den skulde dræbes og dens
Hoved leveres til Dyrlægen, havde solgt Hesten, og derved paaført Ind¬

stævnte et ikke ubetydeligt Tab, idet han paa denne Maade havde hindret
Indstævnte i at faae Forsikkringsbeløbet udbetalt — i første Instants paa¬

staaet Citanten tilpligtet enten at tilbagelevere Hesten i slagtet Tilstand eller
at betale sig 90 Rd med Fradrag af den betingede og betalte Kjøbesum for
Hesten, 8 Rd. eller 82 Rd. med Re=ter. Ved Underretsdommen er Citanten

tilpligtet at betale Indstævnte det nævnte Beløb med 5 pCt. Rente heraf

fra Forligsklagens Dato den 28de Juli f. A. indtil Betaling skeer samt i
Procesomkostninger for Underretten 8 Rd. Citanten har derefter indanket
Sagen her for Retten, hvor han har gjentaget sin for Underretten nedlagte

Paastand om Frifindelse for Indstævntes Tiltale. Indstævnte har ikke givet

Møde for Overretten.
Det er in confesso mellem Parterne, at Cilanten har afkjøbt Ind¬
stævnte den ommeldte Hest for 8 Rd., ligesom det ogsaa efter flere under
Sagen førte Vidners edelige Forklaringer maa antages, at det — hvad

Citanten iøvrigt ikke har villet erkjende — har ved Handelens Indgaaelse
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været vedtaget eller dog stiltiende forudsat af begge Parter, at Hesten skulde

dræbes. Indstævnte har imidlertid imod Citantens Benægtelse ikke ført
noget Beviis for, at Citantens Undladelse af at dræbe Hesten, der efter
Citantens uimodsagte Anbringende senere har været sund og rask, har paa¬

ført ham noget Tab og navnlig at der, saafremt Hesten var bleven dræbt,
vilde af Forsikkringsselskabet være bleven ham udbetalt en Assurance¬

godtgjørelse, og Citanten vil som Følge heraf være at frifinde for Ind¬
stævntes Tiltale. Processens Omkostninger for begge Retter ville efter
Omstændighederne være at ophæve. Statskassens Ret vil være at forbeholde
med Hensyn til, at det af Indstævnte den 15de Septbr. f. A. for Under¬

retten fremlagte Indlæg ikke af Underretsacten kan sees at være udfærdige

paa stemplet Papir, iøvrigt sees ingen Stempelovertrædelse at være begaaet
med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter.“

—

Nr. 154.

Advocat Levinsen
contra

Leonhard Frederik ogsaa kaldet Frederik Leonhard og
Anders Peter Rasmussen (Defensor Henrichsen),

der tiltales for Tyveri.
Horns Extrarets Døm af 18de Januar 1876: „De Til¬
talte Slagter Leonhard Frederik, ogsaa kaldet Frederik Leonhard

og Huusmand Anders Peter Rasmussen, begge af Ølsted Strand

bør straffes med simpelt Fængsel, hver i tre Dage, samt Een for
Begge og Begge for Een, udrede alle af Sageu flydende Omkost¬

ninger med Undtagelse af Salairerne til Actor Sagfører Hansen,
og til Defensor Procurator Langkilde 10 Kroner til hver, der

udredes af det Offentlige. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.“

„Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af
30te Mai 1876: „Underrettens Dom bør ved Magt stande, dog

saaledes, at de Tiltalte Slagter Leonhard Frederik, ogsaa kaldet
Frederik Leonhard, og Huusmand Anders Peter Rasmussen, Begge
af Ølsted, Een for Begge og Begge for Een ville have at be¬

tale de Actor og Defensor ved Underretten tillagte Salairer. I

Den 3die October.
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Salair til Actor og Defensor her for Retten Procuratorerne
Christensen og Delbanco ville de Tiltalte paa samme Maade

have at betale 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Høiesterets Dom:
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof=og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Levinsen og Henrichsen for Høiesteret betale

de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een,

20 Kroner til hver.

—————

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod de Tiltalte Slagter Leonhard Frederik ogsaa kaldet Frederik
Leonhard og Huusmand Anders Peter Rasmussen, begge af Ølsted,
for Tyveri anlagte og fra Horns Herreds Extraret hertil indankede Sag, er
det ved de Tiltaltes egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse til¬

strækkelig godtgjort, at de den 28de October f A., da de vare tagne fra
deres Hjem over Issefjorden til Nordskov Strand, for at bjerge en Først¬

nævnte tilhørende Baad, der nogle Dage iforveien var dreven derover, og

de, efterat have fundet Baaden, skulde vende hjem, bleve enige om at til¬

vende sig noget Brænde fra de i Skovkanten ved Stranden liggende og ved
Auction solgte Bunker, og at Leonhard Frederik saaledes har taget 2 og

Rasmussen 3 Ellerafter, der gjennemsnitlig vare 4½ Alen lange og 4½
Tomme tykke og tilsammen ere vurderede til 66 Øre, men som de, da en

Skovbetjent i det Samme kom tilstede, maatte tilbagelevere

For dette Forhold, der efter samtlige foreliggende Omstændigheder
findes at burde henføres under Straffelovens § 235, ere de Tiltalte, som

ere fødte henholdsviis i Aarene 1823 og 1843 og ikke ere tidligere straffede,
da den Forurettede har begjært Sagen forfulgt, rettelig ansete efter den
nævnte §, og da den valgte Straf af 3 Dages simpelt Fængsel for hver

sindes passende, og Underretsdommens Bestemmelser med Hensyn til Actionens
Omkostninger ligeledes bifaldes, dog at de Tiltalte, Een for Begge og Begge

for Een, ogsaa ville have at tilsvare de Actor og Defensor ved Underretten
tilkjendte Salairer, som det er paalagt det Offentlige at udrede, vil den
være at stadfæste med den anførte Modification.“

——

Den 4de October.
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Nr. 170.

Advocat Levinsen

contra

1) Jørgen Christensen, 2) Anders Hansen, 3) Peder

Hansen og 4) LarsJensen (Defenfor Henrichsen),

der tiltales for Vold.
Hirschholm Birks Extrarets Dom den 15de Februar 1876: „De

Tiltalte Nr. 1 Snedker Jørgen Christensen, Nr. 2 Arbeidsmand

Peder Hansen, Nr. 3 Ungkarl Anders Hansen og Nr. 4 Ung¬

karl Lars Jensen, bør hensættes: Nr. 1 i simpelt Fængsel i 14

Dage og de Øvrige i Fængsel paa Vand og Brød, Nr. 3 i 3
Gange 5 Dage og Nr. 2 og 4 i 2 Gange 5 Dage. De Til¬

talte udrede derhos alle af denne Sag lovligt flydende Om¬

kostninger, derunder Salairer til Actor Sagfører Raaschou,
15 Kroner, til Defensorerrne, Procuratorerne Vodschou og Lang¬
kilde, 10 Kroner til den Første og 12 Kroner til den Sidste foruden

Diæter til hver af dem efter Amtets nærmere Bestemmelse, saaledes
at Jørgen Chriftensen deraf udreder ⅓ og dr 3 andre Tiltalte in

solidum ⅔. Tiltalte Jørgen Christensen hør derhos betale Land¬

væsenselev Schmidt i Erstatning for Lægeregning og en Læsions¬
attest 12 Kroner og de øvrige 3 Tiltalte in solidum betale Med¬

tiltalte Jørgen Chriftensen i Erstatning for Lægeregning og Næ¬

ringstab 128 Kr. Erstatningen udredes inden 15 Dage efter denne

Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 23de
Juni 1876: „Tiltalte Jørgen Christensen bør hensættes i Fængsel

paa sædvanlig Fangekost i 14 Dage. Iøvrigt bør Underretsdom¬

men ved Magt stande. I Salair til Procuratorerne Mundt

og Casse for Overretten betale fornævnte Tiltalte og de Tiltalte

Anders Hansen, Peter Hansen og Lars Jersen 15 Kroner til hver,
der udredes af de Tiltalte i samme Forhold som ved Underrets¬

dommen bestemt med Hensyn til Sagens øvrige Omkostninger. Den

Den 4de October.
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udredes inden 8 Uger efter denne Doms

lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den inda kede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, dog at Straffen for Jørgen Christensen

findes at burde bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 5

Dage.
Thi kjendes for Ret:

Jørgen Christensen bør hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 5 Dage. Iøvrigt bør Landsover¬

samt Hof= og Stadsrettens Dom ved Magt at

stande. Advocaterne Levinsen og Henrichsen til¬
lagges i Salarium for Høiesteret hver 40 Kro¬

ner, der udredes af de Tiltalte paa den med
Hensyn til Actionens øvrige Omkostninger be¬

stemte Maade.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Hirschholm Birks Extraret hertil indankede Sag ere de Tiltalte Jørgen
Christensen, Anders Hansen, Peter Hansen og Lars Jensen actio¬

nerede for Vold, og ved egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste er det ogsaa

beviist, at de Tiltalte have gjort sig skyldige heri.
Under et Ophold i Birkerød Kro den 31te October f. A. om Aftenen
opstod der en Uenighed mellem Landvæsenselev Schmidt og en anden

Tilstedeværende, hvoraf Tiltalte Christensen tog Anledning til med Panden
at bibringe Schmidt flere Slag i Ansigtet, og da Kroen senere blev lukket

og samtlige Tilstedeværende maatte forlade den, opstod der paa Veien fra

Kroen Uenighed mellem Schmidt og Tiltalte Christensen, der da atter med

Panden tildeelte Schmidt flere Slag i Ansigtet og derefter kastede ham ned

i en Grøft. Den Schmidt tilføiede Vold medførte en betydelig Opsvulmen af
Næsen og han maatte holde Sengen i flere Dage, og efter en under Sagen

fremlagt Lægeattest fandtes der endnu den 19de December Svulst af Næsen,
men han er senere fuldstændig restitueret.
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De Tiltalte Anders Hansen og Peter Hansen vore hiin Aften ogsaa

tilstede i Kroen, og paa Veien fra samme sluttede Tiltalte Lars Jensen sig
til dem. Da dsse erfarede den Schmidt paa Veien fra Kroen tilføiede Over¬

last, tog Anders Hansen en Steen — saa stor, at den kunde holdes i en lukket

Haand — op fra Veien og kastede den i Hovedet paa Tiltalte Christensen,
der stod omtrent 2 Alen fra ham, hvorhos saavel Anders Hanlen og Peter Hansen

som Lars Jensen bibragte Christensen flere Slag med deres Stokke, ligesom de Alle,
da Christensen som Følge heraf faldt om, men atter reiste sig og undløb over

Marken, salte efter ham og paany tildeelte ham gjentagne Stokkeslag. Som

Følge af den tilføiede Vold maatte Christensen holde Sengen i 14 Dage, og
han, der er Snedker af Profession, afholde sig fra alt Arbeide i omtrent 5 Uger.
Efter tvende under Sagen fremlagte Lægeattester var Christensen forslaaet

over hele Kroppen og medtaget af ikke ubetydeligt Blodtab De ham tilføiede

Læsioner bestod væsentlig af 3 betydelige Saar i Ansigtet —et paa Næseroden,
et langs venstre Øiebryn, tildeels i dette, og et paa Overgangen mellem
Panden og Haarbunden — og flere mindre Saar i Haarbunden. Men ligesom

alle Saarene den 30le November vare lægte med Undtagelse af en Deel af
Saaret i Panden, saaledes antager Lægen, at Læsionerne ikke ville have nogen

skadelig Indflydelse paa Christensens fremtidige Helbred.
Efter hvad der foreligger i Sagen, har ingen af de Tiltalte havt rime¬

melig Grund til den af dem øvede Vold.
De Tiltalte ere fødte, Christensen i 1835, Anders Hansen i 1852,
Peter Hansen i 1849 og Lars Jensen i 1855. Ved Hirschholm Birks Extra¬

retsdom af 7de Januar 1874 er Tiltalte Christensen anseet efter Straffelovens

§ 229 jfr. § 46 med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, og ved

samme Birks Extraretsdom af 24de Januar 1871 er Tiltalte Peter Hansen
anseet efter Straffelovens §§ 100 og 101 cfr. § 102 med en Mulct til Stats¬

kassen af 5 Rd., men iøvrigt er ingen af de Tiltalte tidligere criminaliter

dømte.
For deres under nærværende Sag paatalte Forhold ville de Tiltalte
være at ansee efter Straffelovens § 203. Straffen for Christensen bliver at

bestemme til Fængsel paa= sædvanlig Fangekost i 14 Dage, medens den ved
den indankede Dom er fastsat til 14 Dages simpelt Fængsel. Derimod skjønnes

de for de andre Tiltalte bestemte Straffe passende, nemlig for Anders Hansen
Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage og for Peter Hansen og Lars
Jensen lignende Fængsel hver i 2 Gange 5 Dage. Ligeledes billiges den ind¬

ankede Doms Bestemmelser om Erstatning og Sagens Omkostninger. Med
den anførte Modification bliver Underretsdommen saaledes at stadfæste.“

Den 4de October.
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Nr 29. Gaardeier Peder Rasmussen (Advocat Hindenburg)
contra

Gaardeier Rasmus Pedersen (Ingen)
betræffende Reiten til en Skovlod.
Hasle m. fl. Herreders Rets Dom af 13de August 1873:

„Indstævnte, Gaardeier Rasmus Pedersen af Galten, bør ansees
uberettiget til enhver Brug af den Skovlod af Matr.=Nr. 37a

af Galten, der ligger i Galien Smedeskov, omgiven af Matr. Nr.
72 og 102 og er fiirkantet, omtrent 35 Alen lang paa hver

Side, og bør Indstævnte for uberettiget Benyttelse af denne

Skovlod til Statskassen at bøde 10 Rd. eller i Mangel af fuld
Betaling hensættes i simpelt Fængsel i 4 Dage. Saa bør han

og til Citanten, Gaardeler Peder Rasmussen i Galten at udrede

i Skadeserstatning 10 Rd. med Renter deraf efter 5 af Hundrede
om Aaret fra 7de Juni 1871 til Betaling skeer saavelsom at til¬

svare Citanten denne Sags Omkostninger med 30 Rd. Det
Idømte at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige

Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 14de September 1874: „Ci¬
tanten, Gaardeier Rasmus Pedersen bør for Indstævnte, Gaard¬

eier Peder Rasmussens Tiltale i denne Sag fri at være. Pro¬

cessens Omkostninger for begge Retter ophæves.“
Høiesterets Dom.

Ved de i den indankede Dom ommeldte Vidneforklaringer

findes der at være tilveiebragt et efter Omstændighederne tilstræk¬
keligt Beviis for, at Citanten over Hævdstid har benyttet den

under Sagen omtvistede Skovlod som en integrerende Deel af sin
øvrige Skov, af hvilken den er omgiven paa de tre Sider, til

Skovhugst og Græsning og i en Aarrække tillige for en stor Deel
til Mergelgrav. Medens Citanten saaledes har brugt Lodden

paa den Maade og i det Omfang, som dens Beskaffenhed til¬

stedede, er der under Sagen ikke fremkommet Noget for, at den i
det ommeldte Tidsrum tillige er bleven benyttet af Andre, og
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Indstævnte har særlig indrømmet, at han i Tiden fra 1851, da
han tiltraadte sin Eiendom, indtil 1871 ikke har udøvet nogen¬

somhelst Raadighed over den. Da Citanten herefter, og efter hvad

der iøvrigt føreligger under Sagen, maa antages at have vundet
Hævd paa oftnævnte Lod, har Indstævnte været uberettiget til den
af ham paa samme foretagne Hugst, og han vil derfor, over¬
eensstemmende med Citantens Paastand, være at dømme til at

afholde sig fra enhver Brug af Lodden, og til i Erstaining for de
hugne Træer at betale Citanten 20 Kroner med 5 pCt. aarlige
Renter heraf fra Forligsklagens Dato at regne. Derimod findes

der ikke at være tilstrækkelig Føie til endvidere at ansee Ind¬

stævnte med den paastaaede Mulct for Selvtægt. Processens
Omkostninger ville efter Omstændighederne være at ophæve i alle

Instantser.
Thi kjendes for Ret:
Indstævnte bør være uberettiget til enhver

Brug af den under Sagen omhandlede, paa

Matrikulkortet med Nr. 372 betegnede Lod af
Galten Smedeskov der omsluttes af Skov¬
lyddene Matr.=Nr. 74 og 102. Saa bør han og
i Erstatning til Citanten betale 20 Kroner med

Renter deraf 5 pCt. aarlig fra 7de Juni 1871
til Betaling skeer, men iøvrigt for Citantens

Tiltale i denne Sag fri at være. Processens
Omkostninger for alle Retter ophæves Til
Justitskassen betaler Indstævnte 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Under denne Sag

har Indstævnte, Gaardeier Peder Rasmussen i Galten i Anledning af, at
Citanten, Gaardeier Rasmus Pedersen sammesteds i Aaret 1871 havde
fældet og borttaget tre Egetræer fra et lille Skovskifte, der efter Indstævntes

Anbringende i en lang Aarrække uden Paatale har været brugt af ham og
hans Eiendom gformænd sammen med den øvrige til Grunden henhørende

Den 4de October.
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Skov i første Instants paastaaet Citanten idømt Skadeserstatning og Bøder

for ulovlig Selvtægt samt tilpligtet fremtidig at afholde sig fra enhver Brug
af det ommeldte lille Skovskifte, og da Citanten ved Underretsdommen er

kjendt uberettiget til enhver Brug af det paagjældende Skovskifte samt idømt

en Bøde til Statskassen af 10 Rd. eller i Mangel af fuld Betaling heraf
simpelt Fængsel i 4 Dage og tilpligtet at betale Indstævnte en Skadeserstatning
af 10 Rd. med Renter foruden Processens Omkostninger i første Instants
med 30 Rd., har Citanten nu indanket Sagen for Overretten, hvor han lige¬
som for Underretten har paastaaet sig frifunden for Indstævntes Tiltale, medens
Indstævnte derimod procederer til Underretsdommens Stadfæstelse.

Det omtvistede Skovskifte udgjør efter Sagens Oplysninger en Deel
af den saakaldte Galten Smedeskov, der er udstykket mellem en stor Deel Lodseiere

i tildeels meget smaa Parceller, og Skiftet, der er omtrent 35 Alen langt og

ligesaa bredt, ligger navnlig paa de tre Sider omgivet af Skov, der tilhører

Indstævnte, medens det paa den fjerde Side, mod Nord, grændser op til en
Skovlod, der tilhører en anden Lodseier i Galten, uden at det er adskilt fra
disse Omgivelser ved i Marken kjendelige Grændser eller Mærker. Det frem¬

gaaer imidlertid af en under Sagen fremlagt Copi af Matrikulskortet, at Skiftet
er særlig matrikuleret som henhørende under Mtr. Nr. 37 a og paa et lige¬
ledes fremlagt, i 1862 forfattet Udstykningskort over de iøvrigt talrige Par¬

celler, der udgjøre Citantens Eiendom, Matr. Nr. 37 a og 32 h, findes Skiftet
ogsaa aflagt og forsynet med Matr. Nr. 37 a, hvorhos Citanten har

fremlagt sit Skjøde, der er dateret d. 9. Juli 1854 og tinglæst d. 12 s. M.,
og hvorved blandt Andet Matr. 37 a er ham overdraget med det samme

paahvilende Hartkorn 6 Skpr. 3 Fkr. 2 Alb.; men han har iøvrigt erkjendt,

at han ikke, medens han har besiddet sin Eiendom, har foretaget Noget ved
det omhandlede Skovskifte, forinden han i 1871 fældede de ovennævnte tre Egc¬

træer. Indstævnte har nu ei heller bestridt, at Skiftet oprindelig har henhørt

under den Gaard, som Citanten eier, ligesaalidt som har paaberaabt sig, at
det nogensinde skulde være afhændet fra denne, men han har til Støtte for
sin Paastand om at være berettiget til udelukkende Raadighed over det paa¬

beraabt sig ordinair Hævd eller ialfald Alderstidshævd. Under de under Sagen

optagne Tingsvidner have ogsaa flere Vidner — af hvilke dog nogle ikke

kunne ansees for fuldkomne habile — aflagt Vidnesbyrd om, at det paagjæl¬
dende Skovskifte siden 1836 og efter et enkelt Vidnes Forklaring, hvis Erindring

maa antages at gaae tilbage omtrent til 1820, siden dette Tidspunct har været

benyttet af Indstævnte og hans Eiendomsformænd paa samme Maade, og
under Eet med Gaardens øvrige Skov, navnlig deels til Græsning for Krea¬

turer, deels til Skovhugst,

hvilken sidste Benyttelse dog efter flere Vidners
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Udsagn paa Grund af Skiftets Ubetydelighed ikke kunde foregaae aarlig eller jevnlig
— hvorhos det er oplyst, at omtrent Halvdelen af Skiftet i de senere Aar

har været benyttet til Mergelgrav af Indstævnte og efter Overeenskomst med

denne tillige af den mod Nord tilgrændsende Lodseier, i hvilken Anledning
Træbestanden paa dette Areal efterhaanden er bleven ryddet. Den Raadighed,

som det saaledes er oplyst at Indstævnte har udøvet over Skovskiftet, kan
imidlertid, forsaavidt den har bestaaet i Skiftets Benyttelse til Græsning og
Skovhugst, ikke ansees at have været udøvet til saadan Stadighed og paa en

saadan ved synbare Indretninger fremtrædende Maade, som udkræves til ordinair
Hævd, og hvad Mergelgraven angaaer, kan denne end ikke antages at have

existeret i 20 Aar, ligesom det Tidsrum, i hvilket det maatte kunne ansees godt¬
gjort, at Indstævnte og hans Eiendomsformænd have benyttet Skiftet til Græs¬
ning og Skovhugst, i ethvert Tilfælde er for kort til at begrunde Alders¬

tidshævd paa en vedvarende Rettighed for Indstævnte i disse Henseender.

Da Indstæpnte herefter ikke har godtgjort, at Citanten har været uberettiget
til at benytte den ham tilskjødede Eiendom paa den Maade som skeet er, vil
Citanten være at frifinde for hans Tiltale i denne Sag, hvorhos Processens

Omkostninger for begge Retter efter Omstændighederne ville være at ophæve.
Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter sees ingen Stempel¬
overtrædelse at have fundet Sted.“

—

Nr. 188.

——

Advocat Hindenburg
contra

Frrestantinden Ane Marie Jørgensen
(Defensor Nellemann),

der tiltales for Tyveri
Criminal= og Politirettens Dom af 15de August 1876:
„Arrestantinden Ane Marie Jørgensen bør straffes med Forbed¬

dringshuusarbide i 8 Maaneder samt udrede denne Actions Om¬

kostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Procura¬

torerne Mundt og Leth med 10 Kroner til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.
Høiesterets Dom.

Med Bemærkning, at der intet Væsentligt findes at erindre

Den 4de October.
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ved den i den indankede Dom givne factiske Fremstilling, og iøv¬
rigt i Henhold til de i Dommen anførte Grunde kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Hin¬

denburg og Nellemann for Høiesteret betaler
Tiltalte 20 Kroner til hver

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Ane
Marie Jørgensen, der er født den 23de December 1842, og senest anseet

ved denne Rets Dom af 4de Marts d. A. efter Straffelovens § 230 1ste Led og

§ 247 med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, er under nær¬
værende mod hende for Tyveri anlagte Sag ved egen af det iøvrigt Op¬

lyste bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have sidstafvigte 4de Juni frastjaalet
Kreaturhandler Olsens Hustru Birthe Hansdatter en til 1 Krone vurderet

Drengetrøie, som beroede i et Aflukke, hvis Dør Arrestantinden vil have fundet

staaende paa Klem, samt at have for at see Leilighed til at begaae Tyveri,

begivet sig ind nogle Dage før hun stjal den ommeldte Trøie i den Eiendom,
hvori hun tilvendte sig denne, og den 8de sidstnævnte Maaned i en anden

Eiendom, men uden at opnaae sin Henfigt nogen af Stederne, fordi hun blev
overrasket af de i Eiendommene boende Personer og nødsaget til at fjerne sig
Som Følge heraf vil Arrestantinden nu blive at dømme efter foran¬

førte Lovs § 231 1ste Led, jfr tildeels § 46, efter Omstændighederne til
Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, hvorhos hun vil have at udrede denne
Actions Omkostninger, og derunder Salairer til de befalede Sagførere med

10 Kroner til hver.“

Torsdagen den 5te October.

Nr. 158

Advocat Henrichjen
contra

Arrestantinden Ane Kirstine Hansen (Defensor Klubien),

der tiltales for Brandstifielse.
Stubbekjøbing Herreds Extraretsdom af 8de December 1875:

„Arrestantinden Ane Kirstine Hansen bør hensættes til Forbedrings¬

huusarbeide i 18 Maaneder samt udrede i Erstatning til den
almindelige Brandforsikkring for Landbygninger 4569 Kroner og
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til Brandforfikkringsforeningen for rørlige Eiendele paa Møen,

Bogø og Nyord—hvilken

Forenings Ret til at gjøre et even¬

tuelt yderligere Erstatningskrav gjældende under en særlig Sag

forbeholdes — 2519 Kr. Arrestantinden bør derhos udrede denne
Sags Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Overretssagfører

Jensen og Defensor, Kammerassessor, Procurator Blæsberg, 10
Kr. til hver. Det Idømte at udredes inden 15 Dage efter denne

Doms lovlige Forkyndelse og Dommen iøvrigt at efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 23de Juli

1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at
Straffetiden faftsættes til 1 Aar, og at Arrestantinden Ane Kir¬

stine Hansen af Bogø i Erstatning til Brandforfikkringsforeningen

for rørlige Elendele paa Møen, Bogø og Nyord udreder 5435
Kroner. I Salair til Actor og Defensor for Overretten Procu¬
ratorerne Justitsraad L. Nyegaard og Winther betaler Arrestant¬

inden 15 Kroner til hver. Den idømte Erstatning at udredes
inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse samt Dom¬

men i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde og
medBemærkning, at de Høiesteret forelagte nye Oplysninger

yderligere bestyrke det deri antagne Resultat, kjendes for Ret:

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. I Salarium til Ad¬

vocaterne Henrichsen og Klubien for Høieste¬
ret betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „I nærværende fra
Stubbekjøbing Herreds Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Arrestant¬

inden Ane Kirstine Hansen af Bogø tiltales for Brandstiftelse, maa det

ved hendes egen Tilstaaelse og de i Sagen oplyste Omstændigheder, navnlig de paa
nærværende Rets Foranledning fremkomne yderligere Oplysninger, ansees at
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være tilstrækkeligt godtgjort, at hun har paasat den Ild, hvorved den hendes
Huusbond, Gaardeier A. Jørgensen, tilhørende, af 4 sammenbyggede Længer
bestaaende Gaard paa Bogø om Aftenen den 7de November f. A. aldeles
nedbrændte, tilligemed deri værende Sædbeholdning samt en Deel Kreaturer
og Indbo. Beslutningen om at sætte Ild paa Gaarden fattedes af Arrestant¬

inden ifølge hendes Forklaring samme Aften, og hun iværksatte den derved,

at hun fra Kjøkkenet tog nogle Gløder, som hun i en Træsko bragte over i
den sønden for Porten i Gaardens østre Længe beliggende Fodergang, hvor

hun kastede Gløderne hen i en Deel op til Ydervæggen staaende Halm og
Kløver, idet hun iøvrigt ikke afventede, om Ilden fængede, men strax begav

sig tilbage til Kjøkkenet, hvor hun satte Træskoen, der senere er brændt med
Gaarden. Tidspunctet, paa hvilket dette udførtes af Arrestantinden, har ikke
med Nøiagtighed kunnet oplyses, men efter de foreliggende Oplysninger maa
det antages at falde imellem Kl. 7 og Kl. 8½, da Iden opdagedes, idet den
brød ud over Huggehuset, som laae i den nordre Deel af den ovennævnte

Længe og et Øieblik derefter omspændte hele Længen, i hvilken Henseende det
bemærkes, at det den paagjældende Aften blæste en stærk Storm fra Syd.

Arrestantinden, der har erkjendt Størrelsen af den af hende begaaede

Forbrydelse, har som eneste Motiv til Gjerningen angivet, at hun, der for¬
øvrigt først den 1ste November f. A. var kommen i Tjeneste hos Brandlidte,

længtes efter at komme hjem for at see til sine Forældre paa Møen.
Det maa herefter billiges, at Arrestantinden, der er født den 25de

Februar 1859 og ikke tidligere tiltalt eller straffet samt om hvem Intet fore¬
ligger, der kunde svække hendes Tilregnelighed, ved den indankede Dom er

anseet efter Straffelovens § 281 sammenholdt med § 37, dog at Straffen,
der ved Underretsdommen er fastsat til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder,
under Hensyn til Bestemmelserne i Straffelovens § 58 passende findes at burde
bestemmes til lige Arbeide i et Aar.

Hvad angaaer den Arrestantinden til Brandforsikkringsforeningen for
rørlige Eiendele paa Møen, Bogø og Nyord idømte Erstatning, der i Dommen

er fastsat til 2519 Kroner, vil denne være at bestemme til 5435 Kroner, som

er det Tab, bemeldte Forening efter dens Opgivende under Sagens Reassum¬

tion har lidt ved Branden, og som den har paastaaet refunderet; derimod
bifaldes den Arrestantinden iøvrigt ved Dommen idømte Erstatning saavelsom

Dommens Bestemmelser om Actionens Omkostninger, hvorfor den med de an¬

førte tvende Modisicationer vil være at stadfæste.“
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Nr. 178.

Advocat Klubien
contra

Arrestanten Peder Jensen (Defensor Henrichsen),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 8de August 1876: „Arre¬

stanten Peder Jensen bør straffes med Tugthuusarbeide i 3 Aar

samt udrede denne Actions Omkostninger og derunder Salalr til

Actor og Defensor, Procuratorerne Jacobsen og Gottschalk med
10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal=og Politirettens Dom bør ved Magt

at

stande.

I

Salarium

til

Advocaterne

Klu¬

bien og Henrichsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Peder

Jensen, der er født den 18de December 1884 og senest anseet ved denne

Rets Dom af 6te April 1812 efter Straffelovens § 237 1ste Led og sammes
2det Led cfr. § 229 Nr. 4 1ste Led og efter § 1 i Lov af 3die Marts 1860

om Straffen for Løsgængeri og Betleri med Forbedringshuusarbeide i 3 Aar,
er under nærværende mod ham for Tyveri anlagte Sag ved egen med det

iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at have i sidst afvigte Juni
Maaned stjaalet i to forskjellige Gange et Underskjørt, et Par Underbeenklæder¬

et Lagen og en Skjorte, hvilke i det Hele til en Værdi af 1 Kr. 66 Øre

vurderede Gjenstande tilhørte deels Marie Elisabet Petersen, Arbeidsmand
Jacobsens Enke, deels Emma Sophie Jensen, Fyrbøder Schous Enke, og en

Deel Sidstnævnte tilhørende tilsammen til en Værdi af 1 Krone 50 Øre vur¬
derede Klædningsstykker m. m.
Begge disse Tyverier begik Arrestanten i Eiendommen Nr. 1 i Amager¬

gade, hvori Arrestanten, der tidligere selv havde boet i denne Eiendom og der¬
for var bekjendt med Forholdene i samme, begav sig for at stjæle ind om Nat¬

ten eller ialfald seent om Aftenen gjennem den aabenstaaende Port og

satte sig i Besiddelse af Tingene, der hang til Tørring paa Steder i Eien¬
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dommen, hvortil Adgangen var uhindret, men sidste Gang blev han anholdt,
medens han endnu var tilstede i Eiendommens Gaardsrum, uden at have

faaet Tid til at bringe Kosterne bort.

I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten nu blive at dømme efter
førstnævnte Lovs § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri efter Omstæn¬

dighederne til Tugthuusarbeide i 3 Aar.“

Nr. 128.

Advocat Henrichsen
contra

Georg Carl Frederik Hartvig (Defensor Brock),

der tiltales for at hav= mishandlet sin Hustru
Svendborg Kjøbstads Extrarets Dom af 21de Februar 1876:

„Tiltalte Georg Carl Frederik Hartvig bør hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, saa udreder han og alle
af sin Anholdelse og Arreft samt Actionen lovligt flydende Om¬

kostninger, derunder 10 Kroner til Actor, Procurator Styrup og
ligesaa meget til Defensor, Procurator Hansen. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 13de Mai
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair

til Actor og Defensor for Overretten Procuratorerne, Justits¬

raad Petersen og Kalko, udreder Tiltalte Garversvend Georg
Carl Frederik Hartvig af Svendborg 12 Kroner til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved dog bemærkes at der efter det foreliggende Tilfældes

Beskaffenhed tillige ved Straff ns Bestemmelse bliver at tage

Hensyn til Straffelovens § 203, kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. I Salarium til Ad¬

vocaterne Henrichsen og Brock for Høiesteret
betaler Tiltalte 30 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Svendborg Kjøbstads Extraret hertil Retten indankede Sag, under hvilken

Tiltalte Garversvend Georg Carl Frederik Hartvig af Svendborg
actioneres for at have mishandlet sin Hustru, er det ved Tiltaltes Tilstaaelse,

som tildeels stemmer med det iøvrigt Oplyste, og som i Mangel af yderligere
Beviisligheder maa lægges til Grund ved Sagens Paadømmelse, godtgjort,

at Tiltalte, der i 8 Aar har været gift med sin Hustru, oftere har revset
denne og særlig den 22de Novbr. f. A. om Middagen, da han kom hjem fra

tAtler Abeide og fandt hende, der er forfalden til Drik og efter en Lægeerklæring
lider af kkronisk Alkoholisme, liggende beruset over Sengen, uden at hun
havde gjort Noget istand til Middagsmaden, i Forbittrelse herover har

slaaet hende med et Reb, som han lagde dobbelt, hvor han kunde komme til,
samt at han samme Dags Aften, da han ved sin Hjemkomst atter fandt hende
liggende beruset paa Gulvet, har sparket hende. Efter Erklæring af en
Læge, der den 25 s. M. undersøgte Tiltaltes Kone, fandtes paa hele hendes

Legeme meget udbredte Blodudtrædninger under Huden, Svulst af Bløddelene

og Hudafskrabninger, ligesom hun klagede over store Smerter i venstre Side

ved Hoste og dybt Aandedræt, hvilken Smerte syntes at hidrøre fra et Brud
af 8de og 9de Ribbeen omtrent paa Midten; en lignende Erklæring er afgivet
den 28de s. M. af vedkommende Districtslæge, som derhos under 15. Decbr

næstefter har erklæret, at Tiltaltes Hustru endnu dengang klagede vedvarende

over Smerte og Ømhed i venstre Side, hvor hun ikke taalte selv et lempeligt

Tryk, at hendes almindelige Befindende var taaleligt godt, men at hun dog
ikke kunde være oven Senge mere end en Deel af Dagen, og at det, skjøndt
der var størst Sandsynlighed for, at disse sygelige Tilstande vilde svinde
bort, dog dengang endnu ikke var muligt at sige, hvor lang Tid det vilde
zage, eller om hun overhovedet ganske vilde forvinde den hende tilføiede

Overlast; derimod hedder det i en efter Overrettens Kjendelse erhvervet Er¬
klæring, at Tiltaltes Hustru, da Districtslægen den 11te April d. A. besøgte

hende, saae rask og stærk ud og erklærede, at hun vel, naar hun anstrængte
sig meget, kunde mærke lidt til Ondet i Siden, men at hun ikke regnede det
for Nøget, og betragtede sig som fuldstændig helbredet; i Henhold hertil er¬
klærer Lægen, at hun nu er fuldkommen rask og formeentlig ikke i Fremtiden

vil spore nogen Følge af den hende tilføiede Overlast.
Paa Grund af det Anførte maa det billiges, at Tiltalte, der er født
den 9de Novbr. 1823 og ikke fundet forhen straffet, ved den indankede Dom
er anseet efter Straffelovens § 202, og da den valgte Straf af Fængsel paa

Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage efter Omstændighederne findes passende,
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og Dommens Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, vil

Dommen i det Hele kunne stadfæstes.“

Nr. 176.

Advocat Brock
contra

Arrestanten Svend Peter Høierup (Defensor Nellemann),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 5te August 1876: „Ar¬

restanten Svend Peter Høierup bør straffes med Tugthuusarbeide
i 4 Aar samt udrede denne Actions Omkostninger og derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Casse og Seidelin,
med 12 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocaterne Brock
og Nellemann for Høiesteret betaler Tiltalte

30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Svend Peter Høierup for Tyveri anlagte Sag er det godt¬

gjort ved hans egen med det iøvrigt i saa Henseende Oplyste stemmende For¬

klaring, at han sidstafvigte 8de Juni har uden Vedkommendes Vidende og
Villie sat sig i Besiddelse af en til 8 Kroner vurderet Jernkjætting, som laae

paa en Kjøbenhavns Havnevæsens Omraade undergiven Plads bagved en til
Havnecontoir afbenyttet Bygning i Børsgade; men han har vedblivende paastaaet

at hans Hensigt alene var at bringe denne Kjætting, som han havde seet
ligge i længere Tid paa det Sted, hvor han tog den, og derfor antog glemt

af Eieren, til en Politistation, lor derved at skaffe sig en lille Indtægt.
Det fremgaaer imidlertid af det Oplyste, at den ovenomhandlede Kjætting,
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der har en Længde af 38 Fod og 3 Tommer og en Vægt af 90 Pd., og som for

over et Aar siden var af Eieren givet i Forvaring til forhenværende Værtshuus¬

holder Anders Hansen og stden den Tid havde ligget med Havnefogdens Tilladelse
paa den foran omtalte Plads, endnu, da Arrestanten tog den, laae under samme

Forhold paa bemeldte Plads, hvortil der vel fra Gaden var uhindret Adgang,

men hvorpaa Ingen havde Lov at henlægge Noget uden med Havnefogdens
Samtykke, og Kjættingen var altsaa i ovenommeldte Anders Hansens Be¬

siddelse, da Arrestanten bemægtigede sig den, hvilket skete paa den Maade, at

han puttede den i en Sæk og lagde den paa en Trillebor.
Og da nu Intet er oplyst, der bestyrker Rigtigheden af Arrestantens

Paastand, hvorefter han vil have betragtet Kjættingen som Hittegods, medens

derimod taler, deels at det i og for sig er usandsynligt, at Arrestanten, der efter

hans eget Udsagn af og til havde arbeidet i Nærheden af den tidtnævnte
Plads, skulde have være været uvidende om, at denne hørte under Havne¬
væsenet og som Følge deraf var Havnefogdens Tilsyn undergiven, eller ial¬

fald, at han skulde kunne tro, at en Kjætting af en Længde og Vægt som den
paagjældende, og som laae i Havnen i Nærheden af Bolværk, skulde være saa¬

ledes glemt af Vedkommende, at den maatte ansees som en Ting, der var i
Ingens Besiddelse, deels at han, saaledes som af ham selv vedgaaet, har, da

han af den patrouillerende Politibetjent, af hvem han anholdtes, blev spurgt
om, hvad der var i den Sæk, hvori han havde puttet Kjættingen, svarede,
at det var Klude og Been, og, da dette ved en Undersøgelse viste sig at være
Usandhed, fragaaet, at Sækken med Indhold tilhørte eller vedkom ham, samt
gjort Forsøg paa at fjerne fig fra Stedet, og da hertil kommer, at Arrestanten
er en for Eiendomsindgreb oftere straffet Person, saa maa han ansees over¬

beviist at have havt til Hensigt at tilegne sig Kjættingen og saaledes overbeviist
at have gjort sig skyldig i den ham paasigtede Forbrydelse.

I Medfør af det Foranførte vil Arrestanten, der er født den 31te
October 1824 og senest anseet ved denne Rets Dom af 27de September 1870

efter Straffelovens § 231 1ste Led, jfr. Uildeels § 46, § 231 2det Led, jfr.

§ 229 Nr. 4 1ste Led eller efter § 238, jfr. § 241 2det Led, som for 4de
begaaet Hæleri, med Tugthuusarbeide i 4 Aar, nu blive at dømme efter be¬

meldte Lovø § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri eller i Henhold til
Lovens § 241 2det Led, efter dens § 238 som for 5te Gang begaaet Hæleri
efter Omstændighederne til Tugthuusarbeide 4 Aar, hvorhos han vil have at

udrede denne Actions Omkostoinger og derunder Salairer til de befalede Sag¬

førere med 12 Kroner til hver “

——
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Fredagen den 6te October.
Nr. 156.

Advocat Brock
contra

Lars Nielsen (Defensor Levinsen),

der tiltales for Tyveri.
Samsø Birks Extrarets Dom af 18de Mai 1876: „Tiltalte

Lars Nielsen af Onsbjerg bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig
Fangekost i 40 Dage, saa bør han og udrede alle af denne Aclion
lovligt flydende Omkostninger, derunder Salair til Actor, For¬

pagter Müller, 8 Kroner og Defensor, Godsinspecteur Kruse, 6
Kroner. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 7de Juli

1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair
til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne H. Nyegaard

og Ronge betaler Tiltalte Lars Nielsen af Onsbjerg 10 Kroner

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom

bør ved Magt at stande. I Salarium til Advo¬

caterne Brock og Levinsen for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

gra Samsø Birks Extraret hertil indankede Sag er Tiltalte Lars Nielsen
af Onsbjerg actioneret for Tyveri, og det er ogsaa ved hans egen Tilstaaelse
og Sagens øvrige Omstændigheder tilstrækkeligt oplyst, at han heri har gjort
sig skyldig, idet han i Løbet af indeværende Aar under Enken Havkrags Fra¬

værelse i tvende Gange fra hendesLeilighed i Fattighuset, hvor Tiltalte ogsaa

havde Ophold, har taget noget Uld, ialt af Værdi c. 50 Øre. Nøglen til

Leiligheden, med hvilken Tiltalte lukkede sig ind, havde Enken, som hun

pleiede, hængt paa et Søm udvendig paa Huset.
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Under disse Omstændigheder maa det billiges, at Tiltalte, der er født
den 20de April 1812 og ved bemeldte Birks Extraretsdomme af 9de April

1863 og 12 Septbr. 1872 er anseet respective efter Fd. 11 April 1840 § 1
og Straffelovens § 247, med henholdsvis 4 Gange 5 Dages Fængsel paa

paa Vand og Brød og 20 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost, nu ;

Henhold til sidstnævnte Lovs § 61 er dømt efter Lovens § 228, og da den
i Medfør af § 28 valgte Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40
Dage findes passende, vil Dommen, hvis Bestemmelser om Actionens

Omkostninger ligeledes billiges, i det Hele være at stadfæste.“

—

—

—

—

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬
føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. . Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
V

udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

N 18—19.

Den 27de October.

1876.

Fredagen den 6te October.

Advocat Brock

Nr. 190.

contra

Elizabeth Hines (Defensor Levinsen),
der tiltales for Drab.
Frederikssteds Extrarets Dom af 24de Januar 1876: „Arre¬

stantinden Elizabeth Hines af Plantagen Negrobay bør for
Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger

udredes af det Offentlige.
Den Vestindiske Landsoverrets Dom af 22de Marts 1876:

„Tiltalte Elizabeth Hines bør hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 15 Gange 48 Timer. Saa betaler hun og de af Ac¬

ionen lovlig flydende Omkostninger. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden efter Omstændig¬

hederne findes at kunne nedsættes til 10 Gange 48 Timer.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,
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dog at Straffetiden bestemmes til 10 Gange 48

Timer. I Salarium til Advocaterne Brock og
Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte 10 vest¬

indiske Daler til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende, i

1ste Instants ved Frederikssteds Extraret paadømte Sag tiltales Elizabeth
Hines, en fra Øen Barbadoes i 1868 hertil Øen indvandret Plantage¬

arbeiderske, der havde Tjeneste paa Plantagen Negrobay, for Drab.
Det er i saa Henseende tilstrækkelig oplyst, at Tiltalte afvigte Jule¬
dags Aften har med en Kniv bibragt en daværende anden Arbeiderske paa

Negrobay Sarah Joseph to Knivstik i den venstre Skulder, af hvilke det ene

ifølge det af de øbducerende Læger afgivne vigum repertum var trængt 4½
Tommer, omtrent Knivsbladets Længde, ind og havde læderet arteria sul¬¬

clavia, uden dog at overskjære den paatværs, saaledes at Blødningen derfra

havde bevirket Døden, inden Lægehjælp kunde komme til.
Ifølge den af Tiltalte afgivne Tilstaaelse og de øvrige under For¬

hørerne fremkomne Forklaringer, der i det Væsentlige stemme med Tilstaaelsen,
er det hermed tilgaaet som følger.
Tiltalte tilbragte Juledags Eftermiddag sammen med sin 7 a Seaarige

Datter, deels i sit Huus, deels udenfor i Negerbyen, hvor hun, oprømt og

fornøiet, deeltog i de Juleløier, som fandt Sted der. Da hun om Aftenen

Kl. 7—8 sad paa sin Dørtærskel, hørte hun, at Sarah Joseph skjændtes med
Emanuel Andrew, den Mand, hun, Sarah, levede med. Tiltalte stod op,
som hun siger, for at hente en Glød i Negerbyen, men blev staaende saaledes,
at hun kunde see og høre Klammeriet; hun raabte derhos nogle Ord, som

hun selv angiver, alene: „Creole hoy understand vourself“i (, sreol=Dreng,

forstaae Dig selv“ eller „kom til Dig selv*), men, efter Emanuels og andre
Deponenters Udsagn, nogle flere Ord. Disse Udraab — hvis Enkeltheder

ikke ere af den Betydning, at Overretten har fundet det nødvendigt ved nye

Forhører at søge tilveiebragt en Overeensstemmelse, som dog rimeligviis ikke
vilde naaes — har Tiltalte vel ikke villet have henvendt til Emanuel, men
vil kun have brugt dem som et Mundheld, uden at mene noget Ondt eller
Fornærmeligt dermed, men det er dog klart, at de to Stridende maatte op¬

fatte dem som brugte i Anledning af Striden. Emanuel tog sig imidlertid
ikke af dem, hvorimod Sarah begyndte at skjænde og udslyngede nogle for¬

agtelige Ord om Fruentimmer, der kom til Plantagen og lagde deres Æg
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eller Afkom i anden Kones Huus, hvortil Tiltalte, som det dog synes ikke
paa nogen provocerende Maade, svarede, at der dermed maatte være sigtet
til hende (Tiltalte), da hun havde barslet i Lucretias Huus. Sarah foer

derpaa ind paa Tiltalte og rev hendes Tøi itu, medens Tiltalte veg tilbage,
og det kom ikke til Slagsmaal, da Emanuel kom til itide og trak Sarah

bort og bragte hende ind i hendes Huus; medens Emanuel passede paa ved
den ene Dør, slap hun imidlertid ud af en anden Dør og anfaldt paany
Tiltalte, men blev atter bragt tilbage af Emanuel; hun kom dog igjen løs
og angreb tredie Gang Tiltalte, der nu tilføiede hende de to Knivstik, af

hvilke det ene blev dødbringende.
Efter hvad der er oplyst, maa det antages, at det er med de bare
Hænder, at Sarah Joseph anfaldt Tiltalte, hvem der heller ikke blev tilføiet
anden Overlast, end at hendes Klæder bleve revne istykker. Paa den anden
Side foreligger der Intet om, at Tiltalte har mødt Sarahs tvende første

Angreb med Gjengjæld, saa at hun skulde kunne siges at have indladt sig i

Slagsmaal med hende. Derimod har Tiltalte indrømmet Rigtigheden af

hvad Vidnet Johannes eller Quashy har forklaret, at han, forinden Ulykken
skete, søgte at bevæge Tiltalte til at gaae hjem, hvad imidlertid Tiltalte
nægtede at gjøre. „Jeg vil ikke yppe Klammeri, og jeg vil ikke slaaes, men

jeg vil ikke gaae ind i mit Huus nu, jeg klamres ikke med Nogen,“ svarede
hun. Kniven vil Tiltalte tilfældig, efterat have brugt den hjemme, have
beholdt i Haanden, da hun gik ud, og der er heller ikke tilstrækkelig Føie til
at antage, at hun skulde have forsynet sig med den for indtræffende Mulig¬

heders Skyld, eller særlig at hun skulde have havt Ondt isinde imod Sarab
Joseph, med hvem hun ikke vides at have havt noget Udestaaende, saalidt
som at hun i Gjerningsøieblikket skulde have havt til Hensigt at skille Sarah
ved Livet. Sarah Joseph var født i Aaret 1855, medens Tiltalte er skjønnet

at være 26 til 30 Aar gammel.
Naar nu vel Tiltalte, om hun end mulig ikke kan siges ganske fri for

fra først af at have givet Sarah Joseph nogen Anledning til at vende sig

imod hende, maa have været berettiget til med Magt at værge sig imod
Sarahs gjentagne Anfald, saa findes dog hendes Forhold ingenlunde, som i

Underretsdommen antaget, ganske at kunne dækkes under hendes Selvforsvars¬
Ret; thi ikke blot havde det staaet i hendes Magt at forebygge Ulykken ved

at gaae hjem, hvad hun med et nyt Angreb mulig ivente og med et livs¬

farligt Redskab ihænde burde have gjort, især da hun opfordredes dertil;
men fornemmelig var Sarah Josephs Angreb ikke af en saadan Natur, at

enten Tiltaltes Liv eller Helbred virkelig var truet, eller hun, der ikke synes

at have været fortumlet af Ophidselse og Skræk, kunde have antaget dem for
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truende, og det saameget mindre, som der var Folk tilstede, der, som det alt
havde viist sig, vilde hindre Yderligheder; en Overskridelse af Grændserne for
det tilladte Nødværge maa saaledes tilregnes hende.

Tiltalte, der ikke tidligere har været tiltalt eller straffet heri Landet,

og som ved Underrettens Dom var frifunden for Actors Tiltale, hvorhos
Actionens Omkostninger vare paalagte det Offentlige, vil herefter blive at
ansee med en efter Lovgivningens Grundsætninger læmpet Straf, der findes
at burde bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 15 Gange 48 Timer
Hun vil derhos have at udrede de af Actionen lovlig flydende Omkostninger.

Nr. 136.

Advocat Klubien
contra

Johan Casper Frandsen (Defensor Halkier),

der tiltales i Henhold til Straffelovens § 202.
Elbo Brusk og Holmans Herreders Extraretsdom af 10de

April 1876: „Tiltalte Aftægtsmand Johan Casper Frandsen af
Andkjær bør at hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekoft i 30
Dage. Saa bør han og at betale alle af Sagen lvvlig flydende

Omkostningrr, derunder i Salair til Actor, Kammerraad Baleur,
10 Kr. og til Defensor, Sagfører Pagh 8 Kr. At efter¬
kommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 22de Mai 1876: „Under¬
retsdommen bør ved Magt at stande, dog saaledes at Straffe¬

tiden bestemmes til 40 Dage. I Salair til Actor og Defensor

for Overretten, Procuratorerne Morville og Cancelliraad Møller,

betaler Tiltalte 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Klubien og Halkier
for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag

ør Aftægtsmand Johan Casper Frandsen sat under Tiltale i Henhold til
Straffelovens § 202. Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Op¬

lysninger maa det ansees tilstrækkelig godtgjort, at han, der siden Aaret
1846 har levet i Ægteskab sammen med sin nuværende Hustru og i For¬

ening med hende nyder Aftægt af et Sted i Andkjær, hvor de have Bolig,
har, navnlig i de senere Aar, i hvilke han stadig er bleven mere og mere

forfalden til Brændeviinsdrik, gjentagne Gange i beruset Tilstand øvet Vold¬

somheder mod bemeldte sin Hustru og udstødt Trusler imod hende, hvilket
flere Gange har foranlediget den i samme Huus boende Aftægtsyder til at

komme Konen til Hjælp, ligesom denne Mand ogsaa først for Politiet og

senere for Amtet har andraget paa Foranstaltninger fra det Offentliges Side

for at forhindre, at Tiltalte isaadan beruset Tilstand skal efterkomme Ulykkerk,
og maa det særlig ansees oplyst, at Tiltalte deels engang for et Par Aar

siden har knebet eller slaaet Konen paa Armen saaledes, at der opstod blaa
Pletter deraf, deels engang senere har tagt hende i Armen for at sætte
hende ud af Stuen samt tildeelt hende Slag med Haanden — uden at han

dog efter sin Forklaring lagde Kræfter til — deels endelig d. 28. Febr. d. A.

har slaaet hende med knyttet Haand i Hovedet, idet han samtidig med den
anden Haand holdt hendes Hænder, hvormed han maa antages først at have

hørt op, da Aftægtsyderen paa Konens Skrig kom tilstede, ligesom Aftægts¬
yderen i den paafølgende Nat endnu to Gange blev kaldt ind i Tiltaltes

Stue ved Konens Raab om, at Tiltalte vilde qvæle hende.

For det af Tiltalte saaledes udviste Forhold vil han, der er født i
Aaret 1808, og om hvem det ikke er oplyst, at han tidligere har været tiltalt

eller straffet, være at ansee efter Straffelovens § 202 1ste Led jvfr. § 23
med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes passende at kunne
bestemmes til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage. Underretsdom¬

men, ved hvilken Straffen er fastsat til samme Slags Fængsel i 30 Dage,
vil saaledes med den anførte Forlængelse af Straffetiden, og idet dens Be¬

stemmelser om Actionens Omkostninger billiges, være at stadfæste, hvorhos
Tiltalte vil have at betale i Salair til Actor og Defensor for Overretten 10

Kr. til hver.“
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Nr. 112.

Advocat Nellemann
contra

Anders Christian Christensen, kaldet Dam, (Høiesterets¬

sagfører Bagger som privat engageret Defensor) og Peder

Bondrup Christiansen (Defensor Halkier),
der tiltales for bedrageligt Forhold.
Hvetbo Herreds Extrarets Dom af 4de Februar 1876: „De

Tiltalte, Anders Christian Christensen Dam og Peder Bondrup
Christiansen, Begge af Rødhuus, bør hver især hensættes i Fængsel
paa sædvanlig Fangekost i 8 Dage. Saa udrede de Tiltalte, Een

for Begge og Begge for Een, Actionens Omkostninger, derunder

i Salair til Actor, Procurator Lund 12 Kr. og til Defensor,
Procurator Winther, 8 Kr. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.
Viborg Overrets Dom af 27de Marts 1876: „De Tiltalte

Anders Christian Christensen, kaldet Dam, og Peder Bondrup

Christiansen bør hensættes i simpelt Fængsel, den Første i 8 og
den Sidste i 4 Dage. Saa udreder og Tiltalte Dam Actionens
Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte Sa¬

lairer samt i Salair til Actor og Defensor for Overretten, Can¬
celliraad Møller og Procurator Morville, 15 Kr. til hver, hvor¬

hos den anden Tiltalte in solidum med ham tilsvarer ¾. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Forsaavidt nærværende Sag efter den skete Indstævning fore¬
ligger Høiesteret til Paakjendelse, maa det af de i den indankede

Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde billiges, at det
de Tiltalte overbeviste i Dommen fremstillede Forhold er henført

under Straffelovens § 257, idet de Høiesteret forelagte nye Op¬
lysninger ikke i saa Henseende kunne medføre nogen Forandring.
Da imidlertid de Tiltaltes Forhold efter de dermed forbundne
Omstændigheder ikke findes at egne sig til høiere Straf end sim¬
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pelt Fængsel, maa det blive en Følge af Straffelovens § 66, at
Straffene i det foreliggende Tilfælde bortfalde. I Henseende til
Actionens Omkostninger vil Overretsdommen kunne stadfæstes,

hvorhos de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een, ville
have at tilsvare Salarierne for Høiesteret.

Thi kjendes for Ret:
De af de Tiltalte forskyldte Straffe bortfalde.

I Henseende til Actionens Omkostninger bør
Landsoverrettens Dom ved Magt at stande. I

Salarium til Advocaterne Nellemann og Halkier

for Høiesteret, betale de Tiltalte, Een for Begge

og Begge for Een, 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag

tiltales Gaardmand Anders Christian Christensen, kaldet Dam, og
Huusmand Peter Bondrup Christiansen for bedrageligt Forhold, og
den Første tillige for falsk Angivelse.

Tiltalte Peter Bondrup Christiansen har vedgaaet, at han i Forsommeren
1873 har afsluttet en Proformahandel med sin Svoger, Medtiltalte Anders

Chr. Christensen Dam, hvorved det gaves Udseende af, at denne — der
ifølge en med Gaardmand Lars Andersen den 31te Marts 1873 afsluttet

Kjøbecontract havde overtaget dennes Gaard Matr.=Nr. 119 i Hune Sogn

tilligemed en Deel sammesteds beroende Materialier af Steen, Tømmer og
andet Træværk, blandt Andet paa Vilkaar, at han, saafremt han afhændede

eller iøvrigt bortførte bemeldte Materialier fra Eiendommen, skulde afbetale
deres Værdi paa den Capital, Sælgeren lod indestaae i samme — overdrog
de nævnte Materialier til Peter Bondrup Christiansen for 50 Rd., og at de

Tiltalte vel senere bleve enige om, at denne Handel skulde gaae tilbage, men
at det samtidig aftaltes, at Peder Bondrup Christiansen skulde vedblive at
optræde som Eier og sælge af Materialierne, hvis Provenu skulde tilfalde

Dam, mod at denne ydede sin Svoger et Vederlag, om hvilket der ikke blev

truffet nærmere Aftale, men som Bondrup Christiansen nærmest tænkte sig
skulde beftaae i, at hans Svoger hjalp ham med hans Markarbeide, Peder

Bondrup Christiansen har derhos tilføiet, at han strax tænkte sig, at de om¬

meldte Transactioner — hvorved Dam maa antages at have villet skjule,
at dersesolgt af de nævnte Materialier, eller ialfald har villet give det
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Udseende af, at han kun opnaaede en ringe Kjøbesum for samme — fandt
Sted af Hensyn til den Dam ifølge den ovennævnte Bestemmelse i Kjøbe¬

contracten paahvilende Forpligtelse til at afbetale Værdien af de solgte Ma¬

terialier paa Prioritetsgjælden til Lars Andersen, og at han saaledes hjalp

Dam i dennes bedragelige Forhold med fuld Bevidsthed derom, men at han

ikke dengang indsaae sit Forholds Strafbarhed, og at han, da han i August

Maaned 1873 var bleven gjort opmærksom derpaa, strax tilkjendegav Dam,

for hvem han dengang havde solgt Materialier for ca. 300 Kr., at han ikke
vilde handle mere for ham. Rigtigheden af Peder Bondrup Christiansens

Forklaring har Tiltalte Anders Christian Christensen Dam nu heller ikke
turdet benægte, idet han navnlig har erkjendt, at Handelen med Peder Bon¬
drup Christiansen gik ud paa, at denne skulde synes men i Virkeligheden ikke
være Eier af Materialierne, samt at Dam, der ikke har betalt noget af de
solgte Materialiers Værdi til Lars Andersen, har narret denne ved en kjel¬

tringagtig Handel, og vel har han villet gjøre gjældende, at han paa den

Tid, de ommeldte Transactioner fandt Sted, var syg, og navnlig saa daarlig
i Hovedet, at han ikke med Sikkerhed kan udtale sig om, hvad der passerede

i denne Tid, hvorhos han i det sidste over ham optagne Forhør har anbragt,
at han, der den 25de Marts 1873 vil have betalt Lars Andersen 500 Rd. for

de heromhandlede Materialier, hvilket var deres fulde Værdi, ikke kunde være

pligtig at betale Lars Andersen Noget, fordi han solgte af Materialierne; men

ligesom der efter Sagens Oplysninger ikke er Føie til at antage, at Dams

Sygdom paa den ovennævnte Tid har været af en saadan Beskaffenhed, at
den kunde have Indflydelse paa hans Tilregnelighed, saaledes maa det med

Hensyn til hans sidste Anbringende bemærkes, at en Procurator, der i Juni
og December Terminer paa Lars Andersens Vegne af Tiltalte Dam

modtog nogle i Kjøbecontracten betingede Afdrag paa Kjøbesummen for den

solgte Eiendom, har udsagt, at Tiltalte, da Procuratoren ved disse Lei¬

ligheder fordrede yderligere Afdrag i Anledning af, at han havde hørt,
at der var solgt af Materialierne, vægrede sig ved at betale mere end

en reen Ubetydelighed, idet han, som det af Forklaringen maa antages,

ikke nægtede sin Forpligtelse til at yde slige Afdrag, men derimod paa¬

stod, at der kun var indkommen lidt for Materialierne, ligesom han i det

Hele ikke vilde være ved, at der var solgt væsentligt deraf. Iøvrigt kan det
ikke antages, at Lars Andersen, der efter i Juni og December Terminer
1873 at have modtaget forskjellige Afdrag paa Kjøbesummen, den 21de Decbr.
s. A. har modtaget en Panteobligation for Resten, uden at der deri er op¬

taget nogen Clausul om Afdrag i Anledning af eventuelle Salg af de
i
Kjøbecontracten ommeldte Materialier, har lidt noget Tab ved de oven¬
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nævnte Transactioner, og der vil derfor ikke kunne tildømmes ham nogen

Erstatning.

Forsaavidt Tiltalte Anders Chr Christensen Dam tiltales for falsk
Angivelse*

findes ikke tilstrækkelig Grund til under denne Deel af Sagen at gjøre noget
Strafansvar gjældende imod ham.

Derimod ville de Tiltalte, af hvilke Anders Chr. Christensen Dam er

født i Aaret 1830 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, medens
Tiltalte Peder Bondrup Christiansen er født i Aaret 1840 og ifølge Hvetbo

Herreds Extraretsdom af 13de Februar 1872 er anseet efter Straffelovens §
248 med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, for deres oven¬
nævnte bedragelige Forhold, der findes at maatte henføres under Straffe¬

lovens § 257, være at ansee efter bemeldte § med Straffe, der findes pas¬

sende at kunne bestemmes til simpelt Fængsel for Dam i 8 og for Peder
Bøndrup Christiansen i 4 Dage, hvorhos Tiltalte Dam vil have at udrede
Actionens Omkostninger, derunder de ved Underretsdommen bestemte Salairer

samt i Salair til Actor og Defensor for Overretten 15 Kroner til hver, dog

saaledes at Peder Bondrup Christiansen in solidum med ham vil have at
tilsvare ¾.

Nr. 202.

Advocat Nellemann
contra

Huusmand Jens Pedersen Buch (Defensor Klubien),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens §§ 98 og 101.

Samsø Birks Extrarets Dom af 22de Mai 1876: „Tiltalte,
Jens Pedersen Buch af Pillemark, bør til Statskassen bøde 200

Kroner, eller saafremt denne Bøde ikke fuldt betales, hensættes i
simpelt Fængsel i 30 Dage; saa betaler han og Actionens Om¬

kostninger, dernnder Befordringsudgifter og Dagpenge til den i
Sagen beskikkede Sættedommer og i Salair til Actor, Gods¬

inspecteur Kruse og Defensor, Forpagter Møller 10 Kr. til hver.
Den idømte Bøde at udredes inden 15 Dage efter denne Doms

lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 1ste August

1876: „Tiltalte, Huusmand Jens Pedersen Buch af Pillemark
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bør til Statskassen bøde 200 Kroner og i Mangel af Bødens
Betaling hensættes i simpelt Fængsel i 30 Dage, men iøvrigt for

Actors Tiltale i denne Sag fri at være. I Henseende til Ac¬
tionens Omkostninger bør Birketingsdommen ved Magt at stande.
I Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Seidelin og Raasløff, betaler Tiltalte 10 Kr. til hver. Den
idømte Bøde at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige

Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske Frem¬

stilling maa det billiges, at Tiltalte er anseet strafskyldig efter
Bestemmelsen i Straffelovens § 101, men Straffen findes efter

Omstændighederne at burde fastsættes til Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 4 Dage. I Henseende til Actionens Omkost¬

ninger bliver Dommen at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Jens Pedersen Buch bør hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 2 Gange 4 Dage. I Henseende

til Actionens Omkostninger bør Landsover= samt

Hof= og Stadsrettens Dom ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Nellemann og Klu¬

bien for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Samsø Birks Extraret hertil indankede mod Huusmand Jens Pedersen
Buch af Pillemark for det i Straffelovens § 98 og 101 omhandlede For¬

hold anlagte Sag er det deels ved Tiltaltes egen Tilstaaelse, deels ved for,
skjellige Vidners Forklaringer oplyst, at, da Arrestforvarer Morten Aar¬

hus, der den 29de Novbr. f. A. af Birkedommer Schubarth var udsendt for at
bringe Tiltalte til Arresten i Tranebjerg til Afsoning ifølge Holbæk Amts
Ordre af tvende ham ved Birkets Politiretsdomme af 4de Februar og 8de
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April 1875 for ulovlig Iagt idømte Bøder henholdsviis paa 20 og 40 Kr., som

Tiltalte havde negtet at betale, mødte Tiltalte paa Pillemark Gade med ladt

Bøsse og ledsaget af en Hund og opfordrede Tiltalte til at følge med,
vægrede denne sig herved og indvilligede først deri, efterat Arrestforvareren

havde tilstedet ham at beholde Bøssen og at faae Birkedommeren i Tale.
Ankommen udenfor Birkedommerens Bopæl med Arrestforvareren og de

Mænd, denne havde taget med til Hjælp ved Tiltaltes Anholdelse, tog Til¬
talte Fænghætten af sin Bøsse og leverede denne til en af Arrestforvarerens

Ledsagere, hvorefter Tiltalte traf Birkedommeren i hans Forstue, og da denne
nu spurgte ham, om han ikke vilde efterkomme Amtets Afsoningsordre, blev

Tiltalte høirøstet mod Birkedommeren og yttrede blandt Andet: „at han ikke

vilde have Noget at bestille med saadan en Karl, som havde dømt ham uret“
og da Arrestforvareren omtrent samtidig hermed tog Tiltaltes Bøsse i Be¬

siddelse for at sætte den tilside, søgte Tiltalte at fravriste ham Bøssen, hvad

der dog som Følge af de Tilstedeværendes Mellemkomst ikke lykkedes ham.

Herefter blev Tiltalte ført bort, men han saae Leilighed til i Nærheden af
Arresthuset at undløbe fra sine Bevogtere. Ved Underretsdommen, der alene
efter Tiltaltes Begjæring er indanket for Overretten, er han anseet efter

Straffelovens § 98 og 101 deels for sin Undløben, deels for sin Optræden

overfor Birkedommer Schubarth.
For den af Tiltalte saaledes mod Birkedommer Schubarth udviste
Adfærd findes han i Medfør af Straffelovens § 101 efter Omsiændighederne

at maatte ansees med en Statskassen tilfaldende Bøde, der passende som i
Underretsdommen skeet vil kunne bestemmes til 200 Kroner, saaledes at han
i Mangel af Bødens Betaling vil være at hensætte til simpelt Fængsel i 30

Dage. Derimod vil Tiltalte ikke — saaledes som skeet ved den indankede

Dom — for sin Undvigelse kunne ansees efter Straffelovens § 98 som den,

der har lagt Birkedommeren Hindringer i Veien for Udførelsen af dennes
Embedsforretning at lade Tiltalte hensætte i Fængsel til Afsoning af de

ovennævnte Bøder.
I Henseende til Actionens Omkostninger bifaldes Underretsdommen.“

Tirsdagen den 10de October.

Nr. 150.

Advocat Nellemann
contra

Carl Hansen Petersen (Defensor Klubien),

der tiltales for Tyveri.
Langelands Herreders Extrarets Dom af 13de Mai 1876:
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„Tiltalte Carl Hansen Petersen bør at hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt udrede i Erstatning til
Engelbrecht Clausen 2 Kr. 49 Øre og denne Sags Omkostninger,
derunder i Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Schan¬
dorff og Rasmussen, hver 8 Kr. Den idømte Erstatning at ud¬

rede inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse. Dom¬

men i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 23de Juni
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair
til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne I. H.
Kalko og Christensen, betaler Tiltalte, Tjenestekarl Carl Hansen
Pedersen eller Petersen 10 Kr. til hver. Den idømte Erstatning at

udrede inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
Doimen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Nellemann og Klubien for Høiesteret betaler Til¬
talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: Under nærværende
fra Langelands Herreders Extraret her til Retten indankede Sag, under

hvilken Tiltalte Tjenestekarl Carl Hansen Pedersen eller Petersen,
actioneres for Tyveri, er Tiltalte ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende

Tilstaaelse overbeviist at have i Løbet af afvigte Vinter i tre Gange frastjaalet
sin Medtjenende Engelbrecht Clausen fra deres fælles Kammer 2 Kr. 49 Øre,
nemlig i to Gange ialt 66 Øre, som han udtog af Bestjaalnes paa Væggen

ophængte Beenklæder, og een Gang 1 Kr. 83 Øre, som han udtog af Bestjaalnes
aflaasede Kiste, hvilken han aabnede ved med en Knivtang at frabrække

Overfaldet.
Som Følge af det Anførte maa det billiges, at Tiltalte, der er født

den 4de November 1850 og ved Langelands Herreders Extraret af 25de August
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1865 anseet efter Frdn. 26de Marts 1841 § 12 cfr. §4 med Forbedringshuus¬

arbeide i 3 Aar, hvori var indbefattet den Straf, han endvidere havde for¬

skyldt efter Frdn. 11te April 1840 § 26, ved den indankede Dom er anseet

efter Straffelovens § 228, og da den valgte Straf af Fængsel paa Vand og
Brød i 3 Gange 5 Dage efter Omstændighederne findes passende, og da

Dommens Bestemmelser om den Bestjaalne tilkjendte Erstatning og om Ac¬

tionens Omkostninger ligeledes billiges, vil Dommen i det Hele være at

stadfæste.“

Nr. 193.

Advocat Nellemann
contra

Ole Christensen (Defensor Klubien),

der tiltales for bedrageligt Forhold.
Nestved Kjøbstads Extrarets Dom af 10de Juni 1876: „Til¬
talte Tjeneftekarl Ole Chriftensen af Fuglebjerg bør hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage og udrede nær¬

værende Sags Omkostninger, hvorunder i Salairer til Actor og
Defensor, Procuratorerne Thømsen og Larsen, 10 Kr. til hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.““

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 25de Juli
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair
til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne Ronge og

Salomonsen, betaler Tiltalte, Tjenestekarl Ole Christensen af
Fuglebjerg 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
bør ved Magt at stande. I Salarium til Ad¬

vocaterne Nellemann og Klubien for Høieste¬

ret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Bed egen Tilstaaelse
og Sagens øvrige Omstændigheder er det under nærværende, i 1ste Instants

ved Næstved Kjøbstads Extraret mod Tiltalte Tjenestekarl Ole Christensen af
Fuglebjerg for bedrageligt Forhold anlagte Sag tilstrækkeligt oplyst, at
Tiltalte heri har gjort sig skyldig, idet han har pantsat for 3 Kroner en til

10 Kroner vurderet Frakke, som han havde laant til midlertidig Brug af
Tjenestekarl Hans Peter Petersen, og derpaa til egen Fordeel forbrugt

Pengene. Frakken er kommen tilstede og udleveret Gieren, der har frasaldet
Krav paa Erstatning.

For dette Forhold findes Tiltalte, der er født d. 18de Februar 1823
og tidligere dømt for Tyveri ifølge Antvorskov Birks Extrarets Dom af 29de

Januar 1848 og Øster Flakkebjerg Herreds Extrarets Dom af 14de August
1871 til Fængsel paa Vand og Brød i henholdsviis 6 Gange 5 Dage og
4 Gange 5 Dage, ved den indankede Underets Dom retteligen anseet efter
Straffelovens § 253 jvfr. § 251, og da den valgte Straf af 2 Gange 5

Dages Fængsel paa Vand og Brød skjønnes passende, vil bemeldte Dom,
hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, i det Hele

være at stadfæste.“

Nr. 143.

Advocat Nellemann
contra

Hans Joensen og Joen Lucassen (Defensor Klubien)
der tiltales, Førstnævnte for Tyveri og Sidstnævnte for Hæleri.

Færøernes Sorenskriveries Extrarets Dom af 6te Mai 1876:

„Tiltalte Hans Joensen af Velbestad bør for Actors Tiltale i
denne Sag fri at være. Tiltalte Joen Lucassen sammesteds bør

straffes med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Dage. Actionens
Omkostninger, derunder i Salair til Defensorerne Sysselmand

Müller og Kirkekasserer Bærentsen 8 Kroner til hver, udredes af
Tiltalte Hans Joensen, saaledes at Tiltalte Joen Lucassen in

solidum med ham heraf tilsvarer ⅓. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:
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Underrettens Dom bør ved Magt at stande Ad¬

vocaterne Nellemann og Klubien tillagges i Sa¬
larium for Høiesteret hver 40 Kroner, der ud¬

redes af de Tiltalte paa den med Hensyn til de
øvrige Omkostninger bestemte Maade.

—— ——

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
Sag tiltales ifølge Færø Amts Actionsordre af 14de Marts d. A. Tjeneste¬

karlene Hans Joensen og Joen Lucassen, begge af Velbestad, Først¬

nævnte for Tyveri og Sidstnævnte for Hæleri.

Hvad Tiltalte Hans Joensen angaaer, gaaer Sigtelsen navnlig ud paa,
at han har gjort sig skyldig i et hos hans Huusbond Kongsbonde Johannes
Djonesen i Velbestad formeentlig om Aftenen den 5te Januar d. A. be¬

gaaet Tyveri, hvorved der fra dennes uaflaasede Vardekjæld blev frastjaalet
ham 5 Lpd. 10 Pd. saltet Fisk. I saa Henseende har Tiltalte Joen Lu¬
cassen forklaret, at han, som den ommeldte Aften deeltog i en Dandsefor¬

lystelse i sin Huusbonds Huus i Velbestad, hvor Joensen ogsaa havde været
tilstede, seent paa Aftenen blev kaldt udenfor af denne, som derefter med¬

deelte ham, at han havde gjemt en Deel Fisk i et af Lucassens Huusbonds
Udhuse, hvorhos han bad ham om næste Morgen at hjælpe sig med at bære

Fisken til Thorshavn for at sælge den, og skulde han herfor have ⅓ af hvad
den blev udbragt til. Joensen erklærede vel, at Fisten var hans Eiendom,

men da han anmodede Lucassen om ved Salget ikke at give sit (ↄ: Joensens)
Navn, fik denne Mistanke om, at den var stjaalet fra Joensens Husbond
Han indvilligede desuagtet i Joensens Begjæring, og efter at han den føl¬
gende Dags Morgen forgjæves havde ventet paa Joensen, bar han alene

Fisken til Thorshavn, hvor han solgte den for 6 Kroner 30 Øre, hvilke

Penge han senere paa Dagen, da Joensen var kommet til Thorshavn, le¬
verede til denne, som atter gav ham ⅓ af Beløbet eller 2 Kroner 10 Øre.
Tiltalte Lucassen har derhos udsagt, at han, da han leverede Joensen Pen¬

gene, erklærede for denne, „at det ikke var ærlige Penge,“ hvortil Joensen
loe smørret uden at svare Noget

Tiltalte Joensen har imidlertid erklæret den ovennævnte af Lucassen
afgivne Forklaring for usandfærdig og vedholdende benægtet at have

stjaalet den ommeldte Fisk eller været i Besiddelse af samme. Vel har han

maattet indrømme, at han den 6te Januar d. A. har været sammen med
Lucassen i Thorshavn, ligesom det er oplyst, at han paa nævnte Dag har
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anvendt en Deel Penge navnlig til Indkjøb af Brændeviin, uden at han har

kunnet gjøre tilbørlig Rede for, paa hvilken Maade han har erhvervet disse

Penge, og er der herved i Forbindelse med Medtiltaltes Vidnesbyrd, der i
det Hele bærer Sandhedens Præg, samt Tiltaltes egne indbyrdes modsigende

og tildeels beviislig usandfærdige Forklaringer tilveiebragt en høi Grad af
Formodning om, at han har gjort sig skyldig eller været deelagtig i det om¬

meldte Tyveri, men imod hans Benægtelse findes der dog ikke at være til¬
veiebragt et til at fælde ham tilstrækkeligt Beviis.

Forsaavidt han endvidere sigtes for at have den 6te Januar d. A.
fravendt Mouritz Thomasen af Velbestad en Flaske med 3 Pægle Rom, af
Værdi 76 Øre, som af denne var hensat paa Disken i en Butik i Thorshavn,

da er der vel ogsaa fremkommen nogen Formodning om, at han har gjort

sig skyldig i dette Forhold, men mod hans vedholdende Benægtelse findes ei
heller her et tilstrækkeligt Beviis at være tilveiebragt imod ham
Bemeldte Tiltalte, der er født i 1851 og ikke tidligere befunden crimi¬

nelt tiltalt eller straffet, vil derfor være at frifinde for Actors Tiltale.

Hvad derimod Tiltalte Joen Lucassen angaaer, da maa det ved hans
ovenanførte Tilstaaelse i Forbindelse med Sagens øvrige Oplysninger ansees

tilstrækkelig godtgjort, at han har modtaget den ovennævnte Fisk og baaret
samme til Thorshavn samt afhændet den der og af de ved Salget indkomne
Penge modtaget 2 Kroner 10 Øre, som han derefter forbrugte, uagtet han
antog, at Fisken var stjaalen. Idet det som bemærket ikke er beviist, at den

ommeldte Fisk virkelig var erhvervet ved Tyveri, vil fornævnte Tiltalte, der er

født i 1852 og ikke tidligere har været criminelt tiltalt eller straffet for det af
ham udviste Forhold være at ansee efter Straffelovens § 238 cfr. § 46 for

Attentat paa Hæleri, og findes den af ham forskyldte Straf passende at
kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 3 Dage.“

Nr. 187.

Advocat Halkier
contra

Andreas Hansen Holm (Defensor Klubien),
der tiltales for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods.

Bornholms Vester Herreds Extrarets Dom af 24de Juli
1876: „Tiltalte Arbeidsmand Andreas Hansen Holm bør straffes
med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt betale
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de med hans Arrest og denne Sag m. v. forbundne Omkostninger,
hvorunder Salair til Procuratorerne Petersen og Lund med 10

Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Herredstingsdommen bør ved Magt at stande. I

Salarium til Advocaterne Halkier og Klubien

for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arbeidsmand An¬

dreas Hansen Holm af Nylarsker, der er langt over criminel Lavalder,
og som ved Svaneke Kjøbstads Extrarets Dom af 2den September 1852*)

for Tyveri er anseet med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage i
Henhold til Frdg. 11te April 1840 § 1, ved dette Herreds Extraretsdom for

Vold i Henhold til alm. borgl. Straffelovs § 202 og 203, med lige Straf
i 2 Gange 5 Dage, og ved Høiesteretsdom af 11te Mai f. A. i Henhold til

samme Lovs § 225 med lige Straf i 4 Gange 5 Dage, tiltales under nær¬
værende Sag for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods, og maa han

ogsaa ansees at have gjort sig skyldig i førstnævrte Forbrydelse, idet han
nemlig ved egen Tilstaaelse i Forbindelse med det iøvrigt Oplyste maa an¬

sees overbeviist saavel om, at han, der fra December f. A. indtil sidstafvigte
1ste Mai havde Ophold hos Gaardeier H. J. Hansen paa 55de Selveiergaard

i Vestermarie Sogn, hvor det var hans Bestilling at røgte Kreaturer, og
hvorned han havde fri Adgang til Gaardens Lade, har, da han sidstnævnte
Dato forlod Gaarden, fra Laden uden Gaardeierens Vidende og Villie til¬
vendt sig en der henliggende, denne tilhørende Kornsæk, som efter at være

vurderet til 2 Kroner er Eieren tilbageleveret, som endvidere om, at han
engang i sidstafvigte Vinter har tilvendt sig tvende Arbeidsmand Morten

Aagesen tilhørende og under Sagen til 3 Kr. 33 Øre vurderede og Eierman¬

den tilbageleverede Steenhammere, hvilke han forefandt henliggende blandt
andre Redskaber et Sted paa Veien mellem Arnager og Nylars Kirke, som
Bestjaalne, der havde Arbeide ved Steenslagning, havde indtaget til Arbeids¬

*) Skal være 1853.

290

Den 10de October.

plads, og, hvor bemeldte Koster, uagtet Eierens Fraværelse fra Stedet, dog
efter Omstændighederne maa ansees at have været i dennes Besiddelse.

For

bemeldte Tyverier vil Tiltalte, i Henhold til Straffelovens § 228 og§ 57

cfr. § 6l, være at ansee med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage,

hvorhos han vil have at udrede samtlige de med hans Arrest og denne Sag
forbundne Omkostninger, hvorunder Salair til Actor og Defensor, Procura¬
torerne Petersen og Lund, hvis Sagførelse har været forsvarlig, med 10 Kro¬

ner til hver.“

Nr. 171.

Advocat Halkier
contra

Edvard Rudolph Ernst (Defensor Klubien),
der tiltales for Bedrageri og Meddeelagtighed heri.

Hammerum Herreds Extrarets Dom af 8de April 1876:

„Arrestanten Jørgen Andersen bør straffes med Fængsel paa Vand
og Brød i 4 Gange 5 Dage og Tiltalte Edvard Rudolph Ernst
med Føngsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage Saa ville
de Tiltalte in solidum i Erftatning til Arrestantens Concursbo

have at udrede 302 Kr. 13 Øre, samt ligeledes in solidum alle
af Actionen flydende Omkostninger, deriblandt de ved hans Arrest
foranledigede samt i Salair til Actor, Procurator Valeur 12 Kro¬
ner og Defensor, Procurator Brask 8 Krouer. Den idømte Erstat¬
ning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬

kyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 6te Juni 1876: „Underrets¬

domn en bør, forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande. Saa
udreder Tiltalte og Actionens Omkostninger for Overretten og der¬

under i Salair til Actor og Defensor Procuratorerne Isaacsen og
Fafting 15 Kroner til hver. Den idømte Erstatning udredes inden
8Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og iøvrigt at efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden findes at burde

bestemmes til 3 Gange 5 Dage.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,

dog at Straffetiden bestemmes til 3 Gange 5
Dage. I Salarium til Advocaterne Halkier og
Klubien for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag,
der i første Instants tillige angik Detaillist Jørgen Andersen, for hvis Ved¬
kommende Appel imidlertid ikke har fundet Sted, tiltales Jordbruger Ed¬

vard Rudolph Ernst for Bedrageri og Meddeelagtighed heri.

Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger maa
det ansees tilstrækkeligt godtgjort, at han, der en Dag kort forinden den i

første Instants Medtiltalte, Detaillist Andersen i Begyndelsen af September
Maaned f. A. gik fallit, havde lovet Andersen at være ham behjælpelig med

at bringe nogle af hans Varer tilside, for at disse, naar Andersen fallerede,
hvad de kunde indsee maatte skee snart, kunde unddrages Fallitboet og an¬
vendes til Fordeel for Fallenten, har enten samme eller næste Dag om Af¬

tenen seent indfundet sig med en Bogn ved Andersens Butik i Herning og,

efterat denne selv havde læsset 74 Lammeskind, 4 Kohuder, 3 Kalveskind og
c 14 Snese Æg paa Vognen, kjørt disse Varer hjem til Tiltaltes Bolig i
Nøvling. Varerne solgte Tiltalte derpaa nogle Dage senere til en Kjøbmand
i Holstebro for 302 Kr. 18 Øre, hvoraf han udbetale c. 180 Kroner til An¬

dersen, medens han med dennes Samtykke beholdt Resten som et Laan,
hvorved iøvrigt bemærkes, at Tiltalte efter sin Forklaring først den Dag,
han solgte Varerne, bemærkede Æggene og Kalveskindene, som han ikke havde
seet Andersen læsse paa hans Vogn, og at han da vil have antaget, at
Kalveskindene var hans egne og at Æggene tilhørte hans Hustru.
Paa samme Maade er det godtgjort, at Tiltalte, efter fornævnte An¬

dersens Fallit, har efter Aftale med ham og i den Hensigt at besvige hans
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Fallitbo, sammesteds anmeldte en Fordring paa Fallenten stor 120 Kr.,
uagtet han hverken havde dette eller noget andet Beløb tilgode hos denne,

hvorved dog bemærkes, at denne Anmeldelse først fremkom, efterat det i Boet
udstedte Proclama var udløbet.

For sit Forhold i de foranførte Henseender vil Tiltalte, der er født i
Aaret 1819 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee

efter Straffelovens § 252 samt efter § 260 jvfr. § 47 med en Straf, der

ved Underretsdommen findes passende bestemt til Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage, og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser i Henseende
til Erstatningen og Actionsomkostninger for Tiltaltes Vedkommende ligeledes

billiges, vil saaledes, forsaavidt den er paaanket, være at stadfæste.

—

Onsdagen den 11te October

Nr. 194.

Advocat Klubien
contra

Søren Hansen og Hustru Karen Marie Hansen, født

Hansen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 182.

Roeskilde Kjøbstads Extraretsdom af 20de Mai 1876: „De
Tiltalte Søren Hansen og Karen Marie Hansen, født Hansen, bør
hver især hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage.

Saa bør og det Tiltalte Søren Hansen under 21de Juli forrige
Aar meddelte Borgerskab som Gjæstgiver i Roeskilde Kjøbstad

være forbrudt. Sagens Omkostninger, derunder i Salairer til
Actor Procurator Hude og Defensor Procurator Jacobsen 14 Kro¬

ner til hver, udredes af de Tiltalte, Een for Begge og Begge

for Een. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 18de August

1876: „Bytingsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til

Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Maag og Stein¬
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thal, bør de Tiltalte, Gjæstgiver Søren Hansen og Hustru Karen
Marie Hansen født Hansen, begge af Roeskilde, Een for Begge

og Begge for Een, betale 15 Kr. til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadfæste, dog at Straffetiden for Sørøn Hansen

findes at burde bestemmes til 2 Gange 5 Dage.
Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande, dog at Straffetiden for Søren
Hansen bestemmes til 2 Gange 5 Dage. I Sala¬

rium til Advocat Klubien og Etatsraad Buntzen

for Høiesteret betale de Tiltalte, Een for Begge

og Begge for Een, 30 Kroner til hver

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
fra Roeskilde Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag ere de Tiltalte, Gjæst¬

giver Søren Hansen og Hustru Karen Marie Hansen, født Hansen,

8

Begge af Roeskilde, satte under Tiltale for Overtrædelse af Straffelovens

182, og ere de Tiltalte ogsaa ved den under 20de Mai d. A. afsagte Dom i
Henhold til bemeldte Paragraphs 2det Led ansete hver især med Fængsel paa Vand
og Brød i 5 Dage, hvorhos det i Medfør af L. 23de Mai 1873 §4*) er be¬

stemt, at det Tiltalte Søren Hansen meddeelte Borgerskab som Gjæstgiver i
Roeskilde skal være forbrudt.

Det er i saa Henseende ved de Tiltaltes Tilstaaelser og øvrige frem¬
komne Oplysninger godtgjort, at de til Tjeneste i det af dem i Henhold til
Mandens Borgerskab af 21de Juli f. A. drevne Gjæstgiveri have benyttet

Opvartningsjomfruer, om hvem de forventede, at de af Gjæsterne vilde lade

sig benytte til Utugts Bedrivelse for Betaling, og at ialfald en af disse
Jomfruer ogsaa har forøvet saadan Utugt, dog ikke i noget stort Omfang,
og Tiltalte Søren Hansen har ligeledes erkjendt, at han antog, at han vilde

komme bedre ud af det, naar saadanne Jomfruer trak Søgning til Huset.
Sidstnævnte Tiltalte har nu vel i Forbindelse hermed forklaret, hvad ogsaa

*) Skal være § 9.
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ved det iøvrigt Fremkomne er bestyrket, at han gjentagne Gange har paalagt

sine Opvartningsjomfruer at afholde sig fra at bedrive Utugt i hans Huus,
og ogsaa opsagt dem, naar han blev vidende om, at Sligt var passeret, men

dette, som dog efter Tiltaltes Forklaring kun kan antages skeet, naar de,
som han udtrykker sig — gjorde det for grovt, vil ikke overfor hans ved¬
gaaede Hensigt med deres Antagelse kunne virke til at disculpere ham. Det
maa derfor billiges, at de Tiltalte ere fundne skyldige efter den oven citerede
Straffebestemmelse, og da de for dem, der ere fødte Tiltalte Hansen den 5te

Februar 1845 og hans Hustru den 21de Januar 1847 og som ikke findes
tidligere straffede, ved Underretsdommen valgte Straffe findes passende,
ligesom det maa billiges, at Tiltalte Søren Hansen er dømt til at have sit
Borgerskab som Gjæstgiver i Roeskilde forbrudt, og Dommens Bestemmelser
om Actionens Omkostninger ligeledes bifaldes, vil den i det Hele være at

stadfæste.“

Nr. 148.

Advocat Brock
contra

Christen Nielsen (Defensor Buntzen),

der tiltales for Bedrageri.
Hjørring Kjøbstads Extrarets Døm af 4de Marts 1876: „Til¬

talte Skrædder Chr. Nielsen af Brønderslev bør hensættes i Fæng¬
sel paa sædvanlig Fangekost i 4 Dage. Saa bør han og udrede

samtlige af denne Sags Undersøgelse og Action lovligt flydende Om¬
kostninger, derunder i Salair til Actor og Defensor Procuratorerne
Lund og Winther respective 10 og 8 Kroner. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 15de Mai 1876: „Tiltalte
Christen Nielsen bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 5
Dage. Saa udreder han og Actionens Omkostninger og dernnder
de ved Underretsdommen bestemte Salairer samt i Salair til Ac¬

tor og Defensor for Overretten, Procurator Isaacsen og Cancelli¬

raad Møller, 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
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Høiesterets Dom:
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocat Brock og Etatsraad

Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

— — * —— — — ———
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag tiltales Christen Nielsen for Bedrageri. Ved Tiltaltes egen med
Sagens øvrige Oplysninger stemmende Tilstaaelse er det tilstrækkeligen godt¬

gjort, at han, der d 11te eller 12te Juni f. A. bortgik af sin Tjeneste hos
Forpagter Panum paa Bruunbækgaard, ved Bortgangen har medtaget et Par
Træsko, som han samme Dags Morgen havde laant af en paa bemeldte
Gaard tjenende Dreng Morten Nielsen, og bezoldt disse Træsko, uagtet Mor¬

ten Nielsen, da de nogle Dage senere mødtes paa Landeveien, afkrævede ham

samme. Efter Tiltaltes Forklaring havde det iøvrigt været hans Mening at
tilbagelevere Træskoene, men da de vare meget gamle og efter hans For¬

mening ikke mere end 1 Mark værd, opgav han dette og har senere bortkastet
dem, idet han vel indsaae, at han derved begik noget Ulovligt, men tænkte

sig, at det, de han efter sin Formening havde Penge tilgode hos Panum,

nok altsammen blev jevnet. Morten Nielsen, der har ansat Træskoenes Værdi
til mindst 3 Mark, har frafaldet Krav paa Erstatning. Paa samme Maade

er det godtgjort, at Tiltalte, der en Dag nogen Tid før han forlod sin Tje¬

neste hos Forpagter Panum, havde lovet dennes Kone at kjøbe nogen Medi¬
cin paa Apotheket i Hallund — hvilken Medicin han derefter skulde levere til

hendes Søster i Løkken — og som i denne Anledning havde af Panums Kone
modtaget 2 Kr., har, da han ikke kunde faae den ommeldte Medicin paa

Apotheket, beholdt de 2 Kroner, idet han for Panums Kone foregav at have
anvendt Pengene, med Undtagelse af et mindre Beløb, som hun lod ham be¬

holde, deels til Indkjøb af Medicinen, deels til Leie af en Hest, paa hvilken
han efter sit Foregivende var redet til Løkken med Medicinen, hvørved be¬

mærkes, at der efter Omstændighederne ikke vil kunne tages videre Hensyn til
hans Anbringende om, at han først bestemte sig til at beholde Pengene, da

Panum efter hans Bortgang fra Bruunbækgaard nægtede at udbetale ham

den Løn, han formeente at have tilgode hos denne. Forpagter Panum har

ikke gjort Fordring paa Erstatning.

296

Den 11te October.

For sit Forhold i de anførte Henseender vil Tiltalte, der er født i
Aaret 1824 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee
efter Straffelovens § 253 med en Straf, der findes passende at kunne be¬

stemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage. Tiltalte vil derhos have

at udrede Actionens Omkostninger efter Underretsdommens Bestemmelser og
derunder i Salair til Actor og Defensor for Overretten 10 Kr. til hver.

Nr. 144.

Advocat Klubien

contra

Frederik Hansen (Defensor Brock),

der tiltales for Vold.
Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extrarets Dom af 4de Marts

1876: „Tiltalte Frederik Hansen bør straffes med Fængsel paa
Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage og i Erstatning til Bødker¬

svend H. C. Andersen af Gjentofte udrede 35 Kroner. Saa be¬
taler Tiltalte og alle af denne Sag flydende Omkostninger, hvor¬

under i Salair til Actor Procurator Plockrofs og Defensor Pro¬
curator K. E. Jørgensen 10 Kroner til hver. Den idømte Erstat¬
ning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬
kyndelse og Dommen forøvrigt i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 2den Juni
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at Straffe¬

tiden bestemmes til 4 Gange 5 Dage. I Salarium til Procu¬
ratorerne A. P. Seidelin og Simonsen for Overretten betaler

Tiltalte, Arbeidsmand og Slagter Frederik Hansen, 10 Kroner
til hver. Den idømte Erstatning at udredes inden 8 Uger efter

denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
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bør ved Magt at stande. I Salarium til Ad¬
vocaterne Klubien og Brock for Høiesteret be¬

taler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende, fra
Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales Ar¬

beidsmand og Slagter Frederik Hansen for Vold, hvori han ogsaa ved egen,

med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse er overbevist at have gjort sig

skyldig, idet han den 11te Januar d. A. om Aftenen i en noget svirende Til¬
stand, men dog ikke i en saadan Grad, at det kan faae Indflydelse paa hans
Tilregnelighed, har uden nogen rimelig Anledning bibragt Bødkersvend An¬

dersen, efter først at have kastet denne til Jorden med et Slag i Ansigtet, et
Saar paa den venstre Side af Panden ved at sparke ham med sin Støvle, der

var en svær Fidtlædersstøvle med en 1 Tomme tyk Saal.
Efter den fremlagte Lægeattest var Saaret stærkt gabende, med lige

skarpe Rande og trængt gjennem Huden og Bløddelene samt Beenhinden, saa
at selve Benet saaes blottet og af en Længde af circa 1½ Tomme, hvorhos

det tilføies, at skjøndt Saaret ikke kan antages at være faretruende, vil det
dog medføre et vanzirende Ar. I Forhøret den 25de Januar d. A. har An¬

dersen erklæret nu at være fuldstændig helbredet. Efter det Anførte maa det

billiges, at Tiltalte, der er født d. 18de November 1851, og tidligere straffet
ifølge Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extrarets Domme af 5te December

1870 og 6te Mai 1872 henholdsviis efter Straffelovens §§ 228 og 229 Nr. 4
med 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide, og Straffelovens §§ 203 og 210 med
2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, nu ved den indankede

Dom er anseet efter Straffelovens § 203; men den valgte Straf af 3 Gange
5 Dages Fængsel paa Vand og Brød findes efter Omstændighederne at burde

bestemmes til samme Slags Fængsel i 4 Gange 5 Dage. Med denne For¬

andring i Henseende til Straffetiden vil Dommen, hvis Bestemmelser i Hen¬

seende til Erstatningen og Actionens Omkostninger billiges, være at stadfæste.“

Nr. 167.

Advocat Nellemannn
contra

Peder Larsen (Defensor Brock),

der tiltales for Tyveri.
Fuglse Herreds Extrarets Dom af 9de Mai 1876: „Tiltalte
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tAtlrsAbeidsmand Peder Larsen af Hillestolpe bør hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt betale Actionens

Omkostninger, hvorunder Salair til Procuratorerne Jansen og
Koefoed, 10 Kroner til hver, foruden Diæter til den Sidste efter

Stiftamtets R solution. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hol= og Stadsrettens Dom af 7de Juli
1876: „Underrettens Dom bør ved Magt at stande. I Salair
til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Alberti og
Jacobsen, betaler Tiltalte Arbeidsmand Peder Larsen af Hillestolpe

10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved

Magt

at

stande.

I

Salarium

til

Advoca¬

terne Nellemann og Brock for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da Tiltalte, Arbeids¬

mand Peder Larsen af Hillestolpe, der under nærværende fra Fuglse Her¬
reds Extraret hertil indankede Sag sigtes for Tyveri, ved egen af det iøvrigt
Oplyste bestyrkede Tilstaaelse er overbeviist at have 2den Juledag f. A., da

han fra sit Hjem var kjørt til Teglbrænderiet ved Nøbøllegaard for at af¬
hente nogle Muursteen og bemærkede, at der ved en Brønd ved Gaarden hen¬

stod en tom Sildetønde, tilvendt sig denne, der er vurderet til 66 Øre og
tilhørte Teglbrænder Niels Rasmussen, og kjørt den hjem til sit Huus, i hvis
Have den blev staaende indtil den næste Dag, da Eieren indfandt sig og af¬
fordrede ham Tønden, som han paa Forlangende bragte tilbage til Teglbræn¬
deriet, og da Overretten med Underdommeren maa være enig i, at dette
Tyveri ikke, som Defensor vil gjøre gjældende, kan henføres under Straffe¬

lovens § 235, maa det billiges, at Tiltalte, der er født den 3die Juni 1845

og ved Stubbekjøbing Kjøbstads Extrarets Dom af 12te April 1867 er anseet
Efter Straffelovens § 268 cfr. § 276 og § 228, med Forbedringshuusarbeide i

16 Maaneder, samt ved Lollands Sønder Herreds Extrarets Dom af 28de

August 1873 efter samme Lovs § 270 med Fængsel paa Vand og Brød i 4

Den 11te October.

299

Gange 5 Dage, nu er dømt efter bemeldte Lovs § 280 for 2den Gang be¬

gaaet simpelt Tyveri, og da den valgte Straf af Fængsel paa Vand og Brød
i 3 Gange 5 Dage findes passende, og Dommens Bestemmelser angaaende

Actionens Omkostninger ligeledes bifaldes, vil Dommen i det Hele være at

stadfæste.“

Nr. 153.

Advoeat Hindenburg
contra

Andreas Hansen (Defensor Brock),

der tiltales for Bedrageri.
Skads Herreds Extrarets Dom af 24de Marts 1876: „Arre¬

stanten Andreas Hansen bør hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage samt udrede samtlige af hans Trans¬

port, Arrest, Straffens Fuldbyrdelse og denne Action lovlig fly¬
dende Omkostninger, deriblandt til Actor, Procurator Poulsen 10

Kr. og Defensor Procurator Smith 8 Kr. At efterkommes inden
15 Dage fra Dommens lovlige Forkyndelse under Adfærd efter
Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 1ste Mai 1876: „Underrets¬

dommen bør ved Magt at stande dog saaledes at Straffetiden
bestemmes til 4 Gange 5 Dage. I Salair til Actor og Defensor

for Overretten Justitsraad Neckelmann og Procurator Morville
betaler Tiltalte 10 Kr. til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Brock
for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag tiltales Andreas Hansen for at have gjort sig skyldig i Bedrageri.
Det er i saa Henseende ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Op¬

lysninger tilstrækkeligt godtgjort, at han, der var i Forlegenhed for Penge,

har den 7de Marts d. A. paa Provst Aösens Regning, men uden dertil af
denne given Bemyndigelse, af Rebslager Jørgensen i Esbjerg forlangt og er¬

holdt udleveret et Sæt Hammelreb og noget løst Reb af Værdi ialt 3 Kr.

Det ommeldte Reb, af hvilket Tiltalte samme Dag solgte noget for 1 Kr. 25
Øre, er bragt tilstede under Sagen og tilbageleveret Rebslager Jørgensen,
der har frafaldet Krav paa Erstatning. Efter Sagens Oplysninger maa
Tiltalte vel antages ved den paagjældende Leilighed at have været noget be¬

ruset, men dog ikke i en saadan Grad, at han ikke skulde kunne ansees fuldt

tilregnelig.
For det af Tiltalte saaledes udviste Forhold er han, der er født den
17de Juni 1885 og tidligere gjentagne Gange har været straffet for forskjel¬

lige Eiendomsindgreb, navnlig Tyveri og Bedrageri, senest ifølge Gjørding¬

Malt Herreders Extrarets Dom af 5te Juli 1873 efter Straffelovens §§ 230,
251 og 253 med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, ved Underretsdommen

retteligen anseet efter bemeldte Lovs § 251, men Straffen, der ved bemeldte

Dom er fastsat til Fængsel paa Tand og Brød i 2 Gange 5 Dage, findes

efter Sagens Omstændigheder passende at kunne bestemmes til samme Slags
Fængsel i 4 Gange 5 Dage, og Underretsdommen, hvis Bestemmelser an¬

gaaende Actionens Omkostninger billiges, vil saaledes med den anførte For¬

andring i Henseende til Straffetiden være at stadfæste.“

——

Nr. 195.

Advocat Brock
contra

Arrestanten Hans Hansen med Tilnavn Maltbæk (De¬

fensor Levinsen),
der tiltales for Tyveri og endvidere for Bedrageri og Betleri.

Jerlev=Brusk Herreders Extrarels Dom af 17de Juli 1876:

„Tiltalte Hans Hansen med Tilnavn Maltbæk bør behandles i
Overensstemmelse med den ovennævnte Kongelige Resolution af
15de October 1875. Saa udreder han og Actionens Omkostninger
og derunder i Salair til de befalede Sagførere, Procurator Zahn
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og Sagfører Sørensen henholdsviis 10 Kr. og 8 Kr. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 21de August 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og
Desensor for Overretten, Cancelliraad Møller og Procurator Mor¬

ville betaler Arrestanten 10 Kroner til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning foreligger
Høiefteret 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 Magtat stande.
I Salarium til Advocaterne Brock og Levinsen
for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Arrestanten Hans Hansen med Tilnavn Maltbæk for Tyveri,

Bedrageri og Betleri.
Ved Arrestantens egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger er
er det tilstrækkeligt godtgjort, at han, der den 15de April d. A. var bort¬

gaaet fra Fattiggaarden i Harte, hvor han var indlagt til Forsørgelse, og
som derefter i nogle Dage havde streifet omkring i Nordslesvig, hvor han

tildeels ernærede sig ved Betleri, har den 20de April om Aftenen tilvendt sig
to Faar og to store Lam, der tilhørte Arbeidsmand Johannes Brinck paa

Søndernæs Mack, og af hvilke Faarene stode tøirede paa Eierens Mark,
medens Lammene gik løse sammesteds. Da han næste Dag forsøgte at sælge

bemeldte Faar og Lam i Kjærbøl ved Ribe, hvorhen han om Natten havde

begivet sig med samme, blev han imidlertid anholdt, og Faarene og Lammene,
der ere vurderede til ialt 100 Kroner, derefter tilbageleverede Bestjaalne, som

har frafaldet Krav paa videre Erstatning.

Paa samme Maade er det godtgjort, at Arrestanten, der nogle Dage

forinden han forlod Fattiggaarden i Harte, havde af et derværende Fattiglem,
Hans Jacob Hansen, modtaget efter Hansens Forklaring 5 Kr. efter sit eget
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Udsagn derimod kun 2 Kr., hvorfor han skulde kjøbe Hægtemodeller og Traad

til Hansen, selv har forbrugt Pengene paa en Reise til Horsens, idet han

dog efter sin Forklaring vil have havt til Hensigt at erstatte Hansen Pen¬
gene, naar han blev istand dertil; for dette Forhold, der, idet det henhører

under Straffelovens § 254, ikke kan paatales uden efter den Forurettedes
Begjæring, vil Arrestanten, da der ikke foreligger nogen Erklæring fra for¬

nævnte Hans Jacob Hansen om, at han ønsker Sagen forfulgt, imidlertid

ikke for Tiden kunne dømmes, og der findes efter Sagens Omstændigheder i
det Hele ikke at være tilstrækkelig Føie til at opholde Sagen efter Tilveie¬

bringelsen af den Forurettedes Erklæring.

Forsaavidt Arrestanten dernæst sigtes for ved sin Bortgang fra Fat¬
tiggaarden i Harte at have tilegnet sig en fornævnte Hans Jacob Hansen

af Fattiganstalten til Brug overleveret Frakke samt nogle bemeldte Hansen

tilhørende Muffediser, et Halstørklæde og 25 Øre, da kan del ikke imod Arre¬

stantens Benægtelse ansees godtgjort, at han i saa Henseende har gjort sig
skyldig i noget Forhold, der kan medføre Straffeansvar.
Arrestanten, der er født i Aaret 1816, er tidligere gjentagne Gange
straffet, og navnlig blev han ved Overrettens Dom af 22de December 1862

i Medfør af Frdg. 11te April 1840 § 79 anseet efter samme Frdg. § 17
med Tugthuusarbeide paa Livstid, hvorhos han, efter ved kongelig Resolution

af 25de Marts 1872 at være skjænket Friheden blandt Andet paa Vilkaar, at

han, saafremt han poany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der

ikke medførte større Straf, dog Betleri og Løsgængeri undtagen, vilde uden
videre Dom blive gjenindsat til Tugthuusarbeide paa Livstid — ved Over¬

rettens Dom af 10de Marts 1873 er for Tyveri dømt til at behandles i
Overeensstemmelse med den nævnte kongelige Resolution. Ved en kongelig
Resolution af 15de Oktober 1875 blev Friheden imidlertid paany skjænket Til¬

talte paa samme Vilkaar som forrige Gang, hvilket han erkjender er til¬
kjendegivet ham ved hans Løsladelse af Straffeanstalten, og han vil derfor

for det af ham nu begaaede Tyvevi, der henhører unber Bestemmelserne
i
Straffelovens § 230 2det Stykke og hvorfor han ifølge Justitsministeriets

Resolution af 27de Juni d. A., vil være at tiltale heri Landet, være at
dømme til at behandles i Overeensstemmelse med den ovennævnte kongelige
Resolution af 15de Oktober 1875, og bliver der herefter ikke Spørgsmaal

om at idømme ham særlig Straf for det af ham begaaede Betleri, hvorved
iøvrigt bemærkes, at det ikke kan ansees godtgjort, at han har betlet her i

Landet, og at der ikke foreligger nogen Resolution fra Justitsministeriet om,
at han under nærværende Sag skal tiltales for det af ham i Hertugdømmet
Slesvig begaaede Betleri. Underretsdommen, ved hvilken Arrestanten lige¬

Den 11te October.

303

ledes er dømt til at behandles i Overeensstemmelse med den nævnte konge¬

lige Resolution, og hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger billiges,

vil derfor være at stadfæste.“

Torsdagen den 12te October.

Nr. 175.

Advocat Henrichsen
contra

De Tiltalte Ib Hansen, Thomas Hansen og Hans

Nielsen (Defensor Brock),
der tiltales for at have gjort sig skyldige i Overtrædelse af

Straffelovens § 210.

Gjørding=Malt Herreders Extrarets Dom af 28de April
1876: „„De Tiltalte Ib Hansen, Thomas Hansen og Hans Niel¬

sen bør straffes med Fængsel paa Vand og Brød, Ib Hansen i 3

Gange 5, Thomas Hansen i 2 Gange 5 og Hans Nielsen i 5
Dage. Saa bør de og Een for Alle og Alle for Een betale

Sagens Omkoftninger, derunder Salair til Actor og Defensor,
Procuratørerne Ferslev og Bøggild, 10 Kr. til hver, foruden
Diæter efter Stiftamtets Bestemmelse. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 19de Juni 1876: „Tiltalte
Ib Hansen bør hensættes i simpelt Fængsel i 8 Dage. De Til¬

talte Thomas Hansen og Hans Nielsen bør hver især til Stats¬

kassen bøde 30 Kroner eller i Mangel af Bødens fulde Betaling
hensættes i simpelt Fængsel i 4 Dage. Saa udrede de Tiltalte
og, Een for Alle og Alle for Een, Actionens Omkostninger, der¬

under de ved Underretsdommen bestemte Salairer, samt i Salair

til Actor og Defensor for Overretten Justitsraad Neckelmann og
Procurator Fasting, 10 Kroner til hver. De idømte Bøder ud¬

redes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
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Høiesterets Dom:
I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske Frem¬

stilling maa det billiges, at de Tiltalte ere ansete strafskyldige efter
de i samme anførte Lovbud, men Straffene findes efter Omstæn¬

dighederne at burde bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød, for

Ib Hansen i 2 Gange 5, for Thomas Hansen i 5 og for Hans

Nielsen i 3 Dage. I Henseende til Actionens Omkoftninger vil
Dommen være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Ib Hansen, Thomas Hansen og Hans Nielsen bør

hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, den Første
i 2 Gange 5, den Anden i 5 og den Sidste i 3
Dage. I Henseende til Actionens Omkostninger

bør Landsoverrettens Dom ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Henrichsen og Brock

for Høiesteret betale de Tiltalte, Een for Alle og

Alle for Een, 30 Kroner til hver.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.)

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede
Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark.— Prisen

er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

N 20.

Den 1ste December.

1876.

Torsdagen den 12te October.

Nr. 175.

Advocat Henrichsen.
contra

De Tiltalte Ib Hansen, Thomas Hansen og Hans Nielsen.

(see forrige Nr.)

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Huus nændene Ib Hansen, Thomas Hansen og Hans Nielsen
for Overtrædelse af Straffelovens § 210.

Ved de Tiltaltes egne Tilstaaelser og Sagens øvrige Oplysninger er
det tilstrækkeligt godtgjort, at da de den 2den Marts d. A. vare beskjæftigede
med at grave en Grøft paa Hundsbæksgaards Mark, og Gaardmand Peder

Pedersens to Sønner Morten og Herman Pedersen, der ligeledes havde

Grøftarbeide paa bemeldte Gaard og samme Dags Morgen havde af For¬
valteren faaet anvist Arbeide tæt ved det Sted, hvor de Tiltalte arbeidede

om Formiddagen havde indfundek sig paa Marken for at paabegynde deres
Arbeide, er Tiltalte Ib Hansen, der efter sit Udsagn meente, at dette Ar¬

beide tilkom de Tiltalte, og derhos var forbittret over, at Morten og
Herman Pedersen som Gaardmandssønner vilde tage Arbeidet fra Smaafolk,
gaaet hen til Brødrene Pedersen i den Hensigt at fordrive dem fra deres
tAtlrAbeide, samt at han, da de paa hans Opfordring til at forlade Stedet
nægtede dette, har forsøgt at drive dem bort ved Stød og Slag af en

Spade, som han havde i Haanden, samt at de Tiltalte Thomas Hansen og
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Hans Nielsen, med hvem Ib Hansen forud havde talt om, at Brødrene Pe¬
dersen skulde jages bort, uden at der dog var truffet nogen udtrykkelig Af¬

tale imellem dem i saa Henseende, derpaa have sluttet sig til Ib Hansen,
idet de med opløftede Spader gik henimod Brødrene Pedersen, hvem Thomas

Hansen nu ligeledes angreb ved at støde og slaae efter dem med sin Spade,
medens Hans Nielsen derimod indskrænkede sig til paa en truende Maade
at holde sin Spade opløftet. Da Gaardmand Peder Pedersen, der havde er¬

faret, hvad der gik for sig, imidlertid kom tilstede, gik de Tiltalte igjen til
deres Arbeide, ligesom ogsaa Morten og Herman Pedersen, der ikke havde

lidt nogen videre Skade, naar undtages at den Sidstnævntes Underlæbe

som det maa antages som Følge af et Stød eller Slag, Tiltalte Ib Hansen
havde tildeelt ham — ophovnede, og at hans ene Arm i nogen Tid var øm

og misfarvet, derefter uforstyrret af de Tiltalte fortsatte deres Arbeide, indtil
senere paa Dagen et andet Arbeide blev dem anvirst af Forvalteren.
De Tiltalte, — af hvilke Ib Hansen er født i Aaret 1833, Thomas

Hansen i Aaret 1848 og Hans Nielsen i Aaret 1842, og som, med Und¬
tagelse af at den Første i Aaret 1869 har været straffet for Tyveri med Fæng¬

sel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, ikke sees tidligere at have været
tiltalte eller straffede — ville for deres ovenomhandlede Forhold være at

ansee efter Straffelovens § 210 jfr. § 46 med en Straf, der efter Sagens
Omstændigheder findes passende at kunne bestemmes for Ib Hansen til sim¬

pelt Fængsel i 8 Dage og for hver af de to andre Tiltalte til en Bøde til
Statskassen af 30 Kr. eller i Mangel af Bødens fulde Betaling simpelt

Fængsel i 4 Dage. De Tiltalte ville derhos have in solidum at udrede Ac¬
tionens Omkostninger, derunder de ved Underretsdommen bestemte Salairer.“

Nr. 210.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Theodor Nicolai Hansen (Defensor Halkier),

der tiltales for Tyveri.
Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extrarets Dom af 10de

Juli 1876: „Arrestanten Theodor Nicolai Hansen hør hensæt¬
tes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar. Han bør derhos ud¬

rede alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger, derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Diechmann og
Plockross, 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
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Landsover samt Hof= og Stadsrettens Dom af 25de August
1876: „Arrestanten Theodor Nicolai Hansen bør hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. I Henseende
til Actionens Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at

stande. I Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procu¬
ratorerne Juel og Overauditeur Wolff, betaler Arrestanten Theo¬

dor Nicolai Hansen 10 Kr. til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
Høiesterets Dom:
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne
Henrichsen og Halkier for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Theo¬
dor Nicolai Hansen, der er født den 28de December 1856, og som ved

Kjøbenhavns Criminal= og Politirets Dom af 10de Novbr. 1874 har været
anseet med 15 Rottingslag efter Straffelovens § 228, cfrt. med §§ 37 og 21,
tiltales under nærværende, fra Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extraret her¬
til indankede Sag for Tyveri, og er det i saa Henseende ved Arrestantens

egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Omstændigheder tilstrækkeligen oplyst, at
han, der om Eftermiddagen den 21de April d. A. havde indfundet sig i en
under Opførelse værende Bygning ved Svanholmsvei for at tale med en der

arbeidende Mand, har, da han ved at see gjennem Hullet paa en aflukket men
ikke aflaaset Dør, i hvilken endnu ikke noget Haandgreb var anbragt, bemær¬

kede, at der i et Værelse stod et Par Sko, aabnet Døren ved at stikke en
Muurstift, som han fandt paa Kjøkkenbordet, ind i det for Haandgrebet bestemte
Hul i Døren og benyttet Stiften som Vrider, hvorefter han satte sig i Be¬

siddelse af en i Værelset beroende Frakke, en Hue og et Par Sko, alt af
Værdi 10 Kroner 50 Øre og tilhørende Malersvend Charles William Eriksen.

Med de stjaalne Koster forlod Arrestanten Bygningen og pantsatte Frakken,
hvorimod han ved sin Anholdelse fandtes i Besiddelse af Huen og Skoene
Bestjaalne, hvem Hue og Sko samt Assistentshuussedlen paa Frakken ere ud¬
leverede, har frafaldet Krav paa Erstatning.
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Da Døren efter det Ovenanførte ikke var aflaaset, men alene tillukket

ved at være skudt i uden at noget Haandgreb endnu var anbragt i den, og
da den af Arrestanten til at aabne Døren benyttede Muurstift ikke findes at

kunne sættes i Klasse med en Dirik, lige saalidt som Døren kan siges at være
aabnet ved Vold, findes Tyveriet kun at kunne betragtes som simpelt, og
Arrestanten vil derfor, idet den ham tidligere overgaaede Dom i Henhold til
Straffelovens § 61 ikke kan tillægges Iterationsvirkning, være at ansee efter

Straffelovens § 228, og findes Straffen passende at kunne bestemmes til 3
Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød.
Overeensstemmende hermed vil Underretsdommen, der har anseet Arre¬
stanten efter Straffelovens § 229 Nr. 4 1ste Led med 1 Aars Forbedrings¬

huusarbeide, være at forandre hvad Straffen angaaer, hvorimod den vil

være at stadfæste med Hensyn til Actionens Omkostninger.“

Nr. 163.

Advocat Hindenburg
contra

Niels Rahbek Nielsen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Vold og Opsætsighed mod Politiet.
Criminal= og Politirettens Dom af 8de Juli 1876: „Til¬

talte Niels Rahbek Nielsen bor straffes med Fængsel paa Vand
og Brød i 2 Gange 5 Dage, samt udrede denne Actions Om¬

kostninger, og derunder Salair til Actor og Defensor, Procura¬

torerne Engberg og Herforth, med 10 Kroner til hver. At ef¬

terkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom:
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Hinden¬
burg og Henrichsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Tiltalte Niels Rahbek Nielsen for Vold og Opsætsighed mod Politiet
anlagte Sag er det beviist ved de af Politibetjent Nr. 133 Stramboe, Ma¬

lersvend Jens Lucas Andersen, Privatvægter Jens Larsen og Tjenestekarl
Peter Johan Sørensen afgivne med Ed bekræftede Forklaringer og tildeels
med Tiltaltes egen Tilstaaelse, at denne har gjort sig skyldig i de ham paasigtede

Lovovertrædelser De nærmere Omsiændigheder ere i det Væsentlige følgende:
Medens fornævnte Politibetjent Stramboe Natten mellem den 12te og
13de Marts dette Aar som patrouillerende Politibetjent opholdt sig i Studie¬

stræde, hvilken Gade hørte til hans Postdistrict, henvendte Tiltalte, der havde

Bopæl i samme Gade, sig til ham, der var iført sin Uniform, med det

Spørgsmaal: „Kan Du sige mig, hvor jeg boer ?“
Dertil svarede Politibetjent Stramboe, at det vidste Tiltalte vel nok

selv, idet han samtidig dermed opfordrede denne til at gaae hjem og søgte at
faae ham til at gjøre det. Under disse Politibetjent Stramboes Bestræbelser
vedblev Tiltalte at tiltale denne med , Du“ paa en drillende og haanende Maade,

og da Politibetjent Stramboe, foranlediget derved, tilkjendegav Tiltalte, at han,
hvis han oftere benyttede sig af Ordet „Du“ i sin Tiltale, vilde blive an¬

holdt, sagde Tiltalte: „Har jeg sagt Du til Dig?“ Politibetjent Stramboe
lagde nu sin ene Haand paa een af Tiltaltes Skuldre og erklærede ham for

anholdt, men denne Anholdelse modsatte Tiltalte sig med Magt, og saaledes

opstod en Brydning imellem dem, hvorunder de Begge faldt om paa Gaden,
og Tiltalte tilsidst kom til at ligge ovenpaa Politibetjent Stramboe, hvem

han holdt nede, ved at gribe om dennes Hals med sin ene Haand, indtil

nogle Personer kom til og befriede Politibetjent Stramboe fra Tiltaltes Hold.
Efterat dette var skeet, vedblev Tiltalte dog at modsætte sig Anhol¬

delsen, kastede sig ned paa Gaden og raabte, at han var bleven overfaldet,
samt slog ovennævnte Tjenestekarl Sørensen flere Gange i Siden, medens
denne, efter Opfordring af Politibetjent Stramboe, tog fat i ham for at være
behjælpelig med at føre ham til en Politistation.

Til denne lod Tiltalte sig dog, efterat ogsaa Politibetjent Stramboe

havde faaet fat i ham, føre uden videre Modstand, men paa Politistationen
udviste han atter en ustyrlig Adfærd, slog i Bordet og nægtede i Begyndel¬

sen at opgive Navn og Bopæl. Tiltalte blev ikke destomindre strax løsladt,

og Politibetjent Stramboe paalagt at følge Tiltalte til hans Hjem. Medens
dette foregik, forholdt Tiltalte sig rolig, men da de vare komne til hans Hjem,
slog han Politibetjent Stramboe paa den ene Skulder og sagde: „Det er

ikke min Skyld, at Du ikke kom i Rendestenen iaften, nu skal Du følge mig
op; th iaften er Du min Tjener“, eller noget Lignende.
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Politibetjent Stramboe, der efter det i saa Henseende Oplyste, hele

Tiden havde bevaret sin Ro og var optraadt paa en besindig Maade, lod sig

ei heller paavirke af denne Tiltaltes sidste haanlige Optræden, men formaaede

Tiltalte til at gaae op i sin Leilighed.

Det maa antages, at Tiltalte, medens det foran Fremstillede foregik,
befandt sig i en Tilstand, der var noget paavirket af stærke Drikke, han havde

nydt, men efter hans eget Udsagn og efter de i Sagen afhørte Vidners For¬

klaringer var han fuldstændig tilregnelig.

For de ovenommeldte Tiltalte overbeviiste Forhold vil han, der er

født den 4de November 1848 og som under Sager, anlagte imod ham ved
denne Rets 1ste Afdeling for offentlige Politisager for Gadeuorden og Værts¬

huusuorden, har rettet for sig i Mindelighed ved at erlægge Bøder til Ret¬
tens Fattigkass, af 10 Kroner og 4 Kroner, men iøvrigt ikke er funden for¬

hen straffet, blive at dømme efter Straffeløvens § 100 efter Omstændighe¬
derne til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange Dage.“

Fredagen den 13de October.

Nr. 189.

Advocat Henrichsen
contra

Jean Frangois Gellibert og William Martin

Senior (Defensor Hindenburg),
der tiltales, Førstnævnte for Bedrageri og urigtig Anmeldelse til
Skifteretten samt for at have opfordret Medtiltalte Senior til

at paategne Documenter som Vitterlighedsvidne uden først at

have forvisset sig om Underskrivtens Ægthed, og Sidstnævnte for
at have paategnet Documenter som Vitterlighedsvidne uden først
at have forvisset sig om Underskrivtens Ægthed.
St. Thomæ Bytings Extraretsdom af 23de Marts 1876:

„De Tiltalte, Kjøbmændene Jean François Gellibert og William
Martin Senior bør til St. Thomæ Fattige bøde, Førstnævnte

Doll. 64, Sldstnævnte Doll. 6. 40 c., samt hver for sit Vedkom¬

mende udrede de af Actionen lovligt flydende Omkostninger, dog
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saaledes, at Tiltalte Gellibert in solidum med Tiltalte Senior
udreder Omkostningerne for dennes Vedkommende. De idømte
Bøder at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬

kyndelse, og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Den Vestindiske Landsoverretsdom af 26de Juni 1876:
„Jean François Gellibert og William Martin Senior bør for Ac¬

tors Tiltale i denne Sag fri at være. I Henseende til Actio¬
nens Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at stande.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom:
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
Advocaterne Henrichsen og Hindenburg tillagges

i Salarium for Høiesteret hver 12 vestindiske

Daler, der udredes af Jean François Gellibert,
hvorhos William Martin Senior in solidum med

ham deraf tilsvarer ½.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende i
1ste Instants ved St. Thomæ Extraret paadømte Sag, tiltales Kjøbmand

Jean François Gellibert for Bedrageri og for at have gjort urigtig
Anmeldelse for Skifteretten; hvorhos han i Forening med Kjøbmand Mar¬

tin Senior tiltales for det af dem med Hensyn til Sidstnævntes Underskrivt

som Vitterlighedsvidne paa Documenter udviste Forhold.

Tiltalte Gellibert er 68 og Tiltalte Senior 72 Aar gammel, og Ingen
af dem har tidligere været tiltalt og straffet.
Som Følge af, at en ung, forældreløs Pige, Marie Melka Samsøn,
i en til Gouvernementet indgiven Besværing over Tiltalte Gelliberts Forhold

ligeoverfor hende havde berettet, at der efter en for nogle Aar siden paa St.

Thomas afdød ugift gammel Dame, Jomfru de Labarére, var tilfaldet hende
en Arv paa 4000 Dollars, som Tiltalte forholdt hende, blev der indledet of¬

fentlig Undersøgelse, og blev der derunder, deels igjennem Tiltaltes egne,
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deels igjennem andre Deponenters Forklaringer oplyst Følgende: Da Louise

Elizabeth de Labarére, hvis Død den 1ste Februar 1867 findes anmeldt for

Skifteretten, nogen Tid forinden sin Død begyndte at skrante og blive svag,

gav hun sig til i Forening med Tiltalte, der stod i nøie Venskabsforhold til
hende og havde pleiet at staae hende bi i Bestyrelsen af hendes Formue, til at
ordne sine Pengeanliggender og disponere over sine Midler. Ifølge Tiltal¬
tes Forklaring raadede han hende gjentagne Gange til at oprette et Testa¬

ment, men hun vilde hellere overlade til Tiltalte at udføre hendes Dispofi¬
tioner. Hun udfærdigede da først i December 1866 et Skjøde paa den Eien¬
dom, hun boede i, hvorved hun, som det hedder, for en Kjøbesum af 2500

Dollars, hvilken hun angiver at have modtaget, overdrog den til et i Huset

hos hende værende Fruentimmer, Alexandrine Gueit, til hvem hun ligeledes
af de forskjellige Værdipapirer, Obligationer og Gjældsbeviser fra forskjellige

Handlende, hvori Resten af hendes Formue, til Beløb af 8 a 9000 Doll.,
bestod, transporterede en Obligation paa ca. 1200 Doll.; begge Dele skulde

Tiltalte efter hendes Død give til Jomfru Gueit. De øvrige Gjældsbreve,
dog med Undtagelse af et for 1600 Doll., som Tiltalte selv skyldte hende, og

som hun bad ham lade komme hans Datter tilgode, transporterede hun til
Tiltalte og gav dem i Forvaring til Alexandrine Gueit, med den Besked, at

hun efter hendes Død skulde levere dem til Tiltalte Da et Par Uger efter
Jomfru de Labarsre døde, gav Tiltalte Jomfru Gueit Skjødet og Obliga¬
tionen og lod sig de øvrige Papirer udlevere af Jomfru Gueit, hos hvem

han lød de faa Møbler, den Afdøde havde efterladt sig, blive til Deling imel¬
lem hende og Melka Samsøn. I Forening med en anden, ikke under Sagen

tiltalt Mand, indgav han derhos til Skifteretten Anmeldelse om, at Jomfru
de Labarére var død uden at efterlave sig Noget, hvorefter Boet blev afskre¬

vet som uformuende. Tiltalte indcasserede de Beløb, der efter Gjældsbevi¬
serne skyldtes, og de ere efterhaanden medgaaede, tilligemed hvad Tiltalte,
der i 1874 fallerede, forøvrigt besad.
Tiltalte har vel under Forhørerne først været noget usikker med Hen¬

syn til, om Papirerne alene vare endosserede in blanco eller udtrykkelig
transporterede til ham; men vil dog tilsidst være kommen til Erkjendelse af,
at det Sidste vor Tilfældet, hvilket ogsaa hvad forøvrigt er oplyst viser hen

paa. Men i ethvert Tilfælde maa de paagjældende Effecter ansees for at
være af Jomfru de Labarére stillede til hans Disposition, saa at det først

er, naar det maatte vise sig, at Tiltalte ved sine Dispositioner har tilsidesat
de Forudsætninger eller Bestemmelser, der vare knyttede til Overdragelsen,

navnlig selv tilvendt sig Summer, der vare ham betroede i andre Øiemed.
at han vilde have gjort sig skyldig i Bedrageri.
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Tiltalte vil nu have betragtet Jomfru de Labarére's Formue med de

ovennævnte Undtagelser som ham ved Transporten skjænket, og vil til Gjen¬

gjæld kun have paataget sig deels at sørge for Melka Samsøn, der fra sin

Fødsel havde været i Huset hos Jomfru de Labarsre, saalænge hun opførte
sig godt, deels at betale Huusleie for et gammelt Fruentimmer Marionette
Noar, deels at betale Skolepenge for en lille Pige, Felicia Virez, deels ende¬
lig, som alt bemærket, at lade det Beløb, han selv skyldte Jomfrn de Laba¬

rére, komme hans Datter tilgode.

Idet der ikke foreligger tilstrækkeligt til at opfatte Tiltaltes Forplig¬
telser ligeoverfor Marionette Noar og Felicia Virez, saaledes at han skulde

have været bunden til at afsætte visse Beløb, der kunde sikkre Opfyldelsen af
Forpligtelsen, saa at allerede Undladelsen deraf maatte paaføre ham Ansvar,
og han efter det Oplyste virkelig har betalt Huusleie for Noar, saalænge han
kunde, d. e. indtil han gik fallit, og betalt Skolepenge for Barnet, saalænge

dets Skolegang var anseet for nødvendig, medens der Intet foreligger om,
at der ikke er skeet hans Datter Fyldest, ligesom der fra disse Siber ikke er

ført nogen Besværing, bliver der tilbage Tiltoltes Forhold til Melka Sam¬

søn, der ogsaa er det Væsenligste og det, der som anført har givet Anled¬

nini til Sagen.
Det maa da vistnok ved de forskjellige afgivne Forklaringer ansees for
oplyst, at Jomfru de Labarére har udtalt sig, som om der efter hendes Død
var sørget for Melka Samsøn anderledes end paa den af Tiltalte angivne

Maade, som om hun skulde have en Arvepart efter hende og navnlig ligesaa
meget som Alexandrine Gueit, ligesom det ogsaa, efter hvad der er oplyst om
Melka Samsøns Forhold til Jomfru de Labarére, er antageligt, at denne

vilde have sikkret bendes Fremtid; men der er dog imod Tiltaltes Benægtelse
intet Beviis fremkommet for, at det skulde være bleven ham paalagt at ud¬

betale eller sikkre hende enten 4000 Dollars eller noget andet bestemt Beløb,

eller at han skulde have paataget sig nogen mere bestemt Forpligtelse end
den, han har angivet og paastaaer at have opfyldt, indtil Melka Samsøn selv

forlod hans Søsters Huus, hvor hun havde sit Hjem.

Tiltalte findes saaledes overhovedet ikke med Hensyn til sine Dispofi¬

tioner over de ham overladte Midler overbeviist om at have gjort sig skyldig
i bedragerisk Forhold; og til at tillægge ham svigagtig Hensigt med den

ovennævnte Anmeldelse til Skifteretten om, at Jomfru de Labarére var død
uden at efterlade sig Noget, findes der heller ikke tilstrækkelig Føie. Tiltalte

har med Hensyn hertil forklaret, at han, saavidt han endnu erindrer, hvad
der er foregaaet, maa have været beføiet til at gjøre Anmeldelsen som skeet,

eftersom Jomfru de Labarére alt i levende Live havde bortskjænket sit Gods
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og saaledes i Virkeligheden Intet eiede uden de gamle Møbler, der bleve ef¬

terladte hos Jomfru Gueit, medens han ikke erindrer, om han gjorde den
daværende Skifteforvalter bekjendt med de trufne Dispositioner; og bliver
denne hans Forklaring bestyrket ved, hvad der af den anden ikke under Sa¬
gen tiltalte Mand er forklaret, at han, naar han, hvad han ikke nu erindrer,

har været med til at anmelde for Skifteretten, at Jomfru de Labarére Intet
havde efterladt sig, har meent, at hun, eftersom hun, hvad han vidste, i le¬
vende Live havde disponeret over sit Gods, ved sin Død var at betragte som

uformuende.
Da der nu efter Omstændighederne ingen Rimelighed er for at antage,

at Tiltalte ved Anmeldelsen har tænkt paa at holde Skifteretten borte fra de

faa Møbler, om hvilke det synes at have været betragtet som en Selvfølge,
at Jomfru Gueit og Melka Samsøn beholdt dem, og da forøvrigt, naar
Tiltaltes Forklaringer om hans Opfattelse af Jomfru de Labarére's Dispo¬

sitioner ikke have kunnet forkastes, den Mulighed heller ikke lader sig afvise,
at han ikke har seet noget Proformaværk deri og altsaa har tænkt sig An¬

meldelsen som rigtig, saa findes det, selv om det antages, at den daværende
Skifteforvalter alene paa Grund af Anmeldelsens Indhold og uden at mod¬

lage nærmere Forklaring har undladt at befatte sig med Boet, betænkeligt

herfor at paalægge Tiltalte criminelt Ansvar. Han vil saaledes under den
Deel af Actionen, der alene omfatter ham, være at frifinde for Actors
Tiltale.
Under den anden Deel af Actionen, der angaaer de Tiltalte Gelliberts
og Seniors Forhold med Hensyn til Sidstnævntes Underskrivt som Vitterlig¬

hedsvidne, er det af Tiltalte Senior vedgaaet, at han til Vitterlighed har
underskrevet det ovenomhandlede Skjøde fra Jomfru de Labarére til Jomfru
Gueit, da Tiltalte Gellibert en Dag nogen Tid forinden Jomfru de Laba¬
réres Død bragte Documentet til ham og bad ham at underskrive det, uden

at forvisse sig eller erkyndige sig om, at det var Jomfru de Labarére's Un¬
derskrivt, som var under det, ligesom han omtrent paa samme Tid paa Gelli¬

berts Begjæring vil have underskrevet til Vitterlighed paa et Par andre

formeentlig ogsaa af Jomfru de Labarére oprettede Documenter, og Tiltalte

Gellibert har indrømmet, at det er efter hans Opfordring, at Senior saaledes
har underskrevet Skjødet, men vil ikke vide Noget om at have faaet hans

Underskrivt paa andre Documenter. Da det imidlertid ikke foreligger, at der

med denne Underskrivt eller sammes Tilveiebringelse har været forbundet no¬

gen svigagtig eller overhovedet nogen forbryderisk Hensigt, og en Bevidnelse
som den eller de foreliggende i et reent privat Retsforhold ellers ikke skjøn¬

nes, naar den ikke udtrykkelig ved Lovgivningen er gjort strafbar, at burde
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behandles som criminel, vil der blive at tillægge de Tiltalte Frifindelse for
Actors Tiltale.

Derimod findes de Tiltalte, der ved Underretsdommen vare ansete med
Bøder, Tiltaltc Gellibert med en Bøde paa 64 Dollars og Tiltalte Senior
med en Bøde paa 6 Dollars 40 c., hvorhos det er dem paalagt at udrede

Actionens Omkostninger hver for sit Vedkommende, dog saaledes, at Tiltalte

Gellibert in solidum med Tiltalte Senior udreder Omkostningerne for dennes
Vedkommende, at burde udrede Actionens Omkostninger saaledes som i be¬

meldte Dom fastsat.“

Nr. 201.

Advocat Henrichsen
contra

Niels Rasmussen og Hustru Kirsten Rasmussen,
født Nielsdatter, (Defensor Nellemann)

der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 182.
Roeskilde Kjøbstads Extrarets Dom af 20de Mai 1876:

„De Tiltalte Niels Rasmussen og Kirsten Rasmussen, født
Nielsdatter, samt Arrestantinden Elise Julie Christensen bør

hensættes, de tvende Første hver især i Fængsel paa Vand og Brød
i 2 Gange 5 Dage og den Sidste i simpelt Fængsel i 8 Dage.

Saa bør og det Tiltalte Niels Rasmussen under 3die Mai
1873 meddeelte Borgerskab som Værtshuusholder i Roeskilde

Kjøbstad være forbrudt. Sagens Omkostninger, derunder i Sa¬
lairer til Actor, Procurator Jacobsen, og Defensor, Procurator

Hude, 14 Kroner til hver, udredes af samtlige Tiltalte, Een

for Alle og Alle for Een. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 18de August
1876:,Bytingsdommen bør, saavidt paaanket er, ved Magt atstande.

I Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne
Lassen og Alberti, bør de Tiltalte Værtshuusholder Niels Ras¬
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mussen og Hustru Kirsten Rasmussen, født Nielsdatter, Begge

af Roeskilde, Een for Begge og Begge for Een udrede 15 Kro¬

ner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Henrichsen og Nellemann for Høiesteret betale de
Tiltalte Een for Begge og Begge for Een 40 Kro¬

ner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Noeslilde Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag, som i 1ste Instants

tillige angik en Medtiltalt, for hvis Vedkommende Sagen ikke er appelleret,
ere de Tiltalte Værtshuusholder Niels Rasmussen og Hustru Kirsten Ras¬

mussen, født Nielsdatter, Begge af Roeskilde, satte under Tiltale for Over¬
trædelse af Straffelovens § 182, og ere de Tiltalte ogsaa ved den afsagte
Dom i Henhold til bemeldte §'s 2det Led ansete hver især med Fængsel paa

Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, hvorhos det i Medfør af Lov af 23de Mai

1873 § 9 er bestemt, at det Tiltalte Niels Rasmussen meddeelte Borgerskab
som Værshuusholder i Roeskilde skal være forbrudt.
Det er i saa Henseende ved de Tiltaltes Tilstaaelser og øvrige frem¬
komne Oplysninger godtgjort, at de, som i Henhold til det Manden den 3die

Mai 1873 meddeelte Borgerskab drive Værtshuushold i Roeskilde, til Tjeneste

ved denne deres Næringsvei have benyttet Opvartningsjomfruer, som med
deres Vidende for Betaling have drevet Utugt med Gjæsterne, og at de have
holdt saadanne Jomfruer, fordi den Omstændighed, at Folk vidste, at Op¬
vartningspigerne lode sig bruge til Utugt, har bidraget til at give dem større

Søgning i deres Beværtning.

Det maa derfor billiges, at de Tiltalte, der ere fødte, Niels Rasmus¬
sen den 25de Januar 1835 og Kirsten Rasmussen den 7de December 1828
og ikke findes tidligere straffede, ved den indankede Dom ere ansete efter den

citerede Lovbestemmelse, som og at Tiltalie Rasmussen er dømt til at have

sit Borgerskab som Værtshuusholder i Roeskilde forbrudt, og da Dommens
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Bestemmelser om Actionens Omkostninger for disse Tiltaltes Vedkommende
billiges, vil den, saavidt paaanket er, være at stadfæste.

Nr. 135.

Advocat Hindenhurg
contra

Kjøbmand N. C. Andersen (Defensor Nellemann),
der tiltales for Overtrædelse af Lov om smitsomme Sygdomme

blandt Huusdyrene af 29de December 1857 § 11.

Thisted Kjøbstads Politirets Dom af 5te April 1876: „Til¬

talte, Kjøbmand af Thisted N. C. Andersen bør til Thisted Kjøb¬

stads Fattigvæsen erlægge on Bøde af 30 Kroner. Desuden ud¬
reder han alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger. At
efterkommes inden trende Solemærker efter denne Doms lovlige

Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 8de Mai 1876: „Tiltalte

Kjøbmand N. C. Andersen bør for det Offentliges Tiltale i denne

Sag fri at være. Sagens Omkostninger, derunder Salair til

Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Isaacsen og

Fasting, 10 Kroner til hver, ndredes af det Offentlige.

Høiesterets Dom.

Ved kongelig Ordre af 30te Mai d. A. er Høiesteret bemyn¬

diget til at tage nærværende Sag under Paakjendelse, uanseet
at dens Gjenstand maatte befindes ikke at udgjøre summa ap¬

pellabilis.
Da det i den indankede Dom nævnte under Paaberaabelse
af Lov af 29de December 1857 § 11 givne Paabud af 22de

Marts d. A. om, at alle Hunde i Thisted og paa dens Grund
indtil videre skulde holdes lænkede eller dræbes, maa ansees over¬
traadt derved, at Tiltaltes Hund den 2den April d. A. paa Ga¬
den i Thisted blev ført i Lænke af en af Tiltaltes Folk, og An¬

svaret for denne Overtrædelse maa paahvile Tiltalte, vil han,
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idet de Høiesteret forelagte nye Oplysninger maa blive uden

Indflydelse paa Sagens Udfald, i Overeensstemmelse med be¬

meldte Lovs § 12 være at ansee med en Thisted Kjøbstads Fat¬
tigvæsen tilfaldende Bøde, der efter Omstændighederne findes at

kunne bestemmes til 10 Kroner. Han vil derhos have at ud¬
rede Sagens Omkostninger, derunder de ved Overrettens Dom

bestemte samt de Sagførerne for Høiesteret tilkommende Salarier.

„Thi kjendes for Ret:
Tiltalte bør bøde 10 Kroner til Thisted Kjøbstads

Fattigvæsen og betale Sagens Omkostninger, der¬
under de ved Landsoverrettens Dom bestemte Sa¬

larier samt i Salarium til Advocaterne Hinden¬
burg og Nellemann for Høiesteret 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Kjøbmand N. C. Andersen i Thisted for Overtrædelse af Lov om

smitsomme Sygdømme blandt Huusdyrene af 20de December 1857 § 11.
Det er i denne Henseende oplyst, at esterat det ved en Bekjendtgjørelse

fra Politiet af 22de Marts d. A. i Henhold til den citerede Lovbestemmelse
var paabudt, at alle Hunde i Thisted og paa dens Grund indtil videre skulde

holdes lænkede eller dræbes, med Tilføiende, at løsgaaende Hunde vilde blive
optagne og dræbte og deres Eiere blive dragne til Ansvar, antraf en Politi¬

betjent d. 2den April paa Gaden i Thisted en Tiltalte tilhørende Hund, der
blev ført i en Lænke af en af Tiltaltes Folk. Tiltalte har imidlertid for¬
meent, at der ikke ved det ommeldte Forhold — der iøvrigt efter hans An¬

bringende har fundet Sted uden hans Vidende og Villie — er begaaaet no¬

gen Overtrædelse af det kundgjorte Paabud, og da der maa gives Tiltalte
Medhold i, at bemeldte Paabud ikke i og for sig kan ansees at indeholde et
utvetydigt Forbud imod at føre Hunde i Lænke paa Gaden, idet saadanne
Hunde navnlig ikke skjønnes at kunne betegnes som „løsgaaende“ findes der

ikke i den ommeldte Anledning at kunne paalægges Tiltalte Ansvar.
Han vil saaledes være at frifinde for det Offentliges Tiltale i denne
Sag, hvorhos Sagens Omkostninger, derunder i Salair til Actor og Defen¬
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sor for Overretten, 10 Kroner til hver, efter Omstændighederne ville være at

udrede af det Offentlige.
Derimod kan der ikke blive Spørgsmaal om — som af Defensor for
Overretten paastaaet — under nærværende Sag at tilkjende Tiltalte Erstat¬

ning for den ved Politiets Foranstaltning dræbte Hund.“

Mandagen den 16de October.

Nr. 180.

Advocat Hindenburg
contra

Heinrich Wiese Jacobsen (Defensor Halkier),
der tiltales for Vold og Legemsbeskadigelse.

Sunds=Gudme Herreders Extrarets Dom af 15de April
1876: „Lars Peter Andersen bør hensættes i Fængsel paa Vand

og Brød i 4 Gange 5 Dage og Heinrich Wiese Jacobsen i lige

Fængsel i 2. Gange 5 Dage. Saa bør de ogsaa begge in solidum
udrede alle af deres Arrest og Actionen flydende Omkostnin¬

ger, derunder i Salair til Actor, Procurator Hansen, og til De¬

fensorerne, Procurator Schandorff, og Procurator Styrup, 10
Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 16de Juli
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair
til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Tvermoes

og Lassen, betale de Tiltalte, Muursvend Lars Peter Andersen
af Svendborg og Tjenestekarl Heinrich Wiese Jacobsen af Trun¬

derup, Een for Begge og Begge for Een, 15 Kroner til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom for Heinrich Wiese
Jacobsens Vedkommende anførte Grunde kjendes for Ret:
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Landsover= samt Hof= og Stadrettens Dom bør,

for saavidt paaanket er, ved Magt at stande. I
Salarium til Advocaterne Hindenburg og Hal¬
kier for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner

til hver.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.)

—

—

—

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬
føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner om Aaret. — Subscriptionen er bindende for een Aargang og
modtages i alle Boglader og paa de kgl. Postcontoirer.

Forlagt af denGyldendalske Boghandel (F. Hegel).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Jiepieretstdende,
udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

—

N 21—22.

Den 8de December.

1876.

Mandagen den 16de October.

Nr. 180.

Advocat Hindenburg
contra

Heinrich Wiese Jacobsen (Defensor Halkier),

(see forrige Nr.)
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Sunds Gudme Herreders Extraret hertil indankede Sag tiltales Muursvend

Lars Peder Andersen af Svendborg og Tjenestekarl Heinrich Wiese
Jacobsen af Trunderup for Vold og Legemsbeskadigelse, udøvet mod Væ¬

ver Hans Hansen af Sandager.

Det er i saa Henseende ved de Tiltaltes egen, med de iøvrigt frem¬
komne Oplysninger stemmende Tilstaaelse godtgjort, at da de Fastelavns¬

mandag den 28de Februar d. A ca. Kl. 10 om Aftenen gik fra Kværndrup
Kro med ovennævnte Hans Hansen, hvem de paa Grund af hans berusede
Tilstand hande paataget sig at følge hjem og for hvis Regning de for denne

Tjeneste hver havde nydt en Kaffepunsch i Kroen, gav Tiltalte Andersen, efter
at Hansen et Stykke Vei var bleven holdt opreist imellem ham og Tiltalte

Jacobsen, men derpaa var sluppen af de Tiltalte, da han nu antoges at
kunne gaae alene, uden ringeste Foranledning fra Hansens Side sig til at

slaae denne med en Egetræes Stok, — der efter hvad Kurvemager Hans

Jørgen Jespersen, af hvem Andersen havde laant Stokken, har forklaret,
var meget solid og stærk, — idet han først tilføiede ham et Slag over Be¬

nene og dernæst et Slag over den høire Skulder, saaledes at Stokken gik
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itu, hvørpaa Andersen tog fat i Stokken ovenfor Bruddet og slog Hansen

med den øverste Ende —efter Tiltaltes eget Udsigende — nogle Slag i An¬
sigtet, hvorimod han efter Tiltalte Jacobsens Forklaring, gaaende lidt bag
efter Hansen, slog denne fra Siden mange Gange ind i Ansigtet og i det

Hele — som Jacobsen udtrykker sig — „behandlede ham paa samme Maade,
som man gjør, naar man leder en Tyr“. Længere hen paa Veien blev Han¬

sen paany Gjenstand for Overlast, nemlig deels ved Falle Møllevei, hvor og¬
saa Tiltalte Jacobsen paa Opfordring af Andersen „om ogsaa at slaae Han¬

sen engang“ bibragte denne et Slag over Nakken med sin Stok, deels uden¬
for fornævnte Kurvemager Jespersens Huus, paa hvilket Sted der Dagen
efter i Rabatten paa Landeveien fandtes en stor Plet Blod; ved disse tvende

Leiligheder vil Tiltalte Andersen dog ikke have tilføiet Hansen mere end 4
Slag i Ansigtet Hansen slap derefter bort fra de Tiltalte; han indhentedes

imidlertid kort efter af Jacobsen, og efter at Andersen var kommen til- og, idet
de Tiltalte udgave sig for Hestehandlere fra Sjælland, ledsagede de Hansen uden

at tilføie ham Overlast igjennem Trunderup By; men ved Gadekjæret paa
den anden Side af Byen tilføiede Tiltalte Andersen ham atter Slag med sin

Stok over Ryggen og idetmindste eet Slag i Ansigtet, idet Hansen heller ikke
ved denne Leilighed gav mindste Anledning til saadan Adfærd, men tvert¬

imod efter Jacobsens Forklaring gik meget ordentlig, og uagtet sidstnævnte

Tiltalte vil have sagt til Andersen, at han skulde lade være med at slaae.

Herefter forlod de Tiltalte Hansen, men vendte dog strax tilbage, for
— som de have angivet — at see, hvorledes han saae ud i Ansigtet; de
fandt ham da i en halvt liggende og halvt siddende Stilling, og da de vilde

undersøge hans Ansigt, søgte Hansen at hindre dette ved at lægge sig plat
ned for saaledes at skjule Ansigtet. Ved Hjælp af Lyset fra en Svovlstik,

som Jacobsen leverede Andersen, og idet Jacobsen holdt Hansens Hoved
iveiret, lykkedes det imidlertid de Tiltalte at see, at Hansen var meget blodig
i Ansigtet; de opfordrede ham da til at skynde sig hjem og for at bevæge

ham til at reise sig, gav Jacobsen ham et Slag med sin Stok paa Bagdelen,

hvorefter Hansen reiste sig og bortfjernede sig, men under Udraabet „at Han¬
sen dog endnu skulde have et Par Stykker med paa Veien,“ løb Andersen
efter ham og gav sig paany til at slaae ham, men om Slagene ramte Ryg¬
gen eller Ansigtet har Tiltalte ikke kunnet udsige.

Umiddelbart herefter tyede Hansen ind til Tømrer Lars Hansen i
Trunderup, efter hvis beedigede Forklaring han befandtes aldeles blodig over

hele Ansigtet samt paa Klæderne, og da han var bleven vasket, bemærkede

Vidnet et Saar over det ene Øie, et Saar paa Munden og Spor af et Slag

paa den ene Kind.
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Ifølge den Erklæring, som er afgiven af practiserende Læge Bloch i
Ringe, til hvem Hansen henvendte sig den følgende Dag, havde denne et 7
Tomme langt Saar med underminerede, skarpe, men dog contunderede Rande

langs med, men ⅓ Tomme over, venstre Øienbryn. Saarets Dybde var
lige til Benet, som dog ikke var blottet. Begge Øine vare blodsprængte,
Senehinderne og Øielaagene blaafarvede som Følge af udtraadt Blod. End¬
videre var Overlæben stærkt svullen lige op til Næsen. og paa dens frie Rand

fandtes et uregelmæssigt Saar, der gik igjennem hele Læbens Tykkelse, men
var af ringe Udstrækning; de to midterste Tænder i Overkjæben vare betyde¬

lig løse og af den ene var en Trediedeel afslaaet, og af den anden de to
Trediedele, der endnu hang fast i Tandkjødet, men fjernedes af Lægen. En¬

delig fandtes Huden paa Næsespidsen afskrabet i ringe Udstrækning og paa
venstre Side af Hovedets behaarede Deel fandtes et overfladisk, iøvrigt ube¬
tydeligt Saar, der skjønnedes at have blødt en Deel. Efter Lægens For¬

mening er Saaret over venstre Øie bibragt ved Slag af et stumpt Redskab,
medens han ikke har kunnet angive, med hvilket Redskab de øvrige Læsioner

ere tilføiede, dog at Contusionen og Saaret paa Overlæben samt Læsionen
af Øinene meget godt kunne være bibragte ved Slag af en knyttet Haand.

Alene Læsionen af Tænderne vil have varige Følger for den Overfaldne,
idet den ene Tand er fuldstændig ødelagt og den anden idetmindste tildeels.
Uden at det forøvrigt med Bestemthed har kunnet oplyses, hvilke af
de til de forskjellige Tider tildeelte Slag, der have medført de enkelte af
ovennævnte Beskadigelser, eller hvormed disse ere tilføiede, maa det efter de

foreliggende Oplysninger ansees aldeles utvivlsomt, at de ere en Følge af
den Behandling, som af de Tiltalte, og da navnlig af Tiltalte Andersen, er

udviist imod Hansen, i hvilken Henseende det bemærkes, at forsaavidt den
Overfaldne har staaet i den Formening, at det var Jacobsen, der tilføiede

ham Slaget over Kinden, er dette ikke mod dennes Benægtelse beviist, lige¬
som der overhovedet ikke er tilveiebragt Beviis for, at denne Tiltalte har

slaaet Hansen flere end de ovenfor antydede tvende Gange. Saavel ifølge
de Tiltaltes egne Forklaringer som efter forskjellige Deponenters edelige Ud¬

sagn kan det ikke antages, at de Tiltalte ved den omhandlede Leilighed have
været i nogen beruset Tilstand, men de vare sig fuldt bevidste, hvad de gjorde,
og der foreligger ikke noget andet Motiv til deres Adfærd, end at Tiltalte

Andersen vil have tildeelt Hanseu det første Slag for at faae ham til at gaae

fremad, medens han ikke har kunnet angive nogen Grund til, at han senere
udøvede Vold, men alene har udsagt, at der „var noget Ondt i hans Sind.

I Henhold til Foranstaaende maa det derfor billiges, at de Tiltalte,
af hvilke Andersen er født den 11te August 1854 og Jacobsen den 9de Juli
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1856, og af hvilke Ingen tidligere har været tiltalt eller straffet, ved Under¬

retsdommen ere ansete efter Straffelovens § 203, for Jacobsens Vedkom¬

mende sammenholdt med § 47 med Fængsel paa Vand og Brød henholdsviis
i 4 Gange 5 og 2 Gange 5 Dage, og da Dommens Bestemmelser i Hen¬

seende til Actionens Omkostninger ligeledes bifaldes, vil den saaledes i det

Hele være at stadfæste. Om Erstatning for den tilføiede Vold og Legemsbe¬
skadigelse har der ikke været Spørgsmaal under Sagen, da Hansen har fra¬

faldet Krav i saa Henseende. I Salair til Actor og Defensor for Overret¬

ten ville de Tiltalte in solidum have at betale 15 Kroner til hver.“

— —

Nr 209.

Advocat Halkier
contra

Thomas Mikkelsen og Hustru Cecilie Jensdatter

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens §§ 224 og 225.

Nørvang Tørrild Herreders Extraretsdom af 3die Juni
1876: „De Tiltalte, Indsidder Thomas Mikkelsen og Hustru

Cecilie Jensen, bør hensættes i simpelt Fængsel, Første i 20

Dage og Sidste i 15 Dage, saa bør de ogsaa Een for Begge og
Begge for Een udrede alle af Actionen flydende Omkostninger,

derunder i Salair til Anklager, Cancelliraad Anchersen, 10 Kro¬
ner, og til Forsvarer, Procurator Seidelin, 8 Kroner. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 4de September 1876: „De

Tiltalte, Indsidder Thomas Mikkelsen og dennes Hustru Cecilie

Jensdatter, bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Først¬
nævnte i 3 Gange 5 Dage og Sidstnævnte i 2 Gange 5 Dage.
Saa udrede de og Een for Begge og Begge for Een Actionens

Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte Sa¬
lairer samt i Salair til Actor og Defensor for Overretten, Ju¬

stitsraad Neckelmann og Procurator Morville, 10 Kroner til
hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil

den være at stadfæste, dog at Straffetiden efter Omstændighederne

findes at burde bestemmes for Thomas Mikkelsen til 4 Gange
5 og for Cecilie Jensdatter til 3 Gange 5 Dage.

Thi kjendes for Ret:

Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,
dog at Straffetiden bestemmes for Thomas Mik¬

kelsen til 4 Gange 5 og for Cecilie Jensdatter til
3 Gange 5 Dage. I Salarium til Advocaterne

Halkier og Hindenburg for Høiesteret betale de
Tiltalte Een for Bogge og Begge for Een 30 Kro¬

ner til hver.
—

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Indsidder Thomas Mikkelsen og dennes Hustru Cecilie Jens¬

datter for Overtrædelse af Straffelovens §§ 224 og 225.

Ifølge en under Sagen fremlagt Politirapport anmeldte Tiltalte Tho¬
mas Mikkelsen den 8de Mai d. A. for Politiet, at han den foregaaende Af¬
ten, da han og hans Hustru, der vare bortreiste samme Dags Morgen, vare

vendte tilbage til deres Hjem, havde opdaget, at der fra en Skuffe i en i
deres Stue staaende Dragkiste var bortkommet et Beløb af 48 Kroner i Sølv¬
mønt, som han den 4de s. M. havde gjemt sammesteds, hvorhos han nær¬

mere forklarede, at der, saavidt han vidste, ikke under deres Fraværelse havde

været Andre i deres Leilighed end hans Hustrus Broder, Dagleier Niels

Jensen, og at han vel ikke ligefrem vilde sigte denne for at have taget Pen¬

gene, men at det dog syntes ham mistænkeligt, at Niels Jensen, der havde
vedgaaet for ham under deres Fraværelse at være stegen gjennem et Vindu

ind i deres Sovekammer for efter sit Anbringende at hente et Par Træsko,

som hans lille Datter skukde have glemt der, netop havde valgt den Tid, da
de vare fraværende, til at skaffe sig Adgang til deres Leilighed. Efterat der¬

paa Medtiltalte Cecilie Jensdatter ligeledes til en Politirapport havde afgi¬
vet en hermed i det Væsentlige stemmende Forklaring, og de Begge under de

derefter optagne Forhører havde ratihaberet deres Forklaringer efter Politi¬

rapporterne, have de senere vedgaaet, hvad der ogsaa bestyrkes ved Sagens
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øvrige Oplysninger, at den skete Anmeldelse, om hvis Urigtighed der iøvrigt strax
var opstaaet Formodning, var usandfærdig, idet der ikke var frastjaalet dem

noget Pengebeløb, og at de, efterat de ved deres Hjemkomst havde erfaret, at
Niels Jensen under deres Fraværelse var steget ind i deres Sovekammer, ef¬

ter Thomas Mikkelsens Forslag havde truffet Aftale om at fremkomme med
den falske Angivelse i det Øiemed at bringe Niels Jensen, paa hvem de vare

vrede, i Forlegenhed.

For deres ommeldte Forhold ville de Tiltalte, der ere fødte, Thomas
Mikkelsen den 6te Januar 1848 og Cecilie Jensdatter den 2den August 1830,
og af hvilke den Sidstnævnte ikke sees tidligere at have været tiltalt eller

straffet, hvorimod Thomas Mikkelsen ifølge Veile Kjøbstads Extraretsdom af

11te September 1874 har været anseet for Tyveri efter Straffelovens § 228
med Fængsel paa Vand og Brød i 8 Dage, nu være at ansee efter Straffe¬
lovens § 225 cfr. § 54 med en Straf, der efter Omstændighederne findes at
burde bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød for Thomas Mikkelsen i 3

Gange 5 Dage og for Cecilie Jensdatter i 2 Gange 5 Dage.“

—— —

Nr. 219.

Advocat Halkier
contra

Jørgen Andersen (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Maribo Birks Extraretsdom af 30te Mai 1876: „Tiltalte
Vognmand Jørgen Andersen af Bandholm bør straffes med Fæng¬

sel paa Vand og Brød i 5 Dage; saa udreder han alle af Ac¬

tionen lovlig flydende Omkostninger, derunder Salair til Actor,
Procurator Jansen, og Defensor, Procurator Kofoed, 10 Kroner
til hver, foruden de dem lovlig tilkommende Diæter. At efter¬

kömmes under Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 22de Au¬
gust 1876: „Tiltalte Vognmand Jørgen Andersen af Bandholm

bør hensættes i simpelt Fængsel i 14 Dage. I Henseende til
Actionens Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at

stande. I Salair til Procuratorerne P. A. Petersen og Kaas
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for Overretten betaler Tiltalte 10 Kroner til hver. At efter¬
kommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Halkier og Hindenburg for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Maribo Birks Extraret hertil indankede Sag er Tiltalte, Vognmand Jør¬
gen Andersen af Bandholm actioneret for Tyveri.

Ved egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste er det beviist, at da Til¬

talte den 9de April d. A. var i Merritzskov under Grevskabet Knuthenborg
for at hente et Parti Bøgebrænde til en Skipper fra Feis, der laa under
Ladning i Bandholm, har spurgt hans Styrmand, der var med i Skoven,
om Skipperen ikke ogsaa vilde have noget Askebrænde, og da Styrmanden

svarede, at han ikke vidste det, foreslog Tiltalte, at de skulde tage hver et
Stykke. Da nu døn Anden yttrede, om det ogsaa gik an, svarede Tiltalte,

at det gjorde ikke noget, hvormed han meente, at Skovfogden ikke kunde see,
at der var taget nogle Stykker. Af en Bunke, der laa spredt ved en Skov¬

vei og ikke var opstablet, tog de derefter hver et Stykke Askebrænde og lagde

paa Vognen og senere aflæssede paa Skibsbroen i Forbindelse med Bøge¬
brændet. Tiltalte har forsikkret ikke at have tænkt paa at forlange nogen

Betaling for Askebrændet af Skipperen, hvem han kun vilde vise en Tjeneste,
fordi han saa ofte var ham behjælpelig, naar han holdt med Vogn paa

Skibsbroen, med Af= og Paalæsning. Begge Stykker Askebrænde, der ere
komne tilstede og tilbageleverede Vedkommende, ere tilsammen vurderede til

66 Øre.

For sit anførte Forhold, der findes at kunne henføres under Straffe¬
lovens § 235, vil Tiltalte, der er født i Aaret 1824, og ved Maribo Birks

Extraretsdom af 21de December 1858 er anseet efter Forordning af 11te April
1840 § 58 med Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, være at ansee med

simpelt Fængsel i 14 Dage. I Overeensstemmelse hermed vil den indankede
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Dom, hvorved Tiltalte er anseet efter Straffelovens § 228 med 5 Dages
Fængsel paa Vand og Brød, være at forandre, hvorimod den bliver at stad¬

fæste i Henseende til Actionens Omkostninger, der rettelig ere paalagte Til¬
talte, som derhos vil have at udrede i Salair til Actor og Defensor for

Overretten 10 Kroner til hver.“

—

Nr. 149.

Advocat Halkier
contra

Peder Christian Jensen (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.

Kjær Herreds Extrarets Dom af 2den Mai 1876: „Til¬
talte, Tjenestekarl Peder Christian Jensen af Boust i Nørre Ut¬

trup, bør hensættes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,
saa udreder Tiltalte og alle de af denne Sag lovligt flydende

Omkostninger, deriblandt i Salairer til Actor, Procurator A.
Bentzen, 10 Kroner, og til Defensor, Procurator Larsen, 8 Kro¬

ner. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 19de Juni 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Procurator Fasting og Justitsraad Ne¬
ckelmann, betaler Tiltalte 10 Kroner til hver. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte runde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Halkier og Hinden¬
burg for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltäles Tjenestekarl Peder Christian Jensen for at have gjort sig skyl¬

dig i Tyveri. Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger
er det tilstrækkeligt godtgjort, at han Natten mellem den 15de og 16de Mai
f. A. og en af de paafølgende Nætter, — som det maa antages, Natten mel¬
lem den 18de og 19de samme Maaned —har tilvendt sig forskjellige, Eieren

af Hovedgaarden Langholt, Godseier Ahlmann tilhørende Fødevarer, som ere
anslaaede til en Værdi af circa 2 Kroner og beroede i et paa den nordre

Side af Vaaningshuset hængende Flueskab, som Tiltalte begge Gange aab¬

nede ved at skjære Hul i det med en Kniv, samt at han sidsteævnte Nat i
Borgstuen, hvortil han skaffede sig Adgang ved at bryde ind gjennem et 2

Alen fra Jorden anbragt aabentstaaende Vindue, tilegnede sig noget Grød
med Mælk, der stod paa et Bord, samt c. ⅓ Pot Øl, som han tog af en
ligeledes paa Bordet henstaaende Trækande, hvilke Fødevarer i det Hele ere

ansatte til en Værdi af 25 Øre, hvorhos han endelig ved samme Leilighed
efter gjennem uaflaasede Døre at være gaaet ind i bemeldte Gaards Sned¬
kerstue i den søndre Længe af Vaaningshuset af en sammesteds henstaaende

aflaaset Høvlebænkskiste, hvis Hængelaas Tiltalte maa antages at have fra¬

brækket, borttog 3 Stykker Mellemmod og nogle Stifter, hvilke Gjenstande,
der ere vurdere til ialt 16 Øre, tilhørte en da paa Gaarden arbeidende

Snedler. De ommeldte Fødevarer, som Tiltalte efter sin Forklaring
tilvendte sig for at stille sin Sult, fortærede han deels paa Stedet deels kort
efter Tyveriernes Udførelse, og de stjaalne Stifter brugte han til sine Træsko.
De Bestjaalne have frafaldet Krav paa Erstatning. For de af Tiltalte saa¬

ledes begaaede Tyverier, vil han, der er født den 7de Januar 1856 og ikke

tidligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee efter Straffelovens §
228 og § 229 Nr. 4 med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes ved

Underretsdommen passende bestemt til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,
og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser angaaende Actionens Omkostninger

ligeledes billiges, vil saaledes være at stadfæste.“

330

Den 17de October.

Tirsdagen den 17de October.

Nr. 185.

Advocat Levinsen
contra

Niels Andersen (Defensor Halkier),
der tiltales for at have mishandlet sin Hustru og sine Børn og

for ulovlig Omgang med Hittegods.
Bregentved Gisselfeld Birks Extrarets Dom af 29de Marts
1876: „Arrestanten Niels Andersen bør hensættes til Forbed¬

ringshuusarbeide i 2 Aar og betale alle af Sagen lovligt fly¬
dende Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Procurator

Thomsen, 12 Kroner, til Defensor, Procurator Freuchen, 10
Kroner og Diæter til Førstnævnte efter Overøvrighedens nær¬

mere Bestemmelse. At fuldbyrdes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 11te Juli
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair

til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Ronge og
Lange, betaler Arrestanten Indsidder Niels Andersen af Holme¬
olstrup 15 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadfæste, dog saaledes, at Straffetiden efter samt¬

lige foreliggende Omstændigheder findes at burde bestemmes til

3 Aar.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande, dog at Straffetiden bestem¬
mes til 3 Aar. I Salarium til Advocaterne Le¬

vinsen og Halkier for Høiesteret betaler Tiltalte

40 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Bregentved Gisselfeld Birks Extraret her til Retten indankede Sag, under

hvilken Arrestanten Indsidder Niels Andersen af Holmeolstrup actioneres
for at have mishandlet sin Hustru og sine Børn samt for ulovlig Omgang
med Hittegods, er Arrestanten ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende

Tilstaaelse overbeviist at have gjort sig skyldig i de nævnte Forbrydelser.

Hvad saaledes den første Deel af Actionen angaaer, har Arrestanten,
der i 25 Aar har været gift med sin Hustru Ellen Kirstine Madsen, med

hvem han har avlet 7 Børn, hvoraf de to ere døde, i de sidste ca. 20 Aar,
hvorved bemærkes, at Arrestanten ifølge en efter Overrettens Kjendelse ind¬

hentet Resolution af Justitsministeriet ogsaa skal tiltales for de af ham for

over 10 Aar siden forøvede Mishandlinger mod Hustru og Børn, ideligt
mishandlet sin nævnte Hustru ved at tilføie hende Hug og Slag, i Reglen
med Hænderne, men ogsaa med et Spanskror; han har paa denne Maade
mange Gange slaaet hende tilblods og desuden ofte stødt hende om paa

Gulvet, revet hende i Haaret, saa Haarene ere rykkede ud og trykket hendes
Strube sammen, saa hun kun med Nød undgik Qvælning. Disse Mishand¬

linger, til hvilke Arrestanten har sørget for, at der ingen Vidner kunde være,

ere sjælden foregaaede med længere Mellemrum end 2 a 3 Uger, og skjøndt
Arrestanten, der efter Hustruens Forklaring aldrig har mishandlet hende eller
Børnene, naar han var ædru, under deres Udførelse maa antages at have

været noget beruset, har han dog altid været i tilregnelig Tilstand.

Særligt er det oplpst. at Arrestanten for c. 14 Aar siden, da hans
Kone sad med et lille Pattebarn paa Skjødet, slog hende med knyttet Haand,

hvor han traf hende — hvorhos han efter Hustruens Forklaring, men hvad
Arrestanten vedholdende har paastaaet ikke at kunne mindes, med sin Tobaks¬

pibe slog Barnet i Hovedet, saa at Blodet løb ned af dets Ansigt, — og der¬
efter jog han hende tilligemed Børnene ud af Huset, saa at de fra Kl. 7 om

Aftenen til Kl. ca. 1 om Natten i en meget streng Kulde maatte søge Ly i
et tilstødende Brændeskuur, indtil to af Husels Beboere fik hende og de af

Kulde halvdøde Børn baarne ind i Huset. Efter to af deres Børns Fødsel

har Arrestanten slæbt sin Hustru ud af Sengen, den ene Gang umiddelbart
efter Fødselen, den anden Gang to a tre Dage efter denne; men uden dog

ved disse Leiligheder at tilføie hende nogen yderligere Mishandling.

For 10 a 12 Aar siden, da Arrestantens Hustru en Dag ved shans
Hjemkomst sad paa en Stol med sin spæde Datter ved Brystet, udskjældte
Arrestanten hende, og da hun øieblikkelig lagde Barnet i Vuggen, rev han

hende i Haaret, trak hende øm paa Gulvet og greb hende med den ene Haand
foran i Halsen og trykkede hendes Hals og Hoved ned mod Gulvet, medens
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han lagde sit Knæ paa hendes Bryst, saa at Veiret gik fra hende, og han

slap hende først, da en Fremmed tilfældig kom til. En Gang i Aaret 1868
slog Arrestanten hende med Kaffekjedlen, der stod paa Kakkelovnen med ko¬
gende Kaffe i, oven i Hovedet, saa at Kjedlens Indhold sprøitede ud oøer

hendes venstre Arm, og hun blev skoldet; der blev i den Anledning optaget
Forhor over Arrestanten, men intet videre foretaget imod ham, da han næg¬

tede det Passerede.
For nogle Aar siden, da Arrestanten og Hustru kjørte med Klude paa
Veien til Arnøie, slog Arrestanten hende med deres Varekasse, der var en god

½ Alen lang, ca. 5 Tommer høi og 8 Tommer bred, og som han hævede i
Høide med sit Hoved, paa Forsiden af Hovedet, vel en Tomme fra Panden,
saa at hun blødte stærkt, og efter hendes Paastand, hvis Rigtighed Arrestan¬

ten dog har benægtet, besvimede i længere Tid. En Nat i December f A.
mishandlede han hende jævnlig og slog hende i Hovedet uden mindste Anled¬
ning fra hendes Side, samt greb fat i hende, trykkede Struben til og slap
først, da hun fik saa megen Luft, at hun kunde raabe om Hjælp. Senere

samme Maaned slog han hende mange stærke Slag med knyttede Hænder i
Hovedet, stødte hendes Hoved mange Gange mod Væggen, og tilføiede hende
mange Slag paa Legemet med en Ildtang, saa at hun længe efter var for¬

tumlet deraf. Ogsaa sine Bøin har Arrestanten mishandlet, saalænge de i deres
spæde og unge Alder opholdt sig i Hjemmet, deels ved Hug og Slag og deels

ved at jage dem ud af Huset om Natten mange Gange i streng Kulde. En¬

gang har Arrestanten kastet Sønnen Ole op mod Loftet, saa at han slog fit
Hoved paa Loftsbjælken, hvilket dog efter Arrestantens Paastand kun skeete for
Spøg. Da Sønnen Niels var 3 Aar gammel, kastede Arrestanten ham hen i

Værelset, saa at han stødte Panden mod Dørstolpen og blev blodig, hvoraf

han endnu har et Ar. Da Sønnen Peder var 6 Aar gammel og engang
var kommen ind paa en Mark i Nærheden af Huset, hvor Børnene ikke maatte
komme, kastede Arrestanten ham i Luften over Veigrøften og en ved samme
værende Tjørnehæk, saaledes at han faldt ud paa Veien og Fødte sig navn¬

lig paa Knæet. Arrestanten har nægtet ved nogen af disse Mishandlinger at

have havt til Hensigt at tilføie sin Hustru eller sine Børn nogen egentlig
Skade, og der foreligger heller Intet om, at nogen af dem har havt nogen

vedblivende Meen af de dem tilføiede Mishandlinger.
Iøvrigt har Arrestanten under Forhøret erklæret, at han nu klart seer,

hvor umenneskeligt og urigtigt han har baaret sig ad mod sin Familie, og at

han nu sørger derover.
Hvad den anden Deel af Actionen angaaer, er det oplyst, at Arrestan¬
ten har undladt at oplyse og tilegnet sig et Lod af Værdi 1 Krone, et hvidt
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Lommetørklæde vurderet til 20 Øre og et Sirtses Halstørllæde af samme

Værdi, hvilke Gjenstande han vil have fundet paa Landeveien i October og
November f. A.

Som Følge af det Anførte maa det billiges, at Arrestanten, der er
født den 2den Marts 1823 og tidligere har været straffet ved Tybjerg Her¬

reds Extraretsdom af 20de Mai 1846, ved Stevns og Faxe Herreders Ex¬

traretsdom af 25de April 1848 og ved Storeheddinge Kjøbstads Extrarets¬

dom af 22de Januar 1858 henholdsviis efter Frdn. af 11te April 1840 § 1
med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage efter samme Frdns. §
41 og 1 med lige Fængsel i 3 Dage og efter samme Frdns. § 13 med For¬

bedringshuusarbeide i 1 Aar, ved den indankede Dom er anseet efter Straffe¬
lovens §§ 202, 208 og 247, og da den valgte Straf af Forbedringshuusar¬
beide i 2 Aar efter Omstændighederne findes passende og Dommens Bestem¬

melser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, vil Dommen i det Hele

være at stadfæste.

————

Nr. 179.

Advocat Levinsen
contra

Arrestantinden Karen Hansdatter, Thomsens Enke

(Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri og Bedrageri.
Criminal= og Politirettens Dom af 8de August 1876: „Ar¬

restantinden Karen Hansdatter, Thomsens Enke, bør straffes med
Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, samt udrede denne Actions
Omkostninger, og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬

curatorerne Leth og H. H. Nyegaard, med 10 Kroner til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt at
stande. I Salarium til Advocaterne Levinsen og

334

Den 17de October.

Klubien for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Ka¬

ren Hansdatter, Thomsens Enke, der er født den 11te August 1824,
og tidligere blandt Andet anseet ved en inden den kongelige Landsover= samt
Hof= og Stadsret i Kjøbenhavn den 30te Juni 1857 afsagt Dom efter Frdn.

af 11te April 1840 § 18 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, og ved denne
Rets Dom af 6te Juli f. A. efter Straffelovens § 228 med Fængsel paa

Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, er under nærværende mod hende for Ty¬
veri og Bedrageri anlagte Sag ved egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede

Tilstaaelse overbeviist at have i Tidsrummet fra i November Maaned f. A.
til i Marts Maaned d. A., deels paa Steder, hvortil Adgangen havde staaet
hende aaben, frastjaalet Pantelaanerske Emilie Nanna Andersen, Rønnes
Enke, endeel i dennes Besiddelse som haandfaaede Panter værende Klæd¬

ningsstykker m. m., idet Hele af Værdi noget over 27 Kroner, og Elise Ka¬

thrine Albinus Friis's Enke en denne tilhørende, til 2 Kroner vurderet Dug,
deels uden Høker Jens Christoffer Jacobsens Vidende og Villie pantsat en
Dyne og et Lagen, tilsammen ansatte til en Værdi af 8 Kroner 33 Øre, som

hun havde leiet af Sidstnævnte.
Som Følge heraf vil Arrestantinden nu blive at dømme efter for¬

nævnte Lovs § 230 1ste Led, og § 258 efter Omstændighederne til Forbed¬

ringshuusarbeide i 1 Aar.“

Altnager ————

Nr. 160.

Advocat Nellemann
contra

Niels Andersen (Defensor Hindenburg),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 101.

Slagelse Kjøbstads Extraretsdom af 27de April 1876: „Til¬
talte Skomagersvend Niels Andersen af Slagelse bør erlægge en
Bøde til Statskassen af 20 Kroner eller i Mangel af denne Bø¬

des fuldstændige Betaling hensættes i simpelt Fængsel i 4 Dage.
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Han vil derhos have at udrede Actionens Omkostninger, derun¬

der i Salair til Actor, Procurator Deichmann, og Defensor,
Procurator Drechsel, 8 Kroner til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 16de Juni
1876: „Tiltalte Skomagersvend Niels Andersen af Slagelse bør

straffes med simpelt Fængsel i 8 Dage. I Henseende til Actio¬
nens Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at stande.

I Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne
N. Møller og I. Meyer betaler Tiltalte 10 Kroner til hver. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadfæste, dog at Straffetiden findes at burde be¬

stemmes til 14 Dage.
Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande, dog at Straffetiden bestem¬

mes til 14 Dage. I Salarium til Advocaterne

Nellemann og Hindenburg for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

—

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Slagelse Kjøbstads Extraret her til Retten indankede Sag, under hvil¬
ken Tiltalte, Skomagersvend Niels Andersen af Slagelse, actioneres for
det i Straffelovens § 101 omhandlede Forhold, har Tiltalte tilstaaet, hvad

der stemmer med det iøvrigt Oplyste, at han den 18de October f. A., da

Sprøitemandskabet, hvortil han hører, var samlet til Mønstring, traadte hen

til Brandinspecleuren, Capitain I. Møller, og sagde til denne paa en høflig
Maade, om han maatte spørge ham om Noget, og da Brandinspecteuren sagde
Ja hertil, spurgte ham, hvorfor Arbeiderne ved Jernstøberierne ikke vare til¬

stede, og da Brandinspecteuren hertil svarede, at de havde faaet Fritagelse
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efter skriftlig Begjæring, yttrede Tiltalte, at han (Brandinspecteuren) maaskee

havde 20 à 30 Rdlr. om Aaret derfor af Arbeidsgiverne.

Da nu den sidstnævnte Yttring naturligen maa forstaaes som en
Sigtelse mod Brandinspecteuren om, at han gjorde sig Fordeel ved at fri¬
lage de nævnte Arbeidere for Møde ved Mønstringen, og da der efter de

foreliggende Omstændigheder intet Hensyn vil kunne tages til Tiltaltes under

Forhørene og senere fremsatte Paastand om, at han ved sin Yttring ikke til¬

sigtede at fornærme Brandinspecteuren, idet det ikke var hans Mening, at
det var denne, der privat oppebar Pengene, men derimod at det var Brand¬
kassen, der fik en aarlig Betaling, for at Folkene kunde være frie, hvilket

han strax vilde have udtalt, hvis han ikke var bleven stødt tilbage og ud¬

skjældt af Brandinspecteuren, maa det billiges, at Tiltalte, der er født den
18de Marts 1841 og ikke fundet forhen overgaaet nogen Straffedom, ved

den indankede Dom er anseet efter Straffelovens § 101, men Straffen, der
er fastsat til en Bøde til Statskassen af 20 Kroner eller subsidiairt simpelt
Fængsel i 4 Dage, findes efter Omstændighederne at burde bestemmes til
simpelt Fængsel i 8 Dage. I Overeensstemmelse hermed vil Underretsdom¬
men være at forandre, hvad Straffen angaaer, hvorimod den vil være at

stadfæste med Hensyn til dens Bestemmelser om Actionens Omkostninger.“

Onsdagen den 18de October.

Nr. 118.

Etatsraad Buntzen
contra

Andreas Peter Engel Larsen (Defensor Nellemann),
der tiltales for Voldtægt eller Forsøg paa denne Forbrydelse

eller uteerligt Forhold.
Bornholm Vester Herreds Extrarets Dom af 31te Marts

1876: „Tiltalte Slagter Andreas Peter Engel Larsen af Ve¬

stermarie Sogn bør straffes med Forbedringshuusarbeide i 1

Aar samt udrede de med denne Sag m. v. forbundne Omkostninger,
hvorunder Salair til Procuratorerne Petersen og Cancelliraad
Erichsen med 10 Kroner til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
Ved de i nærværende Sag fremkomne Oplysninger findes

der ikke at være tilveiebragt Beviis for, at Tiltalte har gjort
sig skyldig i den ham paasigtede Forbrydelse, og at navnlig den
Gjerning, han har vedgaaet at have forøvet, er af ham foreta¬

get mod det paagjældende Fruentimmers Villie. Der vil saale¬

des være at tillægge ham Frifindelse for Actors Tiltale, dog at

han, idet han ved sit Forhold maa antages at have givet grun¬
det Anledning til Sagens Anlæg, findes, som i den indankede

Dom bestemt, at burde tilsvare Actionens Omkostninger.

Thi kjendes for Ret:
Andreas Peter Engel Larsen bør for Actors Til¬

tale i denne Sag fri at være. I Henseende til
Actionens Omkostninger bør Herredstingsdou¬

men

ved

Magt

at

stande.

I

Salarium

til

Etats¬

raad Buntzen og Advocat Nellemann for Høieste¬
ret betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag tiltales Slagter Andreas Peter Engel Larsen for Voldtægt eller

Forsøg paa denne Forbrydelse eller uteerligt Forhold.

Efterat ugift Fruentimmer Marie Cathrine Kofoed, der tilligemed sin

Søster Karen Kirstine og et tredie Fruentimmer boer i et hendes Svoger

Skovløber Ole Hansen tilhørende Huus paa 9de Vornedegaards Grund i
Vestermarie Sogn, den 18de Januar d. A. ved Sidstnævnte for Sande.

manden havde ladet gjøre Anmeldelse, hvorefter Tiltalte den 3die s. M., da
han i et Ærinde var kommen til Huset, i den derværende Kostald havde vold¬

taget hende, har hun under den i denne Anledning imod Tiltalte indledede
Undersøgelse edeligen yderligere forklaret, at denne, høem hun i en lang Tid

har kjendt men dog kun for Anseelse, bemeldte Dags Formiddag kom til
hende, der da var ene hjemme med sit treaarige Barn, og anmodede hende

om Laan af en Vandsaa, som han, der netop i et Nabosted var beskjæftiget
med en Slagtning, behøvede ved denne sin Forretning; at han, da han havde

erholdt Saaen, i Anledning af sin derefter fremsatte Forespørgsel om at

kunne faae tilljøbs en Ole Hansen tilhørende, der paa Stedet staaende Grüs,
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af Marie Cathrine blev ført ud i Kostalden for der at tage Grisen i Øielyn:
at han, efterat Sidstnævnte, som havde aabnet en i dette Rum værende

Halvdør for at tilveiebringe fornøden Lysning, atter havde lukket samme,
hvorved der igjen var blevet skummelt, uden nogensomhelst fra hendes Side¬

dertil given Anledning pludseligen og aldeles uforvarende har grebet hende i
Skuldrene og trængt hende tilbage imod forberørte Dør, saa at hun kom til

at befinde sig i en halvt liggende Stilling, støttet paa nogle opad denne stil¬

lede Halmknippor; at han derefter, uagtet al hendes Modstand og ivrige Be¬

gjæring om at lade hende være, tvang først hendes venstre og derefter hendes
høire Haand op undør hendes Nakke, og idet han derhos kastede sine Skuldre
op imod hendes, saaat hun ikke kumde röre sin Operkrop, trængte sig, me¬

dens han tillige havde seet Leilighed til at nedlngppe sine Beenkhæder og tage

hendes Skjørter op, ind imellem hendes Been og indbragte sit Lem i hendes

Kjønsdele, og at han først efter saaledes at have ligget over hende, efter
hvad hun antager i nogle Minutter, i hvilken Tid der med effusio seminis

fra hans Side skal være fuldbyrdet Samleie, men uden at der forøvrigt til¬

føiedes hende anden Molest end, at hun af Anstrængelse for at holde Tiltalte

fra ssig fik en Forpridning af sit ene Knæ, som i de Fførste Dage smertede
hende, men senere af sig selp hævedes, har reist sig fra hende og har for¬

ladt Huset.
95

Foreholdt denne Forklaring har Tiltalte maattet vedgaae, at han efter
paa den angivne Tid at være kommen til Marie Cathrine Kofoed

og i det af hende omforklarede Anliggende med hende at være gaaet ud i
Kostalden, har, efterat Sidstnævnte atter havde kukket den forberørte Halv¬

dør, grebet fat i hende, taget hendes Klæder op, og befølt hende samt derhos, efterak
have nedknappet sine Beenklæder og blottet sig, har trykket hende op imod

Väggen og lastet sig over hende, Alt i den Hensigt at tvinge sit Lem ind

hendes Kjønsdele, men ligesom han bestemt har benægtet, at det af ham
paatænkte Sämleie blev fuldbyrdet, fordi det synkes ham, som han anfører,

at der kom Nogen, har han ogsaa vedholdende paastaaet, at den af ham
forøvede Omgang med Marie Cathrine Kdfoed foregik med hendes
Indvilligelse, hvorhos han til yderligere Bestyrkelse heraf har anført, at Sidst¬
nævstte Fligere og navnlig en Gang under en Kjørsel med ham paa hans

Vogn skal have tilladt ham at omgaaes hende Pagden uanstænbig Maade, at
han ved den under nærværnde Sag omhanbleie Rilighed strax, da hun““
Husets Forstue kom ham imøde, har begyndt med at optäge hendes Klæder
og beføle hende, saaat, hvad der i Kostalden passerede, heraf var en Fortsæt¬

telse, og at haneefter den omforklärede Aet sliltes fræ hende i god Forstadekse,

hvad videre skulde fremgaae af Tiltaltes yderligere Forklaring om at Marie
„

7
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Cathrine Kofoed forinden hans Bortgang viste ham om i Huset for at besee

dette efter en i samme foregaaet Omdannelse og dertil forestillede ham sine

2 Børn, nemlig foruden det forberørte Zaarige Pigebarn en ældee ISaarig
Datter, Jenny Caroline, der er tilhuse i Nyker og som, efter hvad der er
oplyst, medens Moderen og Tiltalte opholbt sig i Kostalden, var kommen

til Huset og gaaet ind i Stuen.
Nanr imidlertid foruden den Vægt, der maa tillægges fornævnte Marie
Cathrine Rofoeds, som ikke har paastaaet sig tilkjendt nogen Erstatning eller

anden Opretning for den mod hende forøvede Adfærd, afgivne beedigede og
i Strid med Tiltaltes sidstanførte Anbringender værende Forklaring, findes

at maatte tages i Betragtning som Omstændigheder, der ligeledes ere imod
Tiltalte, nemüig, ar Omgængelsen netop fovegik i Udhuset, hvor Parterne vare
gaedethen sümmøn i et alnindeligt, i daglig Handel og Vandel forekommende

Aingenderit medens det havde værøt næturligt, at de til Bedrivelse af
samme, hvis derttl. Fruentimmerets Indvilligelse havde været tilstede, havde
valgt en Stue, saameget mere som hun paa den Tid endnu var ene i Huset
med det lille Barn, at Tiltalte har maattet vedgaae at Marie Cathrine
Kofhed, da han havde fat paa hende, har yttret til’ham „lad være“ elker

deslige, hvorved hun har udtrykt sin Modvillie, io t Sidstnævnte ifølge Søste¬
renKaren Kirstine Kosoeds og fomnævnte Olpl Hansens afgivne beedigede

Forklarinyes eftev. Dnestæighebernimanimnsees ben førstø Tid efter ded
Pæednegt haöe siddof en Føning eller Ømhed i det ene Bøen, som him

ifßlge si Frklaring har erholdt ved at stride imod Tiltalte, at den Omstæn¬
dighed, som Tiltalte har anført til Bestyrkelse for, at han i god Forstaaelse
med Marie Cathrine Kofoed skal være skilt fra hende, nemlig at Sidstnævnte

til Slutning forinden hans Bortgang skal have viist ham om i Huset og
forestillet ham sine Børn, ganske er i Uovereensstemmelse med den af forbe¬
rørte Datter Jenny Caroline Kofoed afgivne Forklaring, hvorefter denne, idet
Moderen havde aabnet Døren fra Fyrstyen ind til, Styen, hvor Førstnævnte

befandt sig, — hvad Marie Cathrine har forklaret at have gjort, kun for,

efter et Øieblik’sortnden kat haberhøet denhe-Dbe üd gaac at erfare, hvo der
maatte være kommet, — siklat see staaende i Forstuen en Vidnet ubekjendt

Mand, hvilken, — som ikke kan have været, nogen anden end Tiltalte, — strax gik
bort med en Sag. uden at have næret inde i Stuerne, og oden at Moderen

paa Forespørgsel af denne, — som ogsaa ved Dørens Aabning saae ind i Stuen, —
om de vare hendes Børn, hertil svarede Videre end en Beræftelse, og naar
nu til Foranførte endvidere kommer, at Tiltalte i sine Afgivender i flere

Henseender hav viskisig forbeholdendog2 varwnde= saasvm ved i Begyndelsen
af Forhøret at benægte iat hjende inogen Marie Cathrine Kofoed og ved op¬
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ordret til at oplyse, naar Sidstnævnte under en Kjørsel maatte have tilladt

ham at vise uanstændig Opførsel imod hende, at maatte erklære ikke længere
at kunne huske det m. v., samt endeligen, at Tiltalte ved gjentagne Gange

under Forhørerne at have omtalt sig som Een, der, naar han i Medfør af

sin Haandtering kommer i Samqvem med Fruentimmer, gjør sig skyldig i
i
Haandgribeligheder mod disse, hvorved deres Blufærdighed maa krænkes,
det Hele lader formode, at han er en til uteerligt Forhold tilbøielig Person, skjøn¬

nes ei rettere end, at Tiltalte, hvem det efter Indholdet af hans Tilstaaelse

ikke kan ansees overført at have fuldbyrdet Samleie med Marie Cathrine
Kofoed i Henhold til Frd. 8de September 1841, ved de oplyste Omstændig=

heder maa ansees overbeviist om at have foretaget et til Fuldbyrdelse nær¬
grændsende Attentat paa med Vold at tiltvinge sig et saadant med hende.
—
Da nu Marie Cathrine Kofoed, om hvem det ved hendes egen Forklaring er

oplyst, at hun, der er 38 Aar gammel, siden sit 20de Aar successive har havt
4 Kjærester, med hver især af hvilke, der skulle have lovet hende Ægteskab,
hun har havt legemlig Omgang og saaledes udenfor Ægteskab er bleven
Moder til 3 Børn, ikke kan ansees uberygtet, vil Tiltalte, der er født den

17de Februar 1833 og findes ved Kjøbenhavns Criminal= og Politirets Dom

af 5te Juli for Tyveri i Henhold til Frdn. 11te April 1840 §. 1, at være

anseet med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, men forøvrigt
ikke at være anseet eller straffet, for sit ovenomhandlede Forhold nu
være at ansee efter Straffeloven af 10de Februar 1866 § 168 2det Punc¬

tum samt § 46, og findes Straffen at maatte fastsættes til Forbedringshuus¬

arbeide i 1 Aar.“

Torsdagen den 19de October.

Nr. 27. Gesleborgs Läns Enskilda Bank

(Advocat Henrichsen)
contra

Bloch & Behrens (Advocat Klubien),
betræffende Indfrielse i Henhold til Vexelforordningens § 35

af en protesteret Vexel.
Sø= og Handelsrettens Dom af 16de December 1875:
De Indstævnte Bloch & Behrens bør for Tiltale af Sagsøge¬
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ren, Overretssagfører Strøm som Mandatarius for Gefleborg

Läns Enskilda Bank, i denne Sag fri at være. Sagens Om¬

kostninger ophæves.
Høiesterets Dom.

Idet den i den indankede Dom givne factiske Fremstilling
tiltrædes, bemærkes, at det af de Høiesteret forelagte tildeels ef¬
ter Dommens Afsigelse erhvervede Oplysninger ikke med til¬

strækkelig Sikkerhed fremgaaer, at de Indstævnte ikke ved den af
Citanterne begaaede Forsømmelse af at give dem betimelig Under¬

retning om den iværksatte Vexelprotest have lidt noget Tab med
Hensyn til deres Mellemværende med Acceptanten. Det vil der¬

for have sit Forblivende ved den de Indstævnte i Medfør af
Frdn. af 18de Mai 1825 § 56 jfr. § 35 tillagte Frifindelse for
Citanternes Tiltale, og idet Dommens Bestemmelse om Ophævelse

af Sagens Omkostninger ligeledes billiges, vil den være at stad¬

fæste. Processens Omkostninger for Høiesteret blive efter Om¬

stændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Sø= og Handelsrettens Dom bør ved Magt at
stande. Processens Omkostninger for Høiesteret
ophæves. Til Justitskassen betale Citanterne 10

Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Den 11te November

f. A. trasserede de Indstævnte Bloch & Behrens til egen Ordre en 3
Maaneders Vexel, stor 1199 Kroner 19 Øre paa J. F. Berggreen i Gesle,

hvilken Vexel de endosserede til Gefleborgs Läns Enskilda Bank, der
disconterede den.
Denne Vexel blev accepteret af Trassatus, men da den ikke blev ind

friet til Forfaldstid, lod Banken Vexlen protestere de non solutione den
13de Februar d. A., men underrettede først de Indstævnte herom i Slutnin¬

gen af Februar eller Begyndelsen af Marts, medens Banken paastaaer alle¬
i
rede tidligere at have underrettet de Indstævntes Agent i Gefle herom,
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hvilken Henseende det dog kun er oplyst ved Agentens Erklæring, at han er
bleven underrettet om Protesten den 19de eller 20de Februar.

Da Underretningen om Protesten saaledes i ethvert Fald, selv om
Agenten, hvad de Indstævnte benægte, var bemyndiget til at modtage samme,
er skeet efter Udløbet af den i Frdn. 18de Mai 1825 § 56 jfr. § 34 fore¬

skrevne Frist, paastaaer Sagsøgeren, Overretssagfører Strøm som Mandata¬
tarius for bemeldte Bank, i Henhold til Frdn. 18de Mai 1825 § 35 de Ind¬

stævnte som Trassenter tilpligtede at indfrie Vexlen som simpelt Gjældsbrev
ved at betale dens Paalydende med Renter heraf 6 pCt. p. a. fra den 11te
Februar d. A. til Forligsklagens Dato den 3die September d. A og derefter

7 PCt. p. a. indtil Betaling skeer, samt Sagens Omkosininger, idet han gjør

gjældende, at de Indstævnte ved den begaaede Forsømmelse intet Tah have
lidt med Hensyn til deres Mellemværende med Trassatus, da denne allerede
i Slutningen af Januar d. A. havde standset sine Betalinger og hans Bo

den 20de Februar d. A. blev taget under Concursbehandling.
De Indstævnte paastaae sig derimod frifundne og tillagt Sagens Om¬

kostninger, idet de formene, at der er tilføiet dem Tab ved den skete Forsøm¬

melse, da de ved strax efter Proiesten at gjøre Skridt mod Trassatus mu¬
ligen kunde have faaet Vexlen betalt, og da Retten efter det Oplyste ikke tør

benægte Muligheden heraf, ville de Indstævnte i Medfør af den nænnte § 35
i Vexelforordningen ikke kunne dømmes til at betale Vexlen, hvorimod de

ville være at frifinde for Sagsøgerens Tiltale. Sagens Omkostninger ville

efter Omstændighederne være at ophæve. Det stemplede Papir er rigtigt

forbrugt under Sagen.“

Nr. 211.

Advocat Klubien
contra

Arrestanten Thomas Henry Burt (Defensor Henrichsen),

der tiltales for Vold og Modstand mød Politiet.
St. Jan Extra=Landrets Dom af 14de Juni 1876: „Arre¬

stanten Thomas Henry Burt bør hensættes til Forbedringshuus¬

arbeide i 8 Maaneder, saa tilpligtes han at udrede alle af Sa¬
gen flydende Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Den vestindiske Landsoverretsdom af 29de Juli 1876: „Un¬
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derretsdommen bør ved Magt at stande. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
som i det Væsentlige tiltrædes, kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Klubien og Henrich¬

sen for Høiesteret betaler Tiltalte 8 vestindiske
Daler til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Thomas

Henry Burt tiltales under nærværende fra St. Jan Landret indankede Ju¬

stitssag for Vold og Modstand mod Politiet; og er han, tildeels ved egen
Tilstaaelse, men forøvrigt ved de af Politibetjent Andreasen og tvende andre

Vidner afgivne Vidnesbyrd overbeviist om den 16de Mai d. A. at have gjort

sig skyldig i det ham paasigtede Forhold, idet han, da han under Udstaael¬
sen af en ham Dagen iforveien ved St., Jans Politiret for Opsætsighed imod
Politiet idømt)arbütrir Straf af 10 Dæges. Lpangsærbeide, nar Al Arbeide

under Opsyn af Politibetjent Andreasen og ikke vilde arbeide paa den ham
anviste Maade, men blev trodsig, saa at Betjenten maatte give ham et Par

Slag af sit Spanskrør, foer ind paa Betjent Andreasen og greb ham i Stru¬
ben samt trængte ham op imod et Huus, idet han derhos søgte at vriste
Spanskrøret fra ham, hvilket vel ikke lykkedes ham, medens det dog efter

Degn John Jacobs Udsagn værede 5 à 10 Minutter inden Betjenten fik

Overhaand, og Arrestanten under vedvarende Spektakel blev ført til Politi¬

kammeret. Arrestanten har vel forklaret, at hans Adfærd blev fremkaldt ved
Betjent Andreasens eget Forhold, idet denne ikke blot havde slaaet ham, men

ogsaa truet ham med haard Behandling; der er imidlertid ikke imod Bekfent

Andreasens Benægtelse fremkommet noget til Styrke for, at Betjenten har
behandlet ham utilbørligt, hvilket han navnlig ikke sees at have gjortlved med
nogle Slag af skt Spänskrør at tugte Arrestanten, der dees At være en uvorn

og opsætsig Person.
Ifølge de fremlagte Straffelister har nemlig Prrestanten, der er født

paa Øen St. Christopher og er 34. Aar gimmel, idelig været straffet

ifølge Politiretsdomme for Uordener, fredsforstyrrende Forhold. Løsgængeri,

Opsætsighed og flere Politiforseelser, deels paa St. Thomas, i Aarene fra
1865—76 32 Gange, deels ogsaa paa St. Jan, hvortil han har været over¬

sendt af Politiet paa St. Thomas for at anbringes til Plantagearbeide.
Det Arrestanten overførte Forhold findes at maatte henføres under

Frdn. 4de October 1833 § 16, og vil herefter, idet der vel med Hensyn til
de Arrestanten tidligere overgaaede Straffedomme ikke foreligger Acter — efter
hvis Erhvervelse det ikke er fundet fornødent at opholde Sagen — eller over¬
hovedet saa fuldstændige Oplysninger, at en egentlig Anvendelse af Frdn.s

§ 15 derpaa kan støttes, men der efter Beskaffenheden af Arrestantens Per¬

son heller ikke findes Føie til at lade Slutningsbestemmelsen i § 16 komme
ham til Gode, hans Straf, som ogsaa i den indankede Dom skeet, blive at

bestemme til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder. Da det ogsaa rettelig
er paalagt Arrestanten at udrede Actionens Omkostninger. vil altsaa Under¬

retsdommen i det Hele blive at stadfæste.“

Fredagen den 20de October.

Nr. 142.

Advocat Henrichsen
contra

Christen Christensen (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.

Hillerslev=Hundborg Herreders Extraretsdom af 4de April
1876: „Tiltalte Christen Christensen af Hundborg bør straffes

med Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage. Derhos udreder
han alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger, deriblandt

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Esmann og
Schjellerup, 10 Kroner til hver. I Erstatning til Christen
Møller betaler Tiltalte 33 Øre. Det Idømte at udredes in¬
den 15 Dage fra denne Doms lovlige Forkyndelse og denne

iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverretsdom af 6te Juni 1876: „Tiltalte
Christen Christensen bør hensættes i simpelt Fængsel i 6 Dage.

I Henseende til Erstatningen og Actionens Omkostninger, hvor¬
under Actor og Defensor for Overretten, Procurator Morville
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og Cancelliraad Møller, tillægges i Salair hver 10 Kroner, bør

Underretsdommen ved Magt at stande. Den idømte Erstatning

udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og

iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde og

med Bemærkning, at de Høiesteret forelagte nye Oplysninger

ikke kunne lede til andet Resultat end det deri antagne, kjendes

for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Henrichsen og Hin¬
denburg for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kro¬

ner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
Sag tiltales Christen Christensen for Tyveri, og bliver der efter den
Maade, hvorpaa Sagen er indanket for Overretten, her for Retten alene
Spørgsmaal om Tiltaltes Forhold ved at tilegne sig en Fjæl af Værdi 33

Øre, der tilhørte Gaardeier C. Møller af Faddersbølgaard og havde været
brugt ved et Stakitværk om en Mark, og med Hensyn til hvilken Tiltalte har

forklaret, at han engang i forrige Aar havde taget den i en Grøft, hvor den
var falden ned fra Stakilværket, og derefter benyttet til sin Vogn. Tiltalte

har vel anbragt, at det var hans Mening at erstatte Møller Fjællens Værdi
i deres Mellemregning, hvad han ogsaa vil have gjort, ligesom han ogsaa
vil have underrettet Møller om, at han havde taget den, men efter Sagens

Oplysninger i det Hele og navnlig den af Møller i saa Henseende afgivne

Forklaring findes der ikke at kunne tages noget Hensyn til disse Anbringender.
Møller har paastaaet Erstatning for Fjællen og Tiltalte draget til Ansvar for

sit Forhold.
For dette Forhold vil Tiltalte, der er født i Aaret 1845 og ikke tid¬

ligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee efter Straffelovens § 235,

og findes hans Straf passende at kunne bestemmes til simpelt Fængsel i 6
Dage, og da Underretsdommens Bestemmelser om Erstatningen og Actionens

Omkostninger billiges, vil bemeldte Dom i saa Henseende være at stadfæste.“
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Nr. 169.

Den 20de October.

Advocat Klubien
contra

Jens Christian Hansen (Defensor Hindenburg),

—

der tiltales for Bedrageri eller Forsøg paa Bedrageri.
Varde Kjøbstads=Extrarets Dom af 24de Marts 1876:

„Tiltalte Jens Christian Hansen af Morsbøl bør hensættes i

Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage samt udrede alle af sin

Arrest og denne Sag saavelsomDommens Fuldbyrdelse lovlig
flydende Omkostninger, hvorunder i Salair til Actor og Defen¬

sor, Procuratorerne Smith og Poulsen, 10 Kroner til hver. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsøverrets Dom af 6te Juni 1876: „Tiltalte

Jens Christian Hansen bør hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage. Saa udreder Tiltalte og Actionens
Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte Sa¬
lairer samt i=Salair til Actor og Defensor for Overretten, Pro¬

curctorerne Mörville og-Cancelliraad Møller, 10 Kroner til hver.
V4 77 * 1

At efterkommes under Adfærd efter 2
Loven.“

r

1

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Klubien og Hinden¬
burg for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag

tiltales

Jens Christian Hansen for Bedrageri eller Forsøg derpaa.

Efterat Tiltälte og en anden Mand, der er navngiven Niels Jensen
Nielsen, den 16de October f. A. vare blebne anholdte i Anledning af, at den

Sidstnævnte samme Dag under et Ophold hos en Værtshuusholderske i

Varde, hvor han havde indfundet sig sammen med Tiltalte, havde leveret
pende en Regnepenge og under Foregivende af, at den var et Tyvekronestykke,
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anmodede hende om at vexle samme, hvad imidlertid ikke skete, idet hun, der
ved at see paa den formeentlige Mønt havde fattet Mistanke om, at den ikke
var rigtig, hos en Nabo blev oplyst om det sande Forhold, afgave de Begge

en Forklaring, der gik ud paa, at Tiltalte kort forud havde leveret Nielsen
Regnepengen som et Tyvekronestykke, for at han deraf skulde gjøre sig be¬

talt for et Tilgodehavende hos Tiltalte af 5 Rdlr., og at de derpaa vare

gaaede ind hos bemeldte Bærtshuusholderske,; for at erholde samme vexlet,

hvorhos Tiltalte endvidere forklarede, at han nogle Dage forud havde mod¬
taget Regnepengen som et Tyvekronestykke, og at han endnu, da han ved den

ommeldte Leilighed leverede den til Nielsen, stod i den Tro, at den virkelig
var et Tyvekronestykke. Senere har Tiltalte imidlertid vedgaaet, at han

havde faaet den ommeldte Regnepenge foræret som en værdiløs Gjenstand,
og at det var efter Opfordring af Niels Jensen Nielsen, der vidste, at Regne¬

pengen ikke var nogen Mønt, og hvem Tiltalte ikke var Nyget skyldig, at Til¬
talte viste og leverede ham Regnepengen, og at de gik ind hos Værtshuus¬

holdersken for at forsøge at faae samme vexlet som et Tyvekronestykke, og idet

denne Forklaring, over hvilken Niels Jensen Nielsen ikke har havt Leilighed
til at erklære sig, idet han under Sagens Gang er forsvunden, efter Sagens
Oplysninger i det Hele vil være at lægge til Grund ved Sagens Paakjen¬

delse, vil Tiltalte, der er født den 29de December 1834 og ikke sees tidligere
at være tiltalt eller straffet, være at ansee for Forsøg paa Bedrageri efter
Straffelovens § 251 cfr. §§ 46 og 47 første Led med en Straf, der efter
Sagens Omstændigheder findes at burde bestemmes til Fængsel paa Vand

og Brød i 2 Gange 5 Dage.“

—— ————

Nr159.

Advocat Klubien
contra

Jens Peter Bøgsted (Defensor Brock),
der tiltales for Vold.
Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extrarets Dom af 3die
April 1876: „Tiltalte Jens Peter Bøgsted bør hensættes i

Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage. Han bør derhos ud¬
rede alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger, derunder
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Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Møller og Diech¬
munn 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 27de Juni
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at

Straffetiden bestemmes til 3 Gange 5 Dage. I Salair til Ac¬

tor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Lange og M.

Møller, betaler Tiltalte Jens Peter Bøgsted 12 Kroner til hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Klubien og Brock for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

I den indanlede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra

Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extraret hertil Retten indankede Sag,
under hvilken Tiltalte Jens Peter Bøgsted actioneres for Vold, gaaer Til¬

taltes Forklaring, som i det Væsentlige stemmer med det iøvrigt Oplyste, og
som ialfald i Mangel af andet Beviis maa lægges til Grund ved Sagens
Paadømmelse, ud paa, at, da han den 3die Octoberf. A. om Aftenen besøgte
Enken Hindsberg og dennes Datter Margretbe M. B. Hindsberg, til hvilken

sidste han i længere Tid havde staaet i Kjæresteforhold, opstod en Uenighed
imellem ham og Datteren, under hvilken Tiltalte slog hende omkuld paa

Gulvet og pryglede hende. Medens Enken Hindsberg nu forlod Leiligheden for at

hente Politiet, greb Datteren en Bordkniv og 2 Gafler og satte sig med

disse i Haanden paa en Stol foran Døren, idet hun truede ham og sagde,
at han ikke skulde komme levende ud; opbragt herover foer han ind paa hende og

pristede Kniven og Gaflerne fra hende, men da hun nu greb fat i hans
Frakkekrave, blev han rasende og huggede med Kniven efter hende uden at
tænke paa, hvor han ramte, og, da hun søgte at afparere Hugget med Armen,
tilføiede han hende et Saar i denne, hvoraf Blodet strax væltede ud.

Efter den under Sagen afgivne Lægeerklæring fandtes paa Margrethe
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Hindsbergs venstre Arm en Incision af et skjærende Instrument, hvorved
Bicepssenen var gjennemskaaret og arteria radialis couperet, men den hende
tilføiede Læsion maa efter hendes senere under Sagen afgivne Erklæring an¬
tages helbredet uden at ville efterlade skadelige Følger i Fremtiden.

Som Følge af det Anførte maa det billiges, at Tiltalte, der er født
den 26de April 1850 og ved Kjøbenhavns Criminal= og Politirets Domaf

9de Juli 1872 anseet efter Straffelovens § 228 med Fængsel paa Vandog
Brød i 2 Gange 5 Dage, ved den indankede Dom er anseet efter Straffelo¬

vens § 203, men den valgte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 5
Dage findes efter Omstændighederne at burde forhøies til lige Fængsel i 3
Gange 5 Dage. Med denne Modification vil Underretsdommen, hvis Be¬

stemmelser om Actionens Omkostninger billiges, være at stadfæste.“

—

Nr. 204.

Advocat Levinsen
contra

Betty Svensson, Larssons Enke (Defensor Brock),

der tiltales for Bedrageri.
Criminal= og Politirettens Dom af 19de August 1876:

„Tiltalte Betty Svensson, Larssons Enke, bør straffes med
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage samt udrede
denne Sags Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Levin¬

sen og Brock for Høiesteret betaler Tiltalte 20

Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da“ Tiltalte Betty
Svensson, Larssøns Enke, der har opgivet, at hun er 34 Aar gammel, hvil¬

ket af Retten er skjønnet at stemme med hendes Udseende, og som ikke er fun¬
den forhen straffet, under nærværende Sag ved egen Tilstoaelse og det iøv¬

rigt Oplyste er overbeviist at have i forrige Aar uden Skræddermester An¬

dreas Peter Holst's Vidende og Villie svigagtig pantsat nogle til 39 Kroner
vurderede Sengklæder, som hun i Marts Maaned forrige Aar havde leiet

af ham, og i Juli Maaned dette Aar ligeledes uden Marstandiser Vilhelm
Cohns Vidende og Villie svigagtig pantsat en Iakke og en Kjole, tilsammen

vurderede til 14 Kroner, som hun af ham havde modtaget til Reparation,
vil hun være at ansee efter Straffelovens § 253 efter Omstændighederne med

Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage.“

Mandagen den 23de October.

Nr. 152.

Advocat Klubien
contra

Jens Peter Sevel Handberg (Selv),
der tiltales for Overtrædelse af Forordning 15de December 1820

§ 2 og af Straffelovens § 227.

Criminal= og Politirettens Dom af 17de Juni 1876: „Til¬
talte Jens Peter Sevel Handberg bør til Kjøbenhavns Fattig¬
væsens Hovedkasse bøde 40 Kroner samt udrede denne Actions

Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor, Pro¬

curatorerne Maag og Rode, med 15 Kroner til hver. Den idømte

Bøde at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬
kyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Da Forordningen af 29de November 1837 § 5 maa ansees
ät have afgivet tilstrækkelig Hjemmel for, at Tiltalte ved Crimi¬

nal= og Politiretten er actioneret under een Sag for begge de
ham paasigtede Lovovertrædelser, uanseet at den ene af disse er
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forøvet i en anden Jurisdiction, i hvilken han har sit Hjem¬
ting, kan det ikke billiges, at Sagen for den sidstnævnte Lov¬

overtrædelses Vedkommende ikke ved den indankede Dom er paa¬

kjendt i Realiteten. Som Følge heraf vil Sagen, i Henhold til
den fra det Offentliges Side nedlagte Paastand, være at hjem¬

vise til saadan Paakjendelse i dens Heelhed. Det Actor for

Høiesteret tilkommende Salarium bliver at udrede af det Of¬

fentlige.
Thi kjendes for Ret:
Denne Sag bør paany foretages ved Criminal¬
og Politirettenog sammestedsidens Heelhed paa¬

kjendes i Realiteten. Advocat Klubien tillagges
i Salarium for Høiesteret 20 Kroner, der udre¬

des af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Forsaavidt nærvæ¬

rende mod Tiltalte Jens Peter Sevel Hanjdberg for Overtrædelse af
Forordningen 15de December 1820 § 2 og Straffelovens § 227 anlagte Sag
angaaer den sidste af disse Lovovertrædelser, vil. Sagen være at afvise, da

det maa antages, at de Handlinger, hvorved Tiltalte skulde have gjort sig
skyldig i denne Lovovertrædelse, ere foretagne i Kjøbenhavns Amts søndre
Birk, og dette Birk tillige er Tiltaltes Hjemting, medens hverken Lovgivnin¬

Forskrivter betræffende Misgjerningsstedets Værneting eller nogen Forbin¬

delse mellem denne og den anden i Tiltalen omhandlede Lovovertrædelse
hjemle Retten Competence til i saa Henseende at tage Sagen under

Paakjendelse.
Derimod vil Sagen, forsaavidt den dreier sig om Overtrædelse af For¬

ordningen 15de Deremher 1820 § 2, blive at tage ünder Rettens endelige Af¬
gjørelse, da det Forhold, hvori Tiltalte i saa Henseende sigtes for at have

gjort sig skyldig, nemlig Udfærdigelsen for Contoirbud Søren Olsen af en til
Justitsministeriet stilet og til Sjællands Stiftamtmandskab indsendt den 26de
November f. A. dateret Besværing over, at Birkedommeren i Kjøbenhavns

Amts søndre Birk havde nægtet at modtage en til samme Birks Politiret
adresseret Klage fra bemeldte Cortoirhud Olsen, maa antages udviist i Kjø¬

benhavn, idet Sidstnævnte har underskrevet Besværingen paa det sammesteds
værende, af Tiltalte benyttede Forretningslocale, imedens det ingen Indfly¬
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delse kan tillægges, at Tiltalte, saaledes som denne ved sin Defensor har

ladet forebringe, mulig har skrevet Besværingen paa sin Bopæl i bemeldte

Birks Jurisdiction. Og da det nu, uanseet at Tiltalte ikkepersonlig er bleven afhørt
i Sagen, fordi han, uagtet flere Gange lovlig tilsagt, ikke har givet Møde for

den af Rettens Afdelinger, hvortil Sagens Undersøgelse var bleven henviist,

dog veb det iøvrigt Oplyste maa ansees tilstrækkelig godtgjort, at Tiltalte,

uagtet han hverken er beskikket Sagfører eller Embedsmand, har forfattet og
skrevet den ovenomhandlede Besværing, og den Omstændighed, at Tiltalte
vil have betragtet denne Besværing som sin egen, fordi han efter Overeenskomst
med ovennævnte Contoirbud Olsen skulde have Andeel i den Erstatning, som

Sidstnævnte maatte blive tilkjendt under den Sag, som tilsigtedes reist ved
oven omtalte Klage til fornævnte Birks Politiret, ikke kan tillægges Betyd¬

ning, fordi, selv forudsat, at en Ooereenskomst som den omhandiede virkelig
er bleven indgaaet, en saadan dog ikke kunde medføre, at Tiltalte kom i den

af ham paastaaede Stilling til Besværingen, saa maa Tiltalte, der er langt

over criminel Lavalder og senest ved denne Rets Dom af 4de Septbr. s. A.
anseet efter sidst næv ite Lovbud med en Kjøbenhavns Fattigvæsens Hoved¬

kasse tilfaldende Bøde af 20 Kr., betragtes som overbeviist paany at have

handlet i Strid med Bestemmelserne i dette Lovbud

Som Følge heraf vil Tiltalte, til hvis ubeføiede Protest mod flere af
Rettens Tilforordnede som Voterende i denne Sag intet Hensyn kan tages,

igjen blive at dømme efter § 2 i Frdn. 15 Decbr. 1820 efter Omstændig¬
hederne til en fornævnte Kasse tilfaldende Bøde af 40 Kroner.“

-k———

—

—

—

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. —Prisen

er

12 Kroner om Aaret. — Subscriptionen er bindende for een Aargang og
modtages i alle Boglader og paa de kgl. Postcontoirer.

Forlagt af den Syldendalske Boghandel (F. Hegel).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

søiefjerersudende,
□

T.

udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

N 23

24.

Den 15de December.

1876.

Torsdagen den 26de October

Nr. 13.

Directionen for den grevelige Hjelm¬
stjerne=Roseneroneske Stiftelse

(Advocat Brock efter Ordre)
contra

Det kongelige norske Regjerings=Departement for

Kirke= og Underviisningsvæsenet (Advocat Liebe),
betræffende Regjeringens Paastand om at norske Undersaatter

maa nyde godt af de under Stiftelsens 4de Classe og 6te Clas¬
ses 3die Afdeling henlagte Revenuer m. m.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 10de Mai
1875: „Den af Citanterne, det kongelige norske Regjerings=De¬

partement for Kirke= og Underviisningsvæsenet, fremsatte Paa¬

stand, at norske Undersaatter kjendes berettigede til at nyde godt
af de under den grevelige Hjelmstjerne=Rosencroneske Stiftelses

4de Classe og 6te Classes 3die Afdeling henlagte Revenuer i
Overeensstemmelse med den oprindelige Fundats for Stiftelsen

af 9de November 1811, bliver at tage til Følge, dog saaledes,
at denne Berettigelse i det Hele ikke vedkommer den Deel af be¬

meldte Revenuer, som hidrøre fra Grevinde Rosencrones senere
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til Stiftelsen henlagte particulaire Formue. Processens Omkost¬

ninger ophæves. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Idet Høiesteret i alt Væsentligt tiltræder den indankede Doms

Fremstilling af Sagens factiske Omstændigheder, bemærkes, for¬

saavidt Sagen angaaer den grevelige Hjelmstjerne=Rosencroneske
Stiftelses 4de Classe, at § 34 i Fundatsen af 9de November

1811 ikke, saaledes som Tilfældet er andetsteds i Fundatsen,
indeholder nogen særlig Bestemmelse om, at Norske skulde have

Adgang til at nyde godt af den nævnte Classes Indtægter, og
det kan hverken af Fundatsens forudgaaende principale Forskrif¬

ter om disse Indtægters Anvendelse, nemlig til Gavn for det
den 28de Januar 1809 stiftede kongelige Museum — hvilket nøie

var knyttet til det kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn — eller af
dens øvrige Bestemmelser med Sikkerhed udledes, at norske Un¬

dersaatter desuagtet skulde have nogen særegen Berettigelse til at

komme i Betragtning ved de her omhandlede Indtægters An¬

vendelse. Ved den nævnte Paragraphs Optagelse i Fundatsen af
12te Januar 1822 er der iøvrigt heller ikke i samme gjort nogen

Forandring, der gaaer ud paa at udelukke norske Undersaatter
fra af Stiftelsens Direction at tages i Betragtning, idet Saadant
ikke kan udledes af de to deri foretagne, i Dommen nævnte Ude¬

ladelser af Ordet „norsk“; og da Enkegrevinde Rosencrone i den

testamentariske Disposition af 30te September 1809 § 9, jfr. Codicil
af 9de November 1811, har havt Bemyndigelse til at gjøre disse

Ændringer, der ikke kunne ansees at forandre Naturen af Stif¬

telsens eller Classens Virkekreds, bliver der ikke Spørgsmaal
om, at Paragraphens oprindelige Affattelse skulde, som i Høieste¬

retsdommen af 11te Marts 1875 berørt, kunne fordres re¬

stitueret eller lagt til Grund for Directionens Anvendelse af
4de Classes Indtægter. Der vil herefter under denne Deel af
Sagen være at tillægge Citanterne Frifindelse.

Forsaavidt Sagen derimod angaaer Stiftelsens 6te Classes
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3die Afdeling, da giver § 39 i Fundatsen af 9de November 1811

udtrykkelig norske Kunstnere Adgang tilligemed danske til Under¬
støttelse af denne Afdelings Indtægter, og efter hele Sammenhængen
maa Adgangen til Præmier for Opfindelser i Kunster og Haandvær¬
ker nærmest antages paa lige Maade ogsaa at være tillagt Norske.

Denne Adgang tilsigter § 28 i Fundatsen af 12te Januar 1822
at ophæve; men da dette maa ansees at ville forandre Naturen

af Stiftelsens Virkekreds, og Forandringen saaledes savner
Hjemmel i Dispositionen af 30te September 1809 § 9 jfr. Co¬

dicil af 9de November 1811, maa den betragtes som ugyldig og
de Indstævnte, der i saa Henseende maa ansees for rette Sag¬

søgere, have et Retskrav paa, at Stiftelsens Direction ved sine
Beslutninger om Anvendelsen af Afdelingens Indtægter tager
Hensyn til den oprindelige Fundats. Den af de Indstævnte un¬

der Sagen fremsatte Paastand vil derfor være at tage til Følge,
forsaavidt den gaaer ud paa, at norske Undersaatter kjendes ad¬

gangsberettigede til at nyde godt af de under den heromhand¬
lede Afdeling henlagte Revenuer i Overeensstemmelse med §
39 i Fundatsen af 9de November 1811, dog med den ved den

indankede Dom gjorte og for Høiesteret uomtvistede Indskrænk¬
ning, at Berettigelsen ikke omfatter den Deel deraf, som hidrører
fra Grevinde Rosencrones particulaire Formue. Processens Om¬
kostninger for begge Retter blive efter Sagens Omstændigheder

at ophæve.
Thi kjendes for Ret:
Den af de Indstævnte fremslatte Paastand,
at

norske Undersaatter kjendes adgangsberettigede
til at nyde godt af de under den grevelige Hjelm¬

stjerne=Rosencroneske Stiftelses 6te Classes 3die

Afdeling henlagsse Revenuer i Overeensstemmelse

med den oprindelige Fundats for Stiftelsen af
9de November 1811, bliver at täge til Følge, dog

saaledes at denne Berettigelse ikke vedkommer

356

Den 26de October

den Deel af bemeldte Revenuer, som hidrøre fra
Grevinde Rosencrones senere til Stiftelsen hen¬

lagte particulaire Formue. Iøvrigt bør Citan¬

terne for de Indstævntes Tiltale i denne Sag

frie at være. Processens Omkostninger for begge
Retter ophæves. Til Justitskassen betale Citan¬

terne 2 og de Indstævnte 10 Kroner.

4 (, 4
Den, indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Under, 30te

Septemher 1809 oprettede Grev Marcus Gerhard, Rosencrone og
Hustru Agnete Marie, født Hjelmstjerne, efter meddeelt facultas

testandi en testamentarisk Disposition, hvorved de, næst i § 1 at bestemme,

at den Længstlevende skulde forblive i udeelt Besiddelse af det fælles Bö,
ved § 3 indsatte til deres Universalarving den af dem oprettede grevelige
Hjelmstzerne=Rodenerpne ske Stiftelse, for hvilken de alt havde oprettet

Fundats, under 27de September 1808med Tillæscaf 1de Ngi. 1809, og forbe

holdtes der ved Dispositionens § 1I Grevinden, soafremt huu bløn de stengst.
levende, Ret til frit at disponere, navnlig ogsaa mortis causa, deels ove,
nogle Boet tilhørende faste Eiendomme m. v., deels over et Capitalbeløb af

30,000 Rd., som ved et Codicil af 24de Mai 1811 forhøiedes til 50,000 Rd.,

og i § 12 udtalte Grevinden derhos, at medens det, saafremt hun blev den
Længstlevende, var hendes Villie i sin Enkestand aarlig at oplægge en fjerde

Deel af hendes Reyenuer, for derped til Fordeel for Stiktelsen at forøge
Boets Masse, saa forbeholdt hun sig derimod fri Raadighed over de ⅔, af hen¬
des Revenuer, saaledes, at hun ikke alene kunde raade frit derover i levende

Live, men ogsaa, om hun deraf skulde have oplagt Noget, kunde, til hvem
hun vilde, bortskjænke samme efter sin Død, hvorhos hun blandt Andet ud¬

trykkelig fastløtte, at Indtægter eller Propenu af de i § 11 nævnte Eien¬

domme og Effecter, som hun havde forbeholdt sig Ret til i levende Live at

afhænde eller bortskjænke, ikke skulde henhøre til Boets Revenuer. Ifølge

Dispositionens § 7 skulde der af Stiftelsens aarlige Revenuer stedse oplægges
⅓ til Forøgelse af Fondets Masse, og da der derhos efter Dispositiønens

§§ 5 og 6 af bemeldte Revenper skulde udpedes deels alle de Pensioner og

aarlige Gaver eller Udtællinger, som Testatorerne enten begge eller en af
dem vilde anvise paa bemeldte Reyenuer, deels udbetales aarlig til Eieren
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af Stamhuset „Baroniet Rosendal“ 2000 Rd. D. C., hvilket skulde vedvare

saalænge Nogen var til som Besidder af dette Stamhuus, saa skulde efter
bemeldte § 7 Stiftelsens egentlige Virksomhed først begynde, naar ikke alene
⅓ af Stiftelsens samtlige Revenuer saaledes aarlig kunde oplægges, men
der af de øvrige ⅔ kunde være disponible Revenuer til Anvendelse efter

Stiftelsens Fundats.
Ligesom Testatorerne ved Dispositionens § 9 forbeholdt sig ved sær¬
skilt Anordning at gjøre de Tillæg til Fundatsen af 27de September 1808,
som de maatte agte fornødne, saaledes bemyndigede de ved samme Bestem¬

melse ogsaa den Længstlevende til at modificere samme Fundats af 27de
September 1808 med Tillægs=Artikler af 10de Mai 1809, eftersom Omstæn¬
dighederne maatte udkræve det; dog maatte saadanne Modificationer hverken
sigte til at formindske Stiftelsens Revenuer eller forandre Naturen af dens

Virkekreds, ligesom ei heller Noget maatte fratages det, der ved Tillægsar¬

tiklerne af 10de Mai 1809 var henlagt til det Kongelige Musæum; hvorimod
den Længstlevende havde Ret til at forandre Bestemmelserne i Henseende til

den Maade, paa hvilken Stiftelsens Capitaler ønskedes placerede, samt at

gjøre saadanne Tillæg til det, der var foreskrevet saavel for Administrationen
i Almindelighed som for Anvendelsen i de enkelte Classer, som forandrede

Tidsomstændigheder maatte tilraade for at betrygge Stiftelsens Flor.
Under 9de November 1811 oprettede Testatorerne en ny Fundats for

den nævnte Stiftelse, og i et af dem samtidig oprettet Codicil udtalte de,

at da der i bemeldte Fundats var inddraget det, der var bibeholdt saavel
af den ældre Fundats af 27de September 1808 som af de under 10de Mai

1809 og senere forfattede Tillæg, saa var det deres Villie og Beslutning, at
den nye Fundats skulde være den ene gjældende for Stiftelsen, hvorhos den

samme Rettighed, som ved den testamentariske Dispositions § 9 var tillagt
den Længstlevende i Henseende til under visse Betingelser at modificere Stif¬
telsens Fundats og de til samme gjorte Tillæg, skulde være tilstaaet i Hen¬

seende til og anvendelig paa den nye Fundats og de senere Tillæg, der til

samme maatte gjøres.

Fundatsen af 9de November 1811, ifølge hvis § 12 der ligeledes af
de aarlige Renter og Revenuer stedse skulde oplægges en Trediedeel til For¬

øgelse af Stiftelsens Fond, angiver i § 14 Stiftelsens Hensigt at være at
lindre uforskyldt Trang, bidrage til lykkelige Ægteskabers Formerelse i Næ¬

ringsstanden, understøtte fremstræbende uformuende Ungdom, udbrede Kultur
og Videnskabelighed samt vpmuntre Talenters heldige Udvikling. I Over¬

eensstemmelse med disse Øiemed skulde Stiftelsen ifølge Fundatsens § 15,

indbefatte 6 Classer, af hvilke
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Den 1ste Classe skulde understøtte gamle Tjenestefolk af begge Kjøn,

der formedelst Alder og Svaghed ere uskikkede til Tjeneste.
Den 2den Classe skulde udstyre uformuende Piger, der gifte sig i

Næringsstanden.

Den 3die Classe skulde hjælpe trængende Enker at opdrage uforsørgede
Børn.
Disse 8 Classer skulde ifølge Fundatsens § 19 ikke virke uden for

Sjælland, Nørre=Jylland og Bergens Stift, saaledes, at der efter § 20 aarlig
skulde tilflyde bemeldte Stift ⅓ af de nævnte Classers disponible Revenuer.

hvilken Fjerdedeel da skulde anvendes paa den i §§ 26 28 nærmere bestemte
Maade.

Den 4de Classe havde til Formaal at befordre det under 28de Januar
1809 stiftede Kongelige Musæums videnskabelige Bestræbelser. De til denne

Classe henlagte Revenuer skulde ifølge Fundatsens § 30 deles i trende lige

Dele, af hvilke den ene skulde anvendes til de forskjellige literaire Gjenstande,

der vare bestemte for Musæets Virksomhed, blandt hvilke dog de Arbeider,

der sigtede til at oplyse og berigtige Fædrenelandets ældre og nyere Historie,
fremfor andre burde befordres; den anden Deel bestemtes til unge, talent¬
fulde Videnskabsmænds uden= og indenlandske Reiser for enten at erhverve

forberedende Kundskaber eller indhente for Musæet nyttige Oplysninger; den

tredie Deel skulde bruges til Uddeling til saadanne Præmier, som ommeldtes
i de for Musæet under 21de April 1809 fastsatte Bestemmelser. I Tilfælde

af, at bemeldte Musæum maatte ophøre at bestaae eller deslige, skulde Stif¬

telsens Direction ifølge Fundatsens § 34 anvende denne Classes Indtægter
til at fremkalde videnskabelige Oplysninger og Berigtigelser i Fædrenelandets

den danske og norske ældre og nyere Historie, til unge talentfulde Videnskabs¬

mænds Dannelse og litteraire Reiser samt til Uddeling af Præmier for Be¬

svarelse af videnskabelige Opgaver, som Directionen efter Overlæg med et
dansk eller norsk Videnskabers Selskab havde at fremsætte.
Samme Anvendelse som de til denne Classe henlagte Midler kunde

der ifølge Fundatsens § 37 eventuelt blive at give Halvdelen af de til 5te
Classe henlagte Midler, nemlig for det Tilfælde, at det norske Universitet enten

ikke maatte vorde anlagt eller igjen blive ophævet eller Indtægterne efter Stif¬
telsens Bestyreres Skjøn ikke maatte blive anvendte overeensstemmende med

Fundatsens Forskrifter.

Den 5te Classe skulde søge at bidrage til det i Norge anlæggende
Universitets gavnlige Indflydelse paa Kulturs og Videnskabeligheds Udbredelse
efter de i Fundatsens § 35 cfr. § 36 givne nærmere Regler; eventuelt skulde

de til denne Classe henlagte Midler anvendes paa den i § 37 angivne Maade.
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Den 6te Classe skulde virke til Fordeel for det danske og det norske
Videnskabers Selskab samt Talenters Udvikling blandt Kunstnere og Haand¬

værkere. — Af denne Classes Indtægter skulde navnlig ifølge Fundatsens

§ 39 en Trediedeel anvendes efter Directionens eget Skjøn til unge talent¬
fulde danske eller norske Kunstneres Understøttelse og til Præmier for gavnlige

Opfindelser af nye eller lettere Veie og Midler i Kunster og Haandværker;
den for Kunstnere bestemte Understøttelse maatte ikkun meddeles saadanne,
der kunde godtgjøre med Vidnesbyrd fra det Kongelige Kunstacademi (eller

om de ere Mecanici med saadanne fra bekjendte duelige Mænd i dette Fag),
at de havde gjort heldig Fremgang i deres Kunst. Samme Anvendelse, som

den for denne Trediedel bestemte, kunde der ifølge Fundatsens §§ 37 og 38
eventuelt blive at give deels Halvdelen af det det norske Universitet Tillagte,
nemlig forsaavidt samme enten ikke maatte vorde anlagt eller igjen blive

ophævet, eller de dertil henlagte Indtægter ikke efter Stiftelsens Bestyreres
Skjøn maatte blive anvendte overeensstemmende med Fundatsens Forskrifter

deels det, som var tillagt det norske Videnskabers Selskab, nemlig forsaavidt

dette Selskab maatte ophøre at bestaae, eller Directionen maatte skjønne, at

de det tillagte Revenuer ikke bleve nyttede til videnskabelige Gjenstande.
Ved Fundatsens § 40 fastsættes det, at skulde Stiftelsens Direction

formedelst Tidernes mulige Forandring finde nogen Modification af Fun¬
datsens Bestemmelser fornøden, maatte saadan ikke iværksættes forinden aller¬

underdanigst Forestilling derom var indgiven til den Kongelige danske Re¬

gjering og allerbøist Samtykke dertil var erhvervet; der maatte da blandt
Andet ikke udenfor de i §§ 37 og 38 ommeldte Tilfælde skee nogen For¬

andring af de Hovedøiemed for denne Stiftelses Virksomhed, som i §§ 14 og

15 ere angivne.
Kort Tid efter at denne Fundats var oprettet, afgik Grev Rosencrone

ved Døden, men Grevinden har derefter truffet flere Dispositioner, Stif¬

telsen vedkommende, og navnlig har hun under 22de Juli 1820 oprettet en

Disposition, hvori hun anfører, at da Pengeforandringen og senere Norges

Adskillelse fra Danmark nødsagede hende til at gjøre Brug af den ved

Fællesdispositionen af 30te September 1809 og Codicil af 9de November
1811 hende tilkommende Ret til at gjøre nye Bestemmelser, som Tidsom¬

stændighederne fremkaldte, saa har hun i denne Disposition sammendraget de

Hovedbestemmelser, som skulde være gjældende. Efterat hun derpaa ved be¬
meldte Dispositions § 13 havde tillagt Stiftelsen den hende reserverede Par¬

ticulairformue, hedder det i Dispositionens § 23: „Som Hensigten med den

af min salig Mand og mig oprettede Stiftelse ikkun har været at stifte Gavn

i de danske Stater, og bemeldte Stiftelse blot er og ifølge sin Indretning
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kun kan være undergivet den danske Regjerings Overbestyrelse, saa bestemmes

herved, da Norge nu er aldeles adskilt fra Danmark, at de i Fundatsen af
9de November 1811 dens 18, 20, 26, 27 og 28 §§ gjorte Bestemmelser
derhen forandres: at den fjerde Part af Stiftelsens 3 første Classers Re¬

venuer, som var bestemt til Bergens Stift, ikke did afsendes, men derimod
af Directionen anvendes som de øvrige 7 Dele efter Fundatsens Forskrift.

Saa forandres og af samme Aarsag bemeldte Fundatses 35, 36 og 37 §s
derhen, at der i Henseende til det, som er det norske Universitet bestemt,

forholdes, som om dette Universitet ikke var bleven anlagt, eller igjen var
bleven ophævet, hvoraf følger, at Stiftelsens semte Classes Revenuer deles

paa den i § 37 i Fundatsen fastsatte Maade, mellem 4de og 6te Classe.
Ligeledes forandres af ovenmeldte Aarsag Fundatsens § 38 saaledes: at det

norske Videnskabers Selskab ansees som ikke tilværende, og det, der til samme
var bestemt, anvendes paa den i Fundatsens § 39 fastsatte Maade. Endelig

forandres og sidstnævnte Fundatsens § 39 derhen: at af Kunstnere ikkun
danske nyde den deri ommeldte Understøttelse“.
Ved Dispositionens § 30 paalagde Grevinden derhos de af hende

udnævnte Directeurer og Executorer at udarbeide en ny Fundats for Stif¬
telsen, hvortil den af 9de November 1811 skulde lægges til Grund, og

hvorved skulde optages alle de ved nærværende Disposition gjorte For¬

andringer saaledes, at den nye Fundats blev et sammenhængende Heelt,

hvori Intet fandtes om, hvad eller hvilket der var forandret og udeladt.
Ved Tillægsbestemmelse hertil af 12te Januar 1822, samme Dag som

Grevinden underskrev den efter hendes Ønske udarbeidede nye Fundats for Stif¬
telsen, ved hvilken de ovenanførte i Dispositionen af 22de Juli 1820 angivne

Forandringer var tagen til Følge, og i hvis til den ældre Fundatses § 34
iøvrigt svarende § 26 derhos Ordene: „Fædrenelandets den danske og norske
ældre og nyere Historie“ vare forandrede til „Fædrenelandets ældre og nyere

Historie“, ligesom Ordene: „et dansk eller norsk Videnskabers Selskab“ vare for¬

andrede til: „det danske Videnskabers Selskab“, erklærede hun, at ligesom det
var hendes salig Mands og hendes bestemte Villie ved Oprettelsen af Dispo¬

sitionen af 30te Septbr. 1809, at den Stiftelse, de funderede, efter deres
dødelige Afgang kun skulde virke til Gavn for Individer eller Indretninger,

der vare undergivne donsk Regjering, saaledes var hun ved Affattelsen af
Dispositionen af 22de Juli 1820 overtydet om Umuligheden af, at de Be¬

stemmelser, som Fundatsen af 9de Norbr. 1811 havde gjort med Hensyn til
Norge, under den Forudsætning, at samme med Danmark udgjorde eet Rige
under fælles Regjering kunde være anvendelige, efterat en saadan Forening

ikke længer fandt Sted, af hvilken Aarsag hun i Kraft af den hende efter
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Dispositionen af 30te Septbr. 1809 § 9 og Codicil af 9de November 1811

tilkommende Bemyndigelse, ophævede hine Bestemmelser. Men uagtet hun

saaledes klarlig indsaae, at det var umuligt at underkaste et fremmed Riges
Embedsmænd og Autoriteter Control fra dansk Side eller at overdrage den
danske Regjering Overtilsynet med Midlers Anvendelse i et andet Rige, og

hun derfor saa meget mere fandt sig forpligtet til at foretage de Forandringer,

som Dispositionen af 22de Juli 1820 indeholdt, nærede hun dog den Tanke,
at give Norge et passende Æqvivalent for det, som det ei længer stod i hen¬

des Magt at lade samme tilflyde; der skulde derfor af en Capital af 25,000
Rd., hvormed Norge i det Hele betænktes, udbetales til Bestyrelsen af det
norsle Universitet i Christiania 12,000 Rd, til det kongelige norske Videnska¬

bers Selskab i Trondhjem 4000 Rd. og til Stadsøvrigheden i Bergen

9000 Rd., Alt imod Renunciation fra de Vedkommendes Side af videre Krav

paa Stiftelsen. Hun udtalte derhos, at hun ikke alene ansaae sig berettiget
til, som skeet var, at modificere Anvendelsen af Revenuerne af Massens
Halvdeel eller hendes Hovedlod samt af hendes senere dertil henlagte private

Formue, men at hun tillige holdt sig beføiet til og forpligtet til at drage
Omsorg for, at hendes Mands sidste Villie, at gavne danske Borgere og dansk

Videnskabelighed under dansk Regjerings Overtilsyn, kunde gaae i Opfyldelse.
Under 12te April 1822 blev der meddeelt allerhøieste Confirmation paa
endeel Bestemmelser i Fundatsen af 12te Januar 1822, nemlig dem, der an¬

gik Stiftelsens Navn, Bestyrelse, Directionernes Forpligtelse til at aflægge

aarligt Regnskab for Kongen, eller det Collegium, han maatte bestemme, og

angaaende Stiftelsens Segl.
Den 3die September 1838 afgik Grevinde Rosencrone ved Døden, men
Stiftelsens Virksomhed, der, saaledes som det af Foranførte fremgaaer, ikke

strax skulde begynde, indtraadte først i Aaret 1862, idet Directionen den 1ste
September s. A. lod bekjendtgjore, at den grevelige Hjelmstjerne=Rosencroneske

Stiftelse traadte i Virksomhed, og at Stiftelsen omfatter 5 Classer, nemlig
de i Fundatsen af 1822 bestemte. Der var imidlertid allerede tidligere fra
det norske Universitets Side reist Indsigelse imod, at den nysnævnte Fun¬

dats skulde have kunnet ophæve eller formindske Universitetets Ret til at nyde

godt af den af Greven og Grevinden under 9de November 1811 oprettede
Fundats for bemeldte Stiftelse, og efterat Spørgsmaalet herom paa Foran¬

ledning fra Universitetets Side var indbragt for Domstolene, blev det ogsaa

ved Høiesteretsdom af 5te Mai 1865 statueret, at det kongelige Frederiks
Universitet i Christiania bør uanseet den af Grevinden under 22de Juli 1820
oprettede Disposition og under 12te Januar 1822 oprettede Fundats være be¬
rettiget til at nyde godt af den af Grev Rosencrone og Hustru oprettede greve¬
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lige Hjelmstjerne=Rosencroneske Stiftelse i Overeensstemmelse med den af Stif¬

terne under 9de November 1811 oprettede Fundats, saaledes at den Deel af
Stiftelsens nuværende Midler, som hidrører fra Grevindens particulaire

Formue, ikke medtages ved Opgjørelsen af det Beløb, hvis Ren ter kan ti
falde det ovennævnte Universitet.
Den ved den nysnævnte Høiesteretsdom saaledes med Hensyn til det
norske Universitets Forhold til Stiftelsen trufne Afgjørelse blev senere efter

Indstilling af Stiftelsens Direction ved kongelig Resolution af 23de October
1865 ligeledes taget til Følge for Bergens Stift og for det norske Videnska¬
bernes Selskab i Trondhjem som Lodtagere i Stiftelsen.

Ikke længe efter Emanationen af bemeldte Resolution blev der af det
kongelige norske Regjerings=Departement for Kirke= og Under¬

viisningsvæsenet, som den Autoritet, hvem Omsorgen for norsk videnska¬
belige og kunstneriske Interesser nærmest paahviler, reist Krav paa, at ogsaa
de i Fundatsen af 9de November 1811 §§ 34 og 39 til Fordeel for Norge

eller norske Juteresser trufne Bestemmelser maatte blive restituerede i deres
Heelhed, saaledes at norske Kunstnere og Haandværkere i Henhold til sidst¬
nævnte § erholdt samme Adgang som danske til at nyde godt af de der om¬

handlede Understøttelser og Præmier, som udredes af den 3die Deel af den i
bemeldte Fundats som 6te Classe anførte Afdeling, og at der ligeledes ved
Anvendelsen af Indtægterne af Stiflelsens 4de Classe, med Hensyn til hvilke

der paa Grund af den forlængst stedfundne Nedlæggelse af det under 28de

Januar 1809 stiftede Kongelige Musæum forholdes efter den for disse

Midler trufne subsidiaire Bestemmelse, maatte blive taget Hensyn til norske
Interesser.
Da Stiftelsens Direction har fundet det af Departementet reiste Krav

ugrundet, og anseet sig uberettiget til at gjøre nogensomhelst Indrømmelse i
den omhandlede Retning. har det oftnævnte Departement ved Søgsmaal
mod Directionen, ved sammes nuværende Medlemmer, Hs. Excellence Ge¬

heime=Conserentsraad A. V. Scheel, St. af Dbrg. og Dbrgmd. og Hs. Ex¬

cellence, daværende Minister for Kirke= og Underviisningsvæsenet, Geheime¬
Conferentsraad C. C. Hall, St. af Dbrg. og Dbrgmd., indbragt Spørgs¬

maalet for næroærende Ret, og da Sagen, efter herfra at være afviist ved
Dom af 4de Mai f. A., af Høiesteret under 11te Marrs d. A. er bleven

hjemviist til Paakjendelse i Realiteten, vil den nu være at paadømme overeens¬

stemmende hermed.
Departementets Søgsmaal gaaer navnlig ud paa, at norske Under¬
saatter kjendes berettigede til at nyde godt af de under Stiftelsens 4de
Classe og 6te Classes 3die Afdeling henlagte Revenuer, i Overeensstemmelse
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med den oprindelige Fundats for Stiftelsen af 9de November 1811, hvilket

Søgsmaal Departementet dog for de i 6te Classes 3die Afdeling ommeldte
Knnstneres Vedkommende senere under Proceduren har begrændset derhen,
at Grevindens particulaire Formue undtages fra de Midler, hvortil norske

Kunstnere skulle kunne have Adgang, ligesom Departementet subsidiairt har

begrændset Søgsmaalet paa samme Maade, forsaavidt angaaer den i andre
Retninger paastaaede Adgangsberettigelse for norske Undersaatter. Saa har
Departementet ogsaa paastaaet Directionen tilpligtet at betale Sagens Om¬

kostninger skadesløst. Den indstævnte Direction, hvem der er meddeelt Bevilling
til fri Proces, har derimod procederet til Frifindelse, hvorhos den subsidiairt
har paastaaet, at Grevindens particulaire Formue i ethvert Fald i det Hele

undtages fra de Midler, hvortil der søges tillagt norske Undersaatter Adgang,

ligesom den endelig har paaftaaet Modparten tilpligtet at udrede Sagens
Omkostninger.
Til Begrundelse af deres Paastand have Citanterne anført, at Fun¬

datsen af 9de November 1811 hjemler den paastaaede Adgangsberettigelse

for norske Undersaatter, at det maaskee end ikke kan paavises, at der fra
Grevinde Rosenerones Side foreligger nogen bestemt Udelukkelsesact undtagen

for de i 6te Classes 3die Afdeling ommeldte norske Kunstneres Vedkommende,

og at saavel denne Udelukkelse som den yderligere Ophævelse af norske Un¬
dersaatters her paastaaede Adgangsberettigelse, der af Grevinden maatte have

været tilsigtet, under alle Omstændigheder kun bør have Gyldighed med Hen¬

syn til den Deel af Stiftelsens Midler, som har været undergivet hendes frie

Raadighed, eller med andre Ord hendes particulaire Formue.
Fra de Indstævntes Side er det herimod for det Første gjort gjældende,

at Citanterne ikke kunne ansees som rette Sagsøgere. Det er i saa Henseende
af de Indstævnte navnlig anført, at da der endog efter Fundatsen af 9de
November 1811, som de iøvrigt ikke kunde ansee gjældende, alene kunde være

Tale om en Beføielse for Stiftelsens Direction til efter eget Skjøn —
om

end under Ansvar ligeoverfor den danske Regjering — ved Anvendelsen af de

paagjældende Midler at tage Hensyn til norske Interesser, og at admittere
norske Undersaatter til at deelagtiggjøres i Midlernes Anvendelse, saa kan der

ikke paavises visse bestemte Individer, der kunde gjøre en egentlig Retsfordring
gjældende i saa Henseende; Citanterne have derfor ikke kunnet — ligesom de
ei heller have villet — udlede deres Berettigelse til at optræde som Sagsøgere

af nogen dem meddelt Bemyndigelse fra enkelte bestemte Individer, men det
sees da heller ikke, hvorledes de skulde kunne ansees berettigede til at optræde

i Sagen som Repræsentanter for Norge eller norske Undersaatter med Hensyn
til det fra norsk Side reiste Krav.
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Denne Indsigelse findes imidlertid ikke at kunne tages til Følge. Det
er nemlig vel saa, at der under Sagen ikke fra norsk Side er reist Spørgs¬

maal om Anerkjendelse af en bestemt Ret med Hensyn til bestemte individu¬

elle Tilfælde, eller for visse bestemte Individer, men Spørgmaalet dreier sig
ei heller alene om, hvorvidt Stiftelsens Direction har en Beføielse til efter

Forgodtbefindende at kunne i den heromspurgte Henseende tage Hensyn til
norske Interesser og admittere norske Undersaatter, hvorimod det, som er

Gjenstand for Retstvisten, er, om der ikke fra norsk Side haves et almindeligt
fundatsmæssigt Krav med Hensyn til Anvendelsen af de nævnte Midler med

en dertil knyttet tilsvarende Forpligtelse for Stiftelsens Direction til ved Mid¬
lernes Anvendelse at tage Hensyn til norske Interesser og admittere norske
Undersaatter til sammen med danske Undersaatter at concurrere til de paa¬

gjældende Understøttelser og Præmier, og det skjønnes da ikke rettere end, at
den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke= og Underviisnings¬

væsenet som den Autoritet, hvem Omsorgen for norske videnskabelige og kunst¬

neriske Interesser nærmest paahviler, maa være competent til at søge det

nævnte almindelige Krav fra norsk Side med tilsvarende Førpligtekse for
Stiftelsens Direction anerkjendt ved Domstolene.

Naar Citanterne saaledes ansees som competente Sagsøgere, have de
Indstævnte fremdeles formeent, at det fra norsk Side reiste Krav ialfald maa
være afskaaret ved den af rette Værge for Stiftelsen, den danske Regjering,
efter Judstilling af Stiftelsens Direction ved den ovennævnte kongelige Re¬

solution af 23de October 1865 trufne Afgjørelse, idet det af denne Resolution

og de samme forudgaaaede Forhandlinger formenes klart at fremgaae, at

Regjeringen efter Directionens Indstilling har villet afgjøre, hvilken Andeel
der overhovedet kunde tillægges Norge eller norske Interesser, og at den har

givet en Bestemmelse herfor, hvortil dens Beføielse efter Beskaffenheden af de
reiste Reclamationer og Indholdet af Fundatsen af 1811 §§ 1, 6 og 40 for¬
meentlig maa ansees for ophævet over Tvivl. Der findes imidlertid ei heller

at kunne tages Hensyn til denne Indsigelse allerede af den Grund, at det ikke
sees, at den anførte kongelige Resolution ligefrem har havt til Hensigt at afgjøre

Noget om det nu reiste Spørgsmaal. Resolutionen berører slet ikke udtrykkelig
dette, ligesom det ei heller vides alt dengang at være reist fra nogen anden

Side, og fra den Omstændighed, at Resolutionen alene tager Høiesterets¬
dommen af 5te Mai 1865 til Følge med Hensyn til Dotationerne til Bergens
Stift og til det norske Videnskabernes Selskab — Tilfælde, hvor en Felge¬

slutning fra bemeldte Dom i ethvert Fald laa nærmest
—

at slutte, at Re¬

solutionen om end indirecte har villet træffe en egentlig Afgjørelse med Hensyn

til den her omstridte Berettigelse for Norge og norske Undersaatter, findes
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ikke berettiget. Det er desuden en Selvfølge, at om end den oftnævnte Re¬

solution kunde betragtes som indeholdende en egentlig Afgjørelse med Hensyn
til de nu omstridte Spørgsmaal, vilde de Vedkommendes Adgang til at under¬

give Spørgsmaalene Domstolenes Afgjørelse ikke derved være afskaaret, og
Resolutionen vilde da kun kunne blive afgjørende for Retssagens Udfald, saa¬

fremt dens Bestemmelser maatte kunne erkjendes trufne i Medfør af den Stif¬
telsens Direction og den danske Regjering ved Fundatsen af 1811 §40 hjem¬

lede Myndighed; men hvilken Tvivl der end maatte kunne opstaae med Hensyn

til Omfanget af denne Myndighed, maa det dog ansees afgjort, at samme,
ialfald ikke i den heromhandlede Retning, strækker sig videre end den den

Længstlevende af Testatorerne selv tillagte Myndighed, og Sagen vilde da
altsaa forsaavidt stille sig saaledes, at saafremt Grevinde Rosencrone maatte

befindes ikke at have havt den fornødne Bemyndigelse til at træffe de om¬

stridte Forandringer i Fundatsen af 1811, vilde disse ikke have kunnet vinde
Bøstyrkelse eller Uantastelighed ved nogen paafølgende Anerkjendelse eller

Stadfæstelse fra Regjeringens Side.
Af Complexet af Bestemmelserne i Fællesdispositionen af 30te Sep¬

tember 1809 og Fundatsen af 1811 synes det klart at fremgaae, at Stiftelsens
Oprettere, af hvilke Grev Rosencrone var norsk af Fødsel og norsk Stamhuus¬
besidder, medens hans Hustru var dansk, i det Hele have villet tage et om¬

trent ligeligt Hensyn til Danmark og Norge, i hvilken Henseende det ogsaa
er særlig betegnende, at Beste mmelsen i Fundatsens § 19 om, at de tvende

første Classer ikke skulde virke udenfor Sjælland, Nørre=Jylland og Bergens
Stift, efter sin hele Affattelse fremtræder som en Begrændsning af det i §15
angivne Formaal for disse Classer, uagtet det i denne sidste § ikke paa nogen

Maade er antydet, at de nævnte Classers Midler ogsaa skulde komme Norge
og Normænd til Gode. Om end nemlig denne Stiftelsens almindelige Cha¬

racteer ikke ligefrem kan begrunde en Antagelse af eller endog blot en bestemt

Formodning om, at hvad der ikke udtrykkelig er tillagt Danmark eller Norge
alene, maa være fælles for begge Lande, saa maa den ialfald tjene til væsentlig
at bestyrke de Data, som iøvrigt i de enkelte Bestemmelser maatte kunne paa¬

vises for, at de vedkommende Midler ogsaa skulde komme Norge og Normænd
til Gode. Fra dette Synspunct vil det da ikke kunne betvivles, at der fra
norsk Side efter Fundatsen af 1811 — bortseet fra senere mulige Foran¬

dringer af samme — haves et virkeligt Krav med Hensyn til Anvendelsen af
4de Classes Midler, saaledes som denne angives i Fundatsens § 34 for det
nu forlængst indtraadte Tilfælde, at det Kongelige Musæum, hvilket bemeldte

Midler ved Fundatsens § 15 oprindelig tillagdes, blev uedlagt. Det er vel
herimod fra de Indstævntes Side gjort gjældende, at det nævnte Musæum
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var et fuldkommen dansk Institut, og at det, naar saaledes selve denne Classe
i sin Oprindelighed var dansk, ikke sees, hvorledes den skulde have kunnet

skifte Characteer ved Musæets Nedlæggelse. Men ligesom det nævnte Institut,
der vel nærmest maatte siges at omfatte begge Rigerne, og dets Virksomhed

altsaa allerede af den Grund maatte kunne komme Norge til Gode, saaledes
kan det ikke betvivles, at en Hensyntagen ogsaa til norske Interesser ved An¬
vendelsen af de Musæet tillagte Midler fra Stifternes Side har været forud¬

sat allerede i Bestemmelserne i Fundatsens § 30 om Maaden, hvorpaa disse

Midler skulde anvendes. Detle turde — foruden af Hensynet til Stiftelsens
ovenberørte almindelige Characteer — noksom fremgaae af de for den sub¬

sidiaite Anvendelse af denne Classes Midler i Fundatsens § 34 trufne Be¬
stemmelser, der tvende Gange udtrykkelig accentuere Hensynet til Norge og
derunder blandt Andet nærmere betegne „Fædrenelandets ældre og nyere

Historie“ (cfr. § 30) som „Fædrenelandets, den danske og norske ældre og
nyere Historie“ og det bestyrkes end yderligere derved, at den nævnte Classe

ifølge Fundalsens § 37 eventuelt kunde komme til at raade over Halvdelen

af de af Stifterne til det norske Universitet, alssaa til et væsentlig norsk

Formaai, henlagte Midler. Ligesom det saaledes ikke kan siges, at den fra
Citanternes Side paastaaede Berettigelse med Hensyn til den subsidiaire An¬

vendelse af de omhandlede Midler vilde staae i ligefrem Strid med det prin¬

cipale Formaal for denne Classe — en Omstændighed, som jo iøvrigt ikke
ubetinget kunde være af afgjørende Betydning —, saaledes sees det ikke ret¬
tere end, at den omhandlede Berettigelse for Norge og norske Undersaatter

tilstrækkelig er hjemlet ved de ovennævnte Bestemmelser i Fundatsens § 34.

Det fastsættes i denne udtrykkelig, at Midlerne tildeels skulle anvendes til

at fremkalde videnskabelige Oplysninger og Berigtigelser ikke blot i den
danske, men ogsaa i den norske ældre og nyere Historie, og naar det i umid¬

delbar Forbindelse hermed hedder, at Midlerne fremdeles skulle anvendes til
unge, talentfulde Videnskabsmænds Dannelse og literaire Reiser samt til Ud¬

deling af Præmier for Besvarelse af videnskabelige Opgaver, som Directionen
efter Overlæg med et dansk eller norsk Videnskabers Selskab haver at fast¬

sætte, da lader hele denne Opfattelse af Paragraphen — navnlig ogsaa under

Hensyn til Stiftelsens oftberørte almindelige Characteer — ikke nogen grun¬

det Tvivl tilbage om, at det jo har været Stifternes Mening, at ogsaa norske
Videnskabsmænd skulde være berettigede til at concurrere med danske Viden¬

skabsmænd om de paagjældende Understøttelser og Præmier, og at Stifterne,
efter hvis Bestemmelse der, som alt berørt, endog eventuelt kunde tilflyde

denne Classe Midler, som oprindelig skulde fremme et væsentlig norsk For¬
maal, ikke have kunnet ville den i og for sig aldeles usandsyulige og umoti¬
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verede Ordning, at der vel skulde tilstræbes en bedre Belysning og Berigti¬

gelse af den norske Historie ikke mindre end af den danske, og at Directionen
ved Valget af de videnskabelige Opgaver, der agtedes stillet, efter Omstæn¬
dighederne derom skulde conferere med et norsk Videnskabernes Selskab, som

jo maatte forudsættes nærmest at ville bringe i Forslag Opgaver, som kunde
være af særlig Interesse for norske Forhold, men at der ikke skulde være

hjemlet norske Videnskabsmænd nogen Berettigelse til at concurrere om de

oftnævnte Understøttelser og Præmier, uagtet der efter det Anførte vilde
kunde blive stillet Opgaver, som paa en særegen Maade maatte interessere

dem, og hvis heldige Løsning mulig endog netop ved dem nærmest vilde

kunne ventes fremmet. At ogsaa Grevinde Rosencrone selv har forstaaet

Fundatsens § 34 paa den heromhandlede Maade synes at fremgaae deraf,
at den gjentagne Henviisning til Norge er udskudt i den til bemeldte § iøv¬

rigt svarende § 26 af den af hende under 12te Januar 1822 stadfæstede nye

Fundats for Stiftelsen. Men naar Fundatsen af 1811 saaledes maa anta¬
ges at have hjemlet et virkeligt Krav fra norsk Side med Hensyn til An¬
vendelsen af de til 4de Classe henlagte Midler, maa det ansees som en

Selvfølge, at der ogsaa efter Fundatsen har maattet paahvile Stiftelsens
Direction en almindelig Forpligtelse til at tage behørigt Hensyn til dette

Krav.

Endnu klarere stiller Forholdet sig med Hensyn til de efter Fundatsen af
1811 til Stiftelsens 6te Classes 3die Afdeling henlagte Midler. Ifølge § 39

skulde en Deel af disse Midler efter Directionens eget Skjøn anvendes til
unge talentfulde danske eller norske Kunstneres Understøttelse. Der er altsaa

udtrykkeligt tillagt ogsaa norske Kunstnere en Adgangsberettigelse, og om
der end tillige i Almindelighed er hjemlet Directionen en vid Valgmyndighed
i saa Henseende, saa kan denne Myndighed dog upaatvivlelig ikke tillægges et

saadant Omfang, at Directionen skulde kunne engang for alle betragte norske
Kunstnere, blot paa Grund af deres Nationalitet, som udelukkede, eller stedse

undlade at tage Hensyn til dem, uanseet hvilke Qvalificationer de iøvrigt

maatte have. Naar det endvidere i umiddelbar Forbindekse dermed hedder,
at Midlerne fremdeles skulde anvendes til Præmier for gavnlige Opfindelser

af nye eller lettere Veie og Midler i Kunster og Haandværker, saa kan det
efter alt Foreliggende ikke betvivles, at en lignende Adgangsberettigelse med

Hensyn til disse Præmier ogsaa er tilsigtet hjemlet norske Undersaatter, saa
meget mere som Præmierne blandt Andet skulde udsættes for nye Opfin¬

delser i Kunster, altsaa i et Øiemed, som netop vedkommer Kunstnere. En
yderligere Bestyrkelse for Rigtigheden af denne Opfattelse kunde endelig, om

fornødent, søges deri, at der ifølge Fundatsens §§ 37 og 38 eventuelt kunde
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blive henlagt til denne Afdeling Midler, som oprindelig vare tillagte norske
Instituter, nemlig henholdsviis det norske Universitet og det norske Viden¬

skabers Selskab.
Efter alt det Anførte, og da ei heller Ophævelsen af den statsretlige

Forbindelse imellem Danmark og Norge — navnlig ogsaa efter hvad der
ved den ovenciterede Høiesteretsdom af 5te Mai 1865 er statueret med

Hensyn til det norske Universitets Forhold til Stiftelsen — kan antages
umiddelbart at have influeret paa Norges og norske Undersaatters Forhold
til Fundatsen af 1811, vil Sagens Udfald altsaa beroe paa en Undersøgelse

af, i hvilket Omfang Grevinde Rosencrone ved de af hende efter Grevens Død

trufne Dispositioner hor tilsigtet at hæve de heromhandlede Krav fra norsk
Side, og hvorvidt hun har havt den fornødne Myndighed til de af hende i saa

Henseende trufne Dispositioner. Det synes da ubestrideligt, at det har været
Grevindens Hensigt fuldstændig at hæve disse Krav; dette fremgaaer allerede

deraf, at hun ved Dispositionen af 22de Juli 1820 og den af hende under

12te Januar 1822 bekræftede nye Fundats for Stiftelsen har udskudt de i
vedkommende §§ af Fundatsen af 1811, nemlig §§ 34 og 39 forekommende

Henviisninger til Norge, og Betydningen heraf bliver endmere indlysende,
naar det erindres, at disse Forandringer kun udgjorde et Led i en Række af
Bestemmelser, der alle havde samme Formaal, nemlig —
tildeels

dog mod

Æqvivalent — at udelukke Norge og norske Undersaatter fra det og dem op¬

rindelig tiltænkte Adgang til at nyde Godt af Stiftelsens Midler, og som
alle motiveredes ved en Henviisning til de ved Norges Adskillelse fra Dan¬
mark indtraadte forandrede Forhold og en Erklæring fra Grevinden om, at
det ved Oprettelsen af Fællesdispositionen af 30te September 1809 havde
været hendes afdøde Mands og hendes egen bestemte Villie, at Stiftelsen kun

skulde virke til Gavn for Individer eller Indretninger, der vare undergivne

dansk Regjering.

Medens det nu, navnlig ogsaa efter den citerede Høiesteretsdom, maa
ansees afgjort, at Grevindens nysnævnte Erklæring om hendes afdøde
Mands og hendes egen Hensigt med Fællesdispositionen af 30te September
1808 ikke kan begrunde nogen Antagelse, som ikke er stemmende med selve

Indholdet af bemeldte Disposition, findes det iøvrigt ikke, at denne, forsaavidt
de til Testatorernes Fællesbo henhørende Midler angaaer, har kunnet hjemle
Grevinden den fornødne Bemyndigelse til de her omstridte af hende i Fun¬

datsens §§ 34 og 39 foretagne Forandringer. At det norske Universitet ved
den oftciterede Høiesteretsdom er restitueret i dets af Grevinden ligeledes op¬

hævede Ret efter Fundatsen af 1811 § 15, 5te Classe, tør vel neppe berettige

til at ansee en Afgjørelse samme Retning for de nu foreliggende Tilfældes
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Vedkommende som paa Forhaand givet; thi det maa erkjendes at der er

Forskjel imellem Udskydelsen af en heel Classe af Fundatsen og Forandringer,
som bevæge sig indenfor de enkelte Classer; men ligefom det dog ved den

kongelige Resolution af 23de October 1865 er anseet fornødent at tage Høie¬
steretsdommen til Følge med Hensyn til tvende andre, ligeledes af Grev¬
inden tilsigtede Forandringer, som ialfald kun angik Dele af de vedkommende

Classer, saaledes skjønnes det ikke rettere end, at Betragtninger af lige Vægt

gjøre sig gjældende mod Berettigelsen af de Forandringer, hvorom der nu

er Tale. De Indstævnte have vel anført, at den fornødne Hjemmel til
disse Forandringer skulde haves i Fællesdispositionen af 30te September

1809 § 9 (cfr. Codicil af 11te November 1011), hvorefter den Længstlevende
blandt Andet skulde have Ret til at gjøre saadanne Tillæg til det i Dispo¬

sitionen Foreskrevne for Midlernes Anvendelse i de enkelte Classer, som for¬

andrede Tidsomstændigheder maatte tilraade for at betrygge Stiftelsens Flor.
De formene nemlig, at de angivne Forandringer, der netop fremkaldtes ved

de forandrede Tidsomstændighedar, alene ere af den Jsaaledes betegnede Art,
og at deres Gyldighed følgelig ikke kan berøres deraf, at der forud i be¬

meldte § 9 udtrykkelig er frakjendt den Længstlevende Ret til saadanne Mo¬

dificationer som sigte til at forandre Naturen af Stiftelsens Virkekreds.

Hvad der skal forstaaes ved disse sidske Udtryk er, efter deres Opfattelse, af
Stifterne selv ved Fundatsens § 40 nærmere forklaret som eensbetydende

med „de Hovedøiemed for Stiftelsens Virksomhed, som i §§ 14 og 15 ere
angivne“ og i ingen af disse §§ vil man finde nogen saadan Tilkjendegivelse

om Norge og norske Undersaatters Forhold til Stiftelsen, at Naturen af dens
Virkekreds derefter kan siges at forandres alene ved en Ophævelse af norske
Undersaatters Adgangsberettigelse til en eller flere af Stiftelsens enkelte
Classer. Ligesom imidlertid Førudsætningen om, at Fundatsens § 40, der

angaaer den Stiftelsens Direction tilkommende Myndighed, skulde kunne be¬

tragtes som indeholdende en authentisk Fortolkning fra Stifternes Side af,
hvad der skal forstaaes ved de i Fællesdispositionens § 9, angaaende den

Længstlevendes Myndighed brugte Udtryk „Naturen af Stiftelsens Virkekreds“
i og for sig ikke kan ansees berettiget, saaledes kan Naturen af Stiftelsens

Virkekreds overhovedet ikke fuldt bestemmes ved en isoleret Betragtning af de

citerede tvende §§ 14 og 15 af Fundatsen, men kun ved en Undersøgelse af
hele det Afsnit af Fundatsen, hvortil de høre, nemlig Afsnittet om Stiftelsens
Hensigt og Virkekreds, og da det nu af Totaliteten af de deri indeholdte Be¬

stemmelser findes at fremgaae, at det, som alt foran fremhævet, har været
Stifternes Hensigt at tage et omtrent ligeligt Hensyn til Danmark og Norge,
saa maa deraf antages at følge, at de omhandlede af Grevinden tilsigtede
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Forandringer, hvorefter norske Undersaatter vilde være retlig udelukkede fræ
sammen med danske Undersaatter at nyde godt af de til Stiftelsens 4de Classe
og 6te Classes 3die Afdeling henlagte Revenuer, maa betragtes som gaaende

ud paa en Fyrandring i Naturen af Stiftelsens Virkekreds, og at de følgelig
maa ansees ugyldige som faldende udenfor den hende som den Længstlevende
ved Fællesdispositionens § 9 hjemlede Myndighed.
Medens dette maa gjælde med Hensyn til alle de til den paagjældende
Classe og Afdeling henlagte Midler, som hidrøre fra Grevens og Grevindens

Fællesbo, altsaa navnlig ogsaa for den Deel af samme, som udgjorde hendes
Boeslod, eftersom Bestemmelsen om Midlernes Henlæggelse til Stiftelsen er

truffen ved Fællesdispositioner, der selv angive sig som Foreninger eller
Overeenskomster mellem Ægtefællerne. og som Grevinden, der i Henhold til

samme kom til at hensidde med hele Boet, saaledes ogsaa for hendes Boes¬
lods Vedkommende var forpligtet til ikke efter Mandens Død at forandre

videre, end de selv gav hende Beføielse til, maa der derimod gives de Ind¬
stævnte Medhold i, at der i det Hele ikke kan tilkomme norske Undersaatter

nogen Berettigelse til at nyde godt af den Deel af de til oftnævnte Classe

og Afdeling henlagte Midler, som hidrører fra Grevindens particulaire For¬

mue, — en Begrændsning af den omstridte Berettigelse, hvis Rigtighed Ci¬
tanterne kun have villet erkjende for de i Fundatsen af 1811 § 39 ommeldte

norske Kunstneres Vedkommende. Den nævnte Formue, over hvilken Grev¬

inden ifølge Fællesdispositionen af 30te September 1809 frit kunde raade,
blev nemlig af hende tillagt Stiftelsen ved § 18 af Dispositionen af 22de

Juli 1820, altsaa den samme Disposition, ved hvis § 23 hun tilsigtede at
udelukke Norge og norske Undersaatter fra at nyde godt af Stiftelsen, og der

foreligger saaledes en af hende med fuld Myndighed afgiven utvetydig Villies¬

tilkjendegivelse om, at den oftnævnte Formue alene skulde komme Danmark og
danske Undersaatter til Gode, hvilken Tilkjendegivelses Gyldighed ikke kan be¬

røres af hendes Mangel paa Beføielse til ogsaa for Fællesformuens Bedkom¬
mende at indskrænke Stiftelsens Virksomhed til udelukkende at fremme danske

Interesser.
I Henhold til alt det Anførte, vil altsaa Citanternes Paastand om,
at norske Undersaatter kjendes berettigede til at nyde godt af de under den
Grevelige Hjelmstjerne=Rosencroneske Stiftelses 4de Classe og 6te Classes 3die

Afdeling henlagte Revenuer, i Overeensstemmelse med den oprindelige Fundats
for Stiftelsen af 9de November 1811 være at tage til Følge, dog saaledes,
at denne Berettigelse det Hele ikke vedkommer den Deel af bemeldte Reve¬
nuer, som hidrører fra Grevinde Rosencrones senere til Stiftelsen henlagte

particulaire Formue. Processens Omkostninger findes efter Omstændighederne
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at burde ophæves. Den befalede Sagførelse har været lovlig. Fornødent

stemplet Papiir er under Sagen forbrugt.“

X

Nr. 184.

Advocat Nellemann
contra

Hans Jessing (Defensor Brod),
der tiltales for at have gjort sig skyldig i Overtrædelse af Straffe¬

lovens §§ 100 og 101, som har havt et Menneskes Død til

Følge.
Andst Slaugs Herreders Extrarets Dom af 5te April 1876:

„Inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør Til¬

talte, Gaardeier Hans Jessing af Holt, til Statskassen bøde 50
Kroner, istedetfor hvilken Bøde, hvis den ikke inden den fore¬

skrevne Frist fuldt betales, træder Straf af simpelt Fængsel i 7

Dage, men iøvrigt bør Tiltalte for Actors Tiltale i denne Sag
fri at være. Tiltalte bør derhos udrede alle af denne Sag fly¬
dende Omkostninger og derimellem Salairer til Sagfører C. V.

Sørensen og Procurator Zahn henholdsviis 14 og 12 Kroner.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 24de Juli 1876: „Tiltalte
Hans Jessing bør hensættes i simpelt Fængsel i 2 Maaneder.

Saa udreder han og Actionens Omkostninger og derunder de
ved Underretsdommen bestemte Salairer samt i Salair til Actor

og Defensor for Overretten, Cancelliraad Møller og Justitsraad

Neckelmann, 20 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.

Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning foreligger
Høiesteret til Paakjendelse og i Henhold til de i den indankede

Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde
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kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Nellemann og
Brock for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kro¬

ner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Gaardmand Hans Jessing — som det i Actionsordren hedder
for at have gjort sig skyldig i Overtrædelse af Straffelovens § 100 og 101,

som har havt et Menneskes Død til Folge.
Tiltalte har vedgaaet, at han, da han den 10de August 1874 fra sin
Gaard saae Gendarm af Grændsetoldpoliticorpset Jensen, som han vidste var
i Function, gaae paa Veien, der fører forbi Tiltaltes Gaard, har tiltalt

Gendarmen, paa hvem han var forbittret, fordi denne vilde være Kjæreste

med hans Svigerinde, og bebreidet ham deels, at han gik og luskede ved
Tiltaltes Gaard og laae i hans Rugneg om Natten, deels at han havde

taget et Tiltaltes Hustru tilhørende Tørklæde, idet han navnlig sagde, at

han skulde kade ligge, hvad der laae ved Tiltaltes Gaard, ved hvilken sidste
Yttring han sigtede til, at Gendarmen, da han en Dag udenfor Tiltaltes
Gaard havde fundet et Tørklæde, der tilbørte Tiltaltes Hustru, har — som

det maa antages for Spøg — beholdt Tørklædet, som han troede var Til¬
taltes Svigerindes, indtil han opdagede sin Feiltagelse. Tiltalte hørte ikke,

hvad Gendarmen, hvem han saae stampe i Jorden, svarede dertil, men da

Tiltalte, der derpaa i sin Gaard havde taget en Stang, der var ca. 3 Alen

lang og af Tykkelse som et Haandled, og hvilken han efter sin Forklaring
vilde binde i en af sine Køers Tøir, med den gik hen imod Køerne ad

samme Vei som Gendarmen, vendte denne sig om mod Tiltalte, der da
var nogle Skridt bag ved ham, og, efterat have yttret, at han maatte
frabede sig Tiltaltes fornærmelige Tiltale, naar han gik paa sin Vigilancetour,
stødte han Tiltalte 2 a 3 Gange, dog ikke haardt, for Brystet med Gevær¬

kolben, idet han tilføiede, at Tiltalte skulde blive ham 3 Skridt fra Livet.

Tiltalte, der efter sin Forklaring ikke havde hævet Stangen eller iøvrigt givet
Gendarmen Anledning til at befrygte noget Angreb fra hans Side, vil nu

have antaget, at Gendarmen vilde tilføie ham Overlast, og hævede derfor
strax Stangen og huggede dermed efter Gendarmen. Denne afparerede gjen¬

tagne Gange Tiltaltes Slag med sin Geværkolbe, men ved et af Slagene
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gik Geværet, der var ladet — hvad Tiltalte iøvrigt ikke vil have troet, at

det var — af, hvorved Gendarmen blev saaret i sit høire Laar, idet navnlig
Geværproppen og mindre Stykker af Gendarmens Klædningsstykker gik ind i

Laaret. Efterat Gendarmen derpaa, uden at Tiltalte, der strax vendte sig
om og gik hjem, ydede ham nogen Hjælp, havde begivet sig hen til en Na¬

bogaard, hvor han foreløbig blev forbunden, blev han samme Dag indlagt
paa Garnisonssygehuset i Fredericia, og, efter den 20de August om Aftenen
at have faaet Mundklemme, der i de følgende Dage udviklede sig til Stiv¬

krampe, afgik han, uden at der forinden havde været optaget Forhør over

ham, den 4de September næstefter ved Døden, hvorved bemærkes, at det
kongelige Sundhedscollegium vel i en under Sagen afgiven Betænkning har
yttret, at Collegiet ikke seer sig i Stand ttl at udtale nogen sikker Dom om

Dødsaarsagen, samt at der med Hensyn til Saarets oprindelige Beskaffenhed

ikke er paaviist nogen Omstændighed, hvori der kunde søges en særlig Aarsag
til Stivkrampe, men at Collegiet, der har tilføiet, at denne Sygdom jevnlig
indtræder som Følge af Saar, uden at den nærmere Aarsag kan paavises,
dog maa antages at være gaaet ud fra den Forudsætning, at den dødbrin¬

gende Sygdøm var en Følge af det ovennævnte Gendarmen tilføiede Saar,
om det end er muligt, at uheldige indre Dispositioner hos den Saarede

kunne have medvirket til, at denne Følge indtraadte.
Da Gendarmen, som meldt, ikke har kunnet afhøres, og der ikke har
været Vidner tilstede ved Sammenstødet mellem ham og Tiltalte, der have
kunnet afgive nærmere Beretning om det Passerede, maa Tiltaltes oven¬

nævnte Forklaring blive at lægge til Grund ved Sagens Paadømmelse, og
navnlig maa der gaaes ud fra, at Gendarmen —
hvad

denne iøvrigt har

benægtet under de Samtaler, han forinden sin Død har havt med Forskjellige
—

har stødt Tiltalte for Brystet med sin Geværkolbe, forinden denne angreb

ham med den ommeldte Stang, men da Tiltalte efter Omstændighederne
maa have kunnet indsee, at disse Kolbestød kun rettedes imod ham af Gen¬

darmen for at afværge et forventet Angreb fra Tiltaltes Side og saaledes

ikke kunde berettige ham til det voldelige Angreb, hvorved han, som meldt,
maa antages at have foranlediget Gendarmens Død, vil han — om hvem
det er oplyst, at han oftere tidligere har havt Strid med andre Medlemmer

af Grændsetoldpoliticorpset, uden at det dog kan ansees gødtgjort, at han

ved disse Leiligheder har gjort sig skyldig i noget Forhold, der kan paadrage
ham særligt Strafansvar — være for sit nævnte Angreb paa Gendarm
Jensen at ansee efter Straffelovens § 100 jfr. § 198, ligesom han ogsaa for

sin fornærmelige Tiltale til denne vil være at ansee efter samme Lovs §
101, og findes den Straf, som han, der efter sin Forklaring er født i Aaret
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1836 og ikke sees tidligere at have været tiltalt eller straffet, efter disse Lov¬

bestemmelser har forskyldt, passende at kunne bestemmes til simpelt Fængsel
i to Maaneder.“

—

Fredagen den 27de October.

Nr. 44.

Justitiarius i den kongelige islandske

Landsoverret Thordur Jonasson
(Advocat Klubien efter Ordre)
contra

Forhenværende Overretsassessor Benedict Sveinsson (Ingen),
betræffende Ærefornærmelser i et trykt Skrivt.
Gullbringu og Kjøsar Sysselrets Dom af 9de Juli 1873:

„Indstævnte B. Sveinsson bør betale 100 Rd. i Mulkt til Lands¬
kassen. De af Citanten i Sagen paastævnte ærerørige Yttringer
skulle være døde og magtesløse. Indstævnte betaler endvidere

alle af denne Sag lovlig flydende Omkostninger, som om Sagen

fra Citantens Side ikke havde været beneficeret, deriblandt 6
Rd. i Salair til Citantens beskikkede Sagfører Päll Melsted.

Det Idømte at betale inden 15 Dage fra denne Doms lovlige

Forkyndelse og denne forøvrigt at efterkomme under Adfærd efter
Loven.
Den islandske Landsoverrets Dom af 17de November 1873:
„Appellanten, forhenværende Overretsdommer Benedict Sveins¬

son bør for Indstævnte, Justitiarius Thordur Jonassons Til¬
tale i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger for Un¬
derretten og for Overretten hæves. Til Indstævntes beskikkede
Sagfører for Underretten, Procurator Päll Melsted udredes
i

Salair 6 Rd. af det Offentlige.
Høiesterets Dom.
Som i den indankede Dom anført, har Citanten, saasnart

han kom til Kundskab om den af Indstævnte udgivne Afhand¬

Den 27de October.

375

ling, i Forening med Overrettens øvrige Medlemmer i Skrivelse
af 7de Marts 1872 gjort Henstilling til Amtet om, at Justits¬

sag maatte blive anlagt mod Indstævnte i Anledning af be¬
meldte Afhandlings fornærmelige Indhold, og herved findes Ci¬

tanten, idet denne Henstilling toges til Følge af Amtet, at have
iværksat et saadant Skridt til Forfølgningen af den paa¬

gjældende Retskrænkelse, at han ikke, uanseet at der hengik over
et Aar efter bemeldte Dato, inden Underretsstævningen i nær¬
værende Sag blev udtagen, vil kunne ansees som den, der har

undladt Paatale inden den i Straffeloven af 25de Juni 1869

§ 68 1ste Led foreskrevne Tid; og da Citanten derpaa, efterat
Indstævnte under den saaledes mod ham anlagte Justitssag var
ved Høiesterets Dom af 27de Januar 1873 frifunden for Justi¬
tiens Tiltale — hvilket Udfald af Sagen maa sættes i Classe

med dens Afviisning — har ved Stævning af 15de April s. A.,
altsaa inden 3 Maaneder efter Høiesteretsdommens Afsigelse,

anlagt nærværende Sag, findes, i Henhold til Forskrivten i den
nævnte Paragraphs 2det Led, Strafskylden for den omhandlede

Ærefornærmelse ikke at være forældet.
De paagjældende Udladelser gaae ud paa, at de to af den
islandske Overrets Medlemmer
—deriblandt Citanten —, som

have forfattet Overretsdommen af 18de September 1871

hvilken Dom senere i det Væsentlige er stadfæstet ved Høiesterets¬

dom af 16de Februar 1875 — have enten af Uvidenhed, ufor¬
svarlig Skjødesløshed, eller med Forsæt forbigaaet, fordreiet og
vendt op og ned paa den ved bemeldte Overretsdom paakjendte
Sags Momenter ved Usandheder i det Factiske, Fordreielse i det

Juridiske og Feil i det Processuelle. De saaledes i et trykt
Skrivt mod Citanten fremsatte og derefter i en Bekjendtgjørelse
i et Blad optrykte fornærmelige Udladelser, hvis Sandhed ikke

kan ansees beviist ved det af Indstævnte i saa Henseende An¬

førte, ville efter Citantens Paastand være at mortificere, hvor¬
hos Indstævnte for sit Forhold bliver at ansee efter fornævnte
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Straffelovs § 218, og Straffen findes ikke at kunne sættes la¬
vere end, som bestemt ved Underretsdommen, til en Bøde til den
islandske Landskasse af 200 Kroner, medens der, da bemeldte

Dom ikke af Citanten er bleven contrapaaanket for Overretten,

ikke bliver Spørgsmaal om at fastsætte en høiere Straf; derhos
vil det være at bestemme, at Indstævnte i Mangel af fuld Be¬
taling af Bøden bliver at hensætte i simpelt Fængsel i 40 Dage.

Fremdeles vil Indstævnte have at tilsvare Processens Omkost¬
ninger for alle Retter efter Reglerne for beneficerede Sager.

Thi kjendes for Ret:
De ovenanførte af Indstævnteom Citantenbrugte

Udladelser bør døde og magtesløse at være, og
bør Indstævnte tildenislandskeLandskassebøde
200 Kroner eller i Mangel af Bødens fulde Be¬

taling inden 4 Uger efter denne Høiesteretsdoms

Forkyndelse hensættes i simpelt Fængsel i
40 Dage. I Salarium til Sagfører P. Melsted
for Under= og Overretten samt til Advocat Klu¬

bien for Høiesteret betaler Indstævnte til den
Førstnævnte 30 Kroner og til den Sidstnævnte
80 Kroner. Saa betaler han og det Retsgebyhr

og Skriversalarium, fomskulde haveværet erlagt

eller endnu erlægges, og Godtgjørelse for det
stemplede Papir, som skulde have været brugt el¬

lerendnu bruges, hvis Sagen ikke for Citantens
Vedkommende havde været beneficeret for alle

Retter. Endelig betaler Indstævnte til Justits¬

kassen 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Anledningen til

denne Sag er, at der i Begyndelsen af Aaret 1872 fra Landets Bogtrykkeri
udkom en Afhandling med følgende Overskrivt: „Den islandske Landsoverrets
endelige Dom i Sagen: Assessor Benedict Sveinsson paa Ellidavatn contra.
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Kjøbmand H. Th. A. Thomsen i Reykjavik angaaende Engvanding og Laxe¬

fiskeri i Ellidaelven m. m. (afsagt den 18de September 1871). Udgiven med
indledende Betragtninger og Anmærkninger af Assessor Benedict Sveinsson

paa Ellidavatn“, og at forhenværende Assessor Benediet Sveinsson paa Elli¬

davatn kort efter bekjendtgjorde i Bladet „Thjodolfur“ Nr. 17—18 9de Marts

f. A., at denne Afhandling var udkommen og lod samtidig i samme Blad
nævnte Afhandlings Slutningspassus i dens Heelhed trykke. To Dage førend
denne Bekjendtgjørelse udkom, havde Overretten i en Skrioelse af 7de Marts

f. A. til den daværende Stiftamtmand for samme moveret offentlig Sags Anlæg

mod Appellanten for Injurier mod Landsoverretten i nævnte Afhandling. Den i
Følge heraf mod Appellanten anlagte Sag fik ved Høiesteretsdom af 27de

Januar d. A. det Udfald, at Appellanten blev frifunden for Justitiens Til¬
tale i denne Sag. Efterat denne Dom var bleven bekjendt her i Landet,

sendte Landshøvdingen den 3die April d. A. en Skrivelse til Overretten, hvori
han yttrede, at han ikke nærede nogen Tvivl om, at Overretten vilde betragte
det som sin Pligt, med Søgsmaal — hvilket Dommerne kunde reise hver især —at
rense sig for de Beskyldninger, som havde foranlediget den Justitssag, som

var afgjort ved Høiesteretsdommen. Indstævnte, Justitiarius Thordur Jo¬

nasson anlagde dernæst, efter at have faaet meddeelt fri Proces og en beskikket
Sagfører, ved Stævning dat. 15de April d. A. den her foreliggende Sag; i
denne blev der ved Kjøsar og Gullbringusyssels Extraret den 31te Mai d. A.

afsagt Kjendelse, hvori Dommeren nægtede at vige sit Sæde og tage Appel¬

lantens Afvisningspaastand til Følge, og den 9de Juli s. A. blev der afsagt Dom,
hvorved Appellanten idømmes en Mulct af 100 Rd. til Landskassen og alle
af Sagen lovligt flydende Omkostninger, som om Sagen fra Indstævntes Side

ikke havde været beneficeret, deri indbefattet Salair til Indstævntes beskikkede
Sagfører Päll Melsted 6 Rd., og desuden kjendes Appellantens mod Indstævnte
brugte ærerørige Yttringer, der forefindes i hans Afhandling og nævnte Be¬

kjendtgjørelse, døde og magtesløse.

Denne Dom og Kjendelse har Appellanten med Stævning dateret 11te
September d. A. indanket til Overretten og principaliter gjort den Retspaa¬

stand, at Kjendelsen annulleres og Underrettens Dom enten maa blive underkjendt
og Sagen hjemviist, eller da at Sagen maa blive afviist fra Underretten;
men subsidialiter har han paastaaet, at Underrettens Døm enten maa blive under¬

kjendt og at han maatte blive frifunden for Indstævntes Tiltale og Paastande,
eller at Sagen maa blive afviist fra Underretten og ham tildømmes passende

Sagsomkostninger for begge Retter. Indstævnte, som har erholdt beneficium

processus gratuiti og en beskikket Sagfører ogsaa for Overretten, har deri¬
mod fastholdt de samme Paastande, som fremkom fra hans Side ved Under¬
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retten og som Underdommeren har taget til Følge, og har han paastaaet

denne Doms Stadfæstelse.
Hvad Appellantens Hovedpaastand angaaer, maa Overretten bifalde

den appellerede Kjendelse af 31te Mai d. A. Denne Ret skjønner nemlig
ikke, at de af Appellanten anførte Grunde for at Underdommeren skulde vige

sit Sæde, ere tilstrækkelig begrundede. At Underdommeren i en anden Sag,
som en anden Sagsøger 0: Justitien havde anlagt, har paadømt de her om¬
spurgte ærerørige Yttringer, kan ikke tages i Betragtning, ligesaalidt som der
vil kunne tages Hensyn til Appellantens Udtalelse om, at Dommeren i nævnte

Sag skulde have forandret Conclusionen i sin Dom, efter at den var bleven

forkyndt, eller at han for nogle Aar siden har yttret i en Skrivelse til en

høiere Øvrighed, at han ikke kunde arbeide sammen med Appellanten qva

Meddommer. Ligeledes kan Overretten ikke gaae ind paa de Grunde, Appel¬

lanten anfører for sin Afviisningspaastand. Han har her gjort gjældende,
at den Afhandling og Bekjendtgjørelse, som har været Anledning til denne
Sag, er baseret paa Overrettens Embedshandlinger, og at ingen anden Ret

end Høiesteret kan bedømme disse Embedshandlinger. Men endskjøndt Høiesteret
alene kan forandre eller annullere en Overretsdom, er det klart, at de lavere

Domstole have Myndighed til at bedømme, hvorvidt de Yttringer, som bruges
mod Overdommerne i Anledning af deres Dommervirksomhed, ere ærekrænkende og

hvorvidt disse kunne paadrage dem, der har anvendt samme, Ansvar.
Da Retten saaledes ikke kan gaae ind paa den af Appellanten princi¬

paliter fremsatte Paastand, kommer hans subsidiaire Paastand til Prøvelse.
Forsaavidt denne Paastand ogsaa gaaer ud paa Sagens Afviisning, saa kan
den heller ikke tages til Følge, thi de Grunde, som ere blevne anførte for den

ere Frifindelsesgrunde. For det Første har Appellanten støttet sin subsidi¬
aire Paastand paa den Grund, at Sagen er præscriberet i Overeensstemmelse
med Straffelovens § 68. Indstævnte har meent, at den Sag, der, som før
bemærket, blev anlagt af det Offentlige imod Appellanten, — efter at Indstævnte

tilligemed de andre Dommere i Landsoverretten havde bragt paa Bane for

vedkommende Amtmand, at et saadant Søgsmaal blev anlagt paa Grund af
de Yttringer om Indstævnte, som Appellanten drages til Ansvar for i denne

Sag — maatte blive til Hinder for at nævnte Straffelovs § kunde finde sin
Anvendelse paa den her foreliggende Sag. Denne Opfattelse kan Overretten

imidlertid ikke give Medhold. Den her foreliggende Sag er af den Natur, at

den ikke kan anlægges af Andre end den Fornærmede. Sagens Anledning
er en Forseelse, paa Grund af hvilken der ikke bør anlægges Sag fra det

Offentliges Side, selv om den Forurettede ønskede det; men en saadan Sag

bliver efter Straffelovens § 68 1ste Passus præscriberet, hvis Sagens Part
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lader et Aar hengaae fra den Tid, han erfarede, hvem der havde fornærmet

ham uden at anlægge Sag i Anledning af Forseelsen. Ligesom før bemærket
er det beviist i denne Sag, at Indstævnte allerede 7de Marts f. A. var vidende
om de paagjældende Yttringer, som han har betragtet som ærekrænkende for

sig, og den Omstændighed, at han har moveret for Øvrigheden, at en offentlig
Sag maatte blive anlagt imod Appellanten, kan ikke have den samme Betyd¬

ning, som hvis han havde reist Søgsmaal i Anledning af Forseelsen, og man

skjønner heller ikke rettere end, at det havde staaet Indstævnte frit for at an¬
lægge en saadan Sag samtidig med, at Justitien anlagde Sag imod Appellanten

for den Forseelse imod det Offentlige, som man formeente, at han havde paa¬

draget sig Strafansvar for efter Straffelovens Cap. 12.

Da Indstævnte saaledes ikke kan ansees at have anlagt Sagen i rette
Tid. og Sagen er af ovenanførte Beskaffenhed, kan det ikke have nogensom¬

helst Betydning, at denne Sag er anlagt inden 3 Maaneder fra den Tid, da
førnævnte Frifindelsesdom blev afsagt i Høiefteret, og kan denne Dom ikke i
enhver Henseende stilles lige med en Afviisningsdom, som var bleven afsagt
i en Sag, Indstævnte selv havde anlagt.
Overretten maa derfor antage, at Appellanten bør frifindes for Ind¬

stævntes Tiltale i denne Sag. Sagens Omkostninger bør efter Omstændig¬

hederne hæves for begge Retter, og kan der efter Sagens Udfald ikke tildømmes
den for Indstævnte beskikkede Sagfører, Päll Melsted, Salair. Derimod bi¬

falder Overretten Underretsdommens Bestemmelse angaaende hans Salair for
Underretten, men det bliver at udrede af det Offentlige. Forsaavidt som
denne Sag har været beneficeret, har dens Behandling for Underretten været
forsvarlig og Sagførelsen for Overretten lovlig.

——— ——

Nr. 45. Assessor i den kongelige islandske Landsoverret

Magnus Stephensen (Advocat Klubien efter Ordre)
contra

Forhenværende Overretsassessor Benedict Sveinsson (Ingen),

betræffende Ærefornærmelser i et trykt Skrivt.

Gullbringu og Kjøsarsyssels Extraretsdom af 9de Juli
1873: „Indstævnte B. Sveinsson bør betale 100 Rd. i Mulct

til Landskassen. De af Citanten i Sagen paastævnte ærerørige
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Yttringer skulle være døde og magtesløse. Indstævnte betaler
endvidere alle af denne Sag lovlig flydende Omkostninger, som
om Sagen ikke havde været beneficeret, deriblandt 6 Rd. i Sa¬
lair til Citantens beskikkede Sagfører, Päll Melsted. Det Idømte
at betale inden 15 Dage fra denne Doms lovlige Forkyndelse

og denne forøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Den islandske Landsoverrets Dom af 17de November 1873:
„Appellanten, forhenværende Overretsdommer Benedict Sveins¬

son, bør for Indstævnte Assessor Magnus Stephensens Tiltale
i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger for Underretten

og for Overretten hæves. Til Indstævntes beskikkede Sagfører

for Underretten, Procurator Päll Melsted, udredes i Salair 6
Rd. af det Offentlige.“
Høiesterets Dom.

(Conform med Høiesteretsdommen iforanstaaende Sag

Nr. 44.)

Den indankede Doms Præmisser ere — med Undtagelse af Citantens
Navn — conforme med Præmisserne til den indankede Dom i foranstaaende

Sag Nr. 44.

Mandagen den 30te October.

Nr. 35. Gaardmand og Sogneraadsmedlem P. C. Horn

(Advocat Nellemann)
contra

Justitsraad Høst som Godsforvalter for Støvringgaards
adelige Jomfrukloster (Advocat Halkier efter Ordre),

betræffende Betalingen for den stedfundne Brug af Harritslev

Kirkes Klokke ved en Begravelse.
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Nørhald, Galten og Støvring Herreders Dom af 26de Juni
1873: „Indstævnte, Gaardmand og Sogneraadsmedlem Peder

C. Horn af Meilby, bor for Tiltale af Citanten, Justitsraad
Høst for Støvringgaards Kloster, i denne Sag fri at være.

Processens Omkostninger ophæves.“
Viborg Landsoverrets Dom af 22de Februar 1875: „Ind¬
stævnte, Gaardmand og Sogneraadsmedlem Peder Christian

Horn af Meilby, bør til Citanten, Justitsraad Høst, som Gods¬
forvalter for Støvringgaards adelige Jomfrukloster, betale 1

Krone med 5 pCt. aarlig Rente deraf fra den 17de Juli 1872
indtil Betaling skeer. Processens Omkostninger for begge Retter

ophæves. Det Idømte at udredes inden 8 Uger efter denne

Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Ved kongelig Ordre af 9de August 1875 er Høiesteret be¬

myndiget til at tage denne Sag under Paakjendelse, uanseet at
dens Gjenstand maatte befindes ikke at udgjøre summa

appellabilis.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved dog bemærkes, at det ikke behøver at afgjøres under
nærværende Sag, om Eierne af Landsbykirker for den i Lovens

2—22—39 sidste Led fastsatte Betaling ere pligtige at besørge

Klokkeringning ved Begravelser foretagen, eller om denne Beta¬
ling alene er Vederlag for Brugen af Klokkerne, vil Dommen

være at stadfæste, idet de Høiesteret forelagte nye Oplysninger

maa blive uden Indflydelse paa Sagens Udfald. Processens
Omkostninger for Høiesteret blive efter Omstændighederne at op¬
hæve, og det Indstævntes befalede Sagfører tilkommende Salair

at ndrede af det Offentlige.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Processens Omkostninger for Høiesteret ophæve's.
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Til Justitskassen betaler Citanten 10 Kroner¬

Advocat Halkier tillagges i Salarium for Høie¬

steret 80 Kroner, som udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder del: „Under nærværende Sag
har Citanten, Justitsraad Høst som Godsforvalter for Støvringgaards

adelige Jomfrukloster i 1ste Instants sagsøgt Indstævnte, Gaardmand og
Sogneraadsmedlem Peder Christian Horn af Meilbye, der paa Harritslev

Sogneraads Vegne havde besørget et i bemeldte Sogn afdød Fattiglems

Begravelse, til at betale sig 3 Mk. for Brugen af den Klosteret tilhørende

Harritslev Kirkes Klokke ved den ommeldte Begravelse, samt Renter heraf
fra Forligsklagens Dato til Betaling skeer, og da Indstævnte ved Under¬

retsdommen er frifunden for Citantens Tiltale, har denne nu indanket

Sagen for Overretten, hvor han har gjentaget sin i 1ste Instants nedlagte
Paastand. Indstævnte har derimod procederet til Underretsdommens
Stadfæstelse, idet han subsidiairt har gjentaget sin i 1ste Instants nedlagte

Paastand om, at han ialfald kun tilpligtes at betale 1 Mk. for den sted¬

fundne Ringning.
Det fremgaaer af Sagens Oplysninger, derunder navnlig de afgivne

Vidneforklaringer, at der i en længere Aarrække ikke i Harritslev Sogn er

bleven erlagt nogen Betaling for Brugen af Kirkeklokken ved Begravelser,
men at Sognets Beboere uden at indhente Tilladelse fra Kirkeeieren eller

yde noget Vederlag selv have besørget Ringningen foretaget ved slige Lei¬
ligheder. Efterat imidlertid Justitsministeriet ved i sin Decision paa en

Revisionsantegnelse til Citantens Regnskab for Aaret til 1ste Mai 1861
havde paalagt ham for Fremtiden at opkræve sædvanlig Betaling for Kirke¬
Hokkernes Ringning ved de Klosteret tilhørende Kirker, maa Citanten antages

at have først opfordret de paagjældende Kirkesangere til at paasee, at Kirke¬
klokken ikke benyttedes ved Begravelser, uden at der forevistes Qvittering for
den Betaling, der vilde være at erlægge, og senere bemyndiget Kirkesangerne

til at oppebære saadan Betaling, der fastsattes for en Gaardmand mned Fa¬
milie og Huusstand til 4 Mk., for Huusmænd med Familie, Indsiddere og

Tjenestefølk til 3 Mk. og for Børn til det Halve. Indstævnte har imidlertid
ladet Klokken ringe ved et Fattiglems Begravelse uden derfor at erlægge
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nogen Betaling, samt — efter vedkommende Kirkesangers Erklæring — imod

dennes Forbud, og han har navnlig villet gjøre gjældende, at L. 2—22—39
ikkun hjemler Kirkeeieren Betaling for selve Udførelsen af Ringningen, men

derimod ikke for Brugen af Klokkerne, saaat der allerede som Følge heraf
ikke skulde kunne tilkomme Støvringgaards Kloster nogen Betaling for den

paagjældende af ham selv besørgede Ringning, ligesom han endvidere har for¬

meent, at der ved den i en lang Aarrække stedfundne Skik, at Beboerne i

Harritslev, uden at indhente Kirkeeierens Tilladelse eller erlægge nogen Be¬
taling, selv have besørget Ringningen ved Begravelser, er for Sognets Be¬
boere vundet Alderstidshævd paa at erholde Klokkeringning ved Begravelser
uden Vederlag, ialfald naar de selv besørge Ringningen.

Det maa nu vel ansees forudsat i Lovens 2—22—39, at Eierne af
Landsbykirker for den i Lovbudet fastsatte Betaling skulle besørge Klokke¬
ringningen foretaget, men derimod mangler der Føie til at antage, at Be¬

talingen alene skulde være Vederlag for selve Udførelsen af det med Klokke¬

ringningen forbundne Arbeide og ikke tillige for Brugen af Klokkerne. Nogen
Ret for Bebøerne til uden Tilladelse af Kirkeeieren samt uden Vederlag at
benytte Kirkeklokkerne, alene mod at de selv besørge Ringningen, kan saaledes

navnlig ikke udledes af Lovens 2—22—39, og forsaavidt der i en længere

Aarrække, indtil, som meldt, Kirkeeieren paa Foranlednirg fra Justitsmini¬
steriets Side gjorde Fordring paa Betaling for Klokkeringningen, er blevet
forholdt paa den nysanførte Maade, findes der ei heller herved at være til¬

veiebragt nogen saadan egentlig ilstand af et mellem Kirkeeieren paa

den ene Side og Sognet som saadant eller sammes enkelte Beboere paa den
anden Side bestaaende Retsforhold, som vilde udkræves, for at sammes

Barighed i Alderstid kunde begrunde en Ret for Bebverne til at fordre Til¬
standen opretholdt i Fremtiden uforandret.

Ved med Hensyn til de i en Aarrække stedfundne Begravelser at lade
sin Ret til at besørge Klokkeringningen, mod derfor at oppebære den i Lovens
2—22—39 fastsatte Betaling, ubenyttet, kan Kirkeeieren saaledes ikke ansees

at have afskaaret sig Ret til ved fremtidige Begravelser at fordre Reglen

i bemeldte Lovbud gjort anvendelig, og vel har i det foreliggende Tilfælde
ikke Kirkeeieren men Indstævnte selv besørget Ringningens Udførelse; men

dette maa blive uden videre Betydning, idet Indstævnte ikke har henvendt sig
til Kirkeeieren om Ringningens Besørgelse, men selv uden Kirkeeierens Til¬

ladelse og ifølge Kirkesangerens Erklæring endog mod dennes Forbud ladet

Ringningen foretage. Som Følge heraf maa Indstævnte være pligtig i
Henhold til Lovens 2—22—39 at erlægge Betaling for den stedfundne Ring¬

ning, og da det af Citanten herfor fordrede Beløb ligger indenfor Grændserne
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af de ved det nævnte Lovbud fastsatte Taxter, og det ikke kan ansees at hen¬

høre under Domstolenes Omraade i det enkelte Tilfælde at bestemme, hvilken

af bemeldte, ganske i Almindel'ghed ved Siden af hinanden nævnte Taxter,
der maatte være anvendelig, vil Indstævnte saaledes efter Citantens Paa¬

stand være at tilpligte at betale ham 3 Mk. eller nu 1 Kr. med 5 pCt.
aarlig Rente deraf fra Forligsklagens Dato den 17de Juli 1872 indtil Be¬

taling skeer. Processens Omkostninger for begge Retter ville efter Sagens
Omstændigheder være at ophæve.

Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter er ingen
Stempelovertrædelse begaaet.“

—

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede
Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner om Aaret. — Subscriptionen er bindende for een Aargang og
modtages i alle Boglader og paa de kgl. Postcontoirer.

Forlagt af denGyldendalske Boghandel (F. Hegel).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesiererstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

N 25—26.

Den 22de December.

1876.

Tirsdagen den 31te October

Nr. 226.

Redacteur Harald Brix
(Advocat Halkier efter Ordre)
contra

Kjøbenhavns Politidirecteur, Etatsraad V. C. Crone

(Advocat Klubien efter Ordre),
betræffende Ophævelsen af trende af Crimninal= og Politirettens

2det Criminelkammer afsagte Kjendelser.

Kjøbenhavns Criminal= og Politirets 2det Criminelkammers

Kjendelse af 5te September 1876: „Da Anholdte har erkjendt,
at han bærer Ansvaret for Indholdet af de under 1—20 frem¬

lagte Nummere af Bladet „Ravnen“; da Justitsministeriet har
begjært Anholdte sat under Tiltale for de i disse Nummere for¬

mentlig foreliggende Overtrædelser af forskjellige Paragrapher i
Straffeloven, der kunne medføre Straffe høiere end simpelt Fæng¬

sel og Bøder, og da det under Hensyn til det Strafansvar, som
Anholdte for forskjellige Artikler i de paagjældende Nummere
mulig vil blive at underkaste under nærværende Sag, maa an¬

sees rettest at sikkre hans Tilstedeblivelse under Sagens Gang,

vil han være at fængsle.
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Dommeren afsagde i Forbindelse dermed følgende Kjendelse:

„Af en af Criminalrettens Protocolførere i Forbindelse med
Overpolitibetjent Christensen og de i Rapporten C. som Vagt¬

havende i Arrestantens Forretningslocale omtalte Overpolitibe¬
tjente Hoff og N. Jensen, vil der være at foretage en Undersø¬

gelse af ommeldte Forretningslocale, hvorved samtlige Exempla¬
rer af Nr. 1—20 af Bladet „Ravnen“ foreløbig ville være at

beslaglægge og forsyne med Rettens Segl og derhos de Papirer
ville være at tage i Bevaring, der maatte have Hensyn til Ind¬

holdet af de nysnævnte Nummere af Bladet „Ravnen““
Samme Criminelkammers Kjendelse af 14de October 1876:

„At, da han (0: Dommeren) under Hensyn til hele Sagens Be¬

skaffenhed og det Ansvar, som Arrestanten formentlig under

samme maatte ifalde, ikke kunde ansee en Løsladelse af Arrestan¬

ten, som Sagen forelaa, selv paa de angivne Betingelser og
navnlig mod saadan Sikkerhedsstillelse, som der overhovedet kunde
blive Spørgsmaal om, for rigtig, vilde den tidligere afsagte

Fængslingskjendelse forblive i Kraft.“

Høiesterets Dom.
Den fra Indstævntes Side nedlagte Paastand om, at Sa¬
gen, forsaavidt angaaer den den 5te September d. A. afsägte

Kjendelse om Foretagelse af Huusundersøgelse og Beslaglæggelse m.
v. afvises, fordi denne Kjendelses Paaanke, saaledes som den er

iværksat, ikke har Hjemmel i Grundlovens § 81 cfr. § 80, findes
der ikke tilstrækkelig Føie til at tage til Følge, navnlig i Be¬

tragtning af den Forbindelse, hvori denne Kjendelse staaer med

den samme Dag afsagte Fængslingskjendelse, hvortil den umid¬

delbart slutter sig.
Efter de Høiesteret forelagte nye Oplysninger maa nu begge
de ovennævnte Kjendelser — den førstanførte ogsaa forsaa¬

vidt den gaaer ud paa, at de deri ommeldte Papirer vilde være

at tage i Bevaring —ansees at have været tilstrækkeligt be¬

grundede i de foreliggende Omstændigheder; og da der ei heller
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er fremkommet Noget, der kunde give Føie til at tilsidesætte
den Afgjørelse, der er truffen ved den endvidere paaankede Kjen¬
delse af 14de d. M., ved hvilken Citantens Begjæring om Løs¬

ladelse mod Sikkerhedsstillelse er forkastet, vil Citantens Paa¬

stand om de paaankede Kjendelsers Ophævelse saaledes ikke kunne
gives Medhold. Det Indstævntes befalede Sagfører for Høieste¬
ret tilkommende Salarium bliver at udrede af Citanten.

Thi kjendes for Ret:
Citantens Paastand om de indankede Kjendelsers
Ophævelse kan ikke tages til Følge. I Salarium
til Advocat Klubien for Høiesteret betaler Citan¬

ten 80 Kroner.

Nr. 217.

Etatsraad Buntzen
contra

Christine Ferdine Pedersen (Defensor Halkier),

der tiltales for Tyveri.
Aakirkeby Kjøbstads Extraretsdom af 10de August 1876:

„Tiltalte Christine Ferdine Pedersen bør straffes med simpelt
Fængsel i 15 Dage og i Erstatning til Christine Juliane Marie
Hansen udrede 2 Kroner 1 Øre samt afholde denne Sags Om¬
kostninger, derunder Salair til Actor, Cancelliraad Erichsen, 10

Kroner og Defensor, Procurator Petersen, 8 Kroner foruden

Diæter efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse. Den idømte
Erstatning at udredes inden 15 Dage fra denne Doms lovlige

Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd
efter Loven.

Høiesterets Dom.

For det Tiltalte overbeviste i den indankede Dom frem¬

stillede Tyveri vil hun være at ansee efter Straffelovens § 233,
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og Straffen findes efter Omstændighederne at kunne bestemmes

til simpelt Fængsel i 8 Dage. I Henseende til Erstatningen og
Actionens Omkostninger bliver Dommen at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Christine Ferdine Pedersen bør hensættes i sim¬

pelt Fængsel i 8 Dage. I Henseende til Erstat¬
ningen og Actionens Omkostninger bør Bytings¬

dommen ved Magt at stande. I Salarium til
Etatsraad Buntzen og Advocat Halkier for Høie¬

steret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Christine Ferdine
Pedersen af Aaker Sogn, der er født den 16de September 1861, tiltales

under nærværende Sag for Tyveri.
Ved hendes egen Tilstaaelse er det i Overeensstemmelse med det for¬

øvrigt Oplyste godtgjort, at hun har tilvendt sig en Christine Juliane Marie

Hansen af Aakirkeby tilhørende Portemonnaie med et Beløb af 4 Kr. 13 Ø.,
der fandtes henlagt i et Vindue paa Bestjaalnes Bopæl, hvor Christine

Ferdine Pedersen havde indfundet sig for at falbyde Lyng. Da Christine
Ferdine Pedersen af Pengene har forbrugt 2 Kr. 1 Ø., vil hun efter Be¬

stjaalnes derom nedlagte Paastand have at erstatte dette Beløb. Resten af
Pengene og Portemonnaien bleve af Christine Ferdine Pedersen ved hendes

Tilbagekomst til Hjemmet afleverede til hendes Moder under Foregivende af
at være Hittegods og ere under Sagen tilbageleverede Bestjaalne.

For sit udviste Forhold vil Christine Ferdine Pedersen, der ikke findes

tidligere criminelt tiltalt eller straffet, efter Straffelovens § 228 jfr. § 21
kunne ansees med simpelt Fængsel i 15 Dage.“

— — ———
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Advocat Klubien
contra

Arrestantinden Anna Sofie Knudsen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri og Løsgængeri.
Criminal= og Politirettens Dom af 19de August 1876:

„Arrestantinden Anna Sofie Knudsen bør straffes med Tugthuus¬
arbeide i 3 Aar samt i Erstatning til Blomsterhandlerske Jaco¬

bine Rasmussen betale 4 Kroner 30 Øre. Saa bør hun og
udrede denne Actions Omkostninger og derunder Salair til Ac¬
tor og Defensor, Procuratorerne Bloch og Lassen, med 15

Kroner til hver. Den idømte Erstatning at udredes inden 15

Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det
Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt at

stande. I Salarium til Advocat Klubien og
Etatsraad Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte

40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Anna

Sofie Knudsen, der har opgivet at være 40 Aar gammel, hvilket af
Retten er skjønnet at stemme med hendes Udseende, og som tidligere er straffet

4 Gange for Eiendomsindgreb, senest ved Høiesteretsdom af 23de November
1874 efter Straffelovens § 230 1ste Led med Forbedringshuusarbeide i 8
Maaneder, er under nærværende mod hende for Tyveri og Løsgængeri an¬

lagte Sag ved egen af det iøvrigt Oplyste tildeels bestyrkede Tilstaaelse over¬

beviist at have taget Ophold her i Staden fra den 10de Marts d. A. og
indtil den 24de Mai næstefter, da hun anholdtes i denne Sag, uden at have
efterkommet det hende den 24de Juli f. A. til Kjøbenhavns Politiprotocol over

mistænkelige Personer under sædvanlig Straffetrusel givne Tilhold om ikke

uden Kjøbenhavns Politis forud erhvervede Samtykke igjen at indfinde sig
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her i Staden eller dens Jurisdiction for at tage Ophold og om, saafremt

hun i nogensomhelst Anledning maa indfinde sig samme Sted, da strax at
anmelde sig ved den omhandlede Protocol, samt at have under bemeldte sit

Ophold her i Staden begaaet en stor Deel Lommetyverier, mindst 19, hvorved
hun tilvendte sig Pengesummer til et Beløb i det Hele af omtrent 250 Kroner,
nogle til 50) Øre vurderede Sporvognsbilletter, og en Deel Portemonnaier

og Punge, tilsammen af Værdi 13 Kroner 62 Øre, hvori havde beroet en

Deel af de stjaalne Penge, hvilke iøvrigt havde ligget i værdiløse Gjemmer,
og saaledes blandt Andre frastjaalet Blomsterhandlerske Jacobine Rasmussen
en til 30 Øre vurderet Portemonnaie med deri værende 4 Kroner.

De omhandlede Tyverier udførte Arrestantinden alle fra Fruentimmere,

hvoraf Enkelte ikke have været at bringe tilstede, og alle ved Leiligheder, hvor
der var Trængsel, for Størstedelen i Kirker eller i de til samme førende Ad¬
gange, naar en eller anden kirkelig Handling havde samlet en stor Mængde
Mennesker, samt alle paa den Maade, at hun trængte sig ind paa det Fruen¬
timmer, hun tilsigtede at bestjæle, tog hendes Kaabe eller andet Overtøi til¬

side, stak en af sine Hænder ned i hendes Kjolelomme og udtog de Porte¬
monnaier eller Pengepunge, som hun forefandt i samme.

Det er desuden ved Arrestantindens egen Tilstaaelse beviist, at hun har
tilegnet sig en til 1 Krone vurderet Portemonnaie, som hun under sit førom¬

handlede Ophold her i Staden fandt liggende i Skuffen i et Bord, som stod

i det af hende som Logerende i Gjæstgivergaarden „Rosen“ benyttede Værelse,

i hvilken Skuffe denne Portemonnaie maa antages glemt af en tidligere i
Værelset logerende Person og at have ligget upaaagtet, indtil Arrestantinden

saae den, og dette Forhold, til hvis Paakjendelse den udstedte Actionsordre

ikke findes at være til Hinder, vil blive at tilregne Arrestantinden som ulovlig

Omgang med Hittegods.
I Medfør af det Foranførte vil Arrestantinden nu blive at dømme

efter fornævnte Lovs § 231 1ste Led og § 247 samt efter §) i Lov af 3die

Marts 1860 om Straffen om Løsgængeri og Betleri, og findes Straffen at

kunne under Eet bestemmes til Tgthuusarbeide i 3 Aar Hun vil derhos
være at tilpligte at betale i Erstatning til førnævnte Blomsterhandlerske Ras¬

mussen 4 Kroner 30 Øre.“
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Advocat Klubien

Nr. 220.

contra

Peter Christian Julius Jensen (Defensor Nellemann),

der tiltales for Vold.
Criminal= og Politirettens Dom af 19de September 1876:

„Tiltalte Peter Christian Julius Jensen bør straffes med Fæng¬

sel paa Vand og Brød i fire Gange fem Dage, samt i Erstat¬
ning til Gartner Georg Peter Petersen betale 30 Kroner. Saa

bør han og udrede denne Actions Omkostninger og derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Justitsraad Nye¬

gaard og Hvalsøe, med 10 Kroner til hver. Den idømte Erstat¬
ning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬

kyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Klubien

og Nellemann for Høiesteret betaler Tiltalte 20

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Tiltalte Peter Christian Julius Jensen for Vold anlagte Sag
maa det ved har.s egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste ansees tilstrække¬

ligen godtgjort, at han sidstafvigte 2den Juli har uden rimelig Anledning
bibragt Gartner Georg Peter Petersen, medens denne opholdt sig paa en

af ham leiet paa Staden Kjøbenhavns Grund beliggende Mark, først et
Slag med knyttet Haand i Ansigtet, saaledes at han med blødende Næse

faldt til Jorden, og derefter, idet Gartner Petersen søgte at komme igjen
paa Benene, 2 a 8 andre Slag i Ansigtet, og derved paaført denne en

Hjernerystelse, hvoraf han var lidende i nogen Tid, men hvorfor han,
efter Udvisende af en i Sagen fremlagt Lægeattest, den 15de samme
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Maaned var saavidt helbredet, at der var Haab om, at han om kort Tid
vilde være fuldkommen arbeidsdygtig, og Føie til at antage, at den ham

tilføiede Vold ikke vilde have nogen Indflydelse paa hans fremtidige Helbred.

De Omstændigheder, der fremkaldte den ovenommeldte Voldshandling,
vare, at Gartner Petersen havde frataget den med Tiltalte samlevende

Kirstine Olsen, Nielsens Hustru hendes Hat, da han førstnævnte Dags
Middag traf hende tilligemed en Deel andre voxne Personer og Børn paa
den ovenomhandlede med Jordbær beplantede Mark) i Begreb med at rane
af hans Jordbær, og henviist hende til at hente Hatten paa vedkommende

Politistation, for saaledes at komme til Kundskab om, hvem han havde at
holde sig til for Indgrebet i hans Eiendomsret, og at han, da hun senere

kom tilbage med Tiltalte, hvem hun havde gjort bekjendt med, at hendes Hat
var bleven hende fratagen og med Aarsagen dertil, nægtede paa Tiltaltes

Forlangende at tilbagelevere denne Hat, forinden Tiltalte havde opgivet ham

sit Navn.
I Medfør af det Foranførte vil Tiltalte, der er født den 20de Marts

1856, og ikke funden forhen straffet, blive at dømme efter Straffelovens §
203, og findes Straffen at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og
Brød i 4 Gange 5 Dage Han vil derhos være at tilpligte at betale Skade¬
lidte 30 Kroner i Erstatning for de med dennes Helbredelse forbundne Ud¬

gifter og for Næringstab.“

Torsdagen den 2den November.

Nr. 147.

Advocat Levinsen
contra

Niels Lassen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for voldeligt Overfald.

Frijsenborg=Faurskov Birks Extrarets Dom af 28de Marts
1876: „Tiltalte Tjenestekarl Niels Lassen af Fulling bør hen¬

sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage samt

udrede i Erstatning til J. Jensen af Tulstrup ialt 44 Kroner og
til J. Jensen af Hammel Mark ialt 270 Kroner. Saa bør og

Tiltalte udrede alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger,
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deriblandt Salair til Actor, Procurator Friis, 10 Kroner, og
Defensor, Overretsprocurator Jsaacsen, 8 Kroner. De idømte

Erstatningssummer at udredes inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom af 22de Mai 1876: „I
Henseende til den Tiltalte idømte Straf bør Underretsdommen

ved Magt at stande. Saa betaler Tiltalte og i Erstatning til

Avlsbestyrer Jens Jensen af Tulstrup Mølle 4 Kroner og til
Gaardeier Jens Jensen af Hammel Mark 170 Kroner, ligesom

han og udreder Actionens Omkostninger og derunder de ved
Underretsdommen bestemte Salairer samt i Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Cancelliraad Møller og Procurator
Morville, 10 Kroner til hver. De idømte Erstatningsbeløb ud¬

redes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
iøvrigt at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadfæste, dog at Straffetiden efter Omstændighederne

findes at burde bestemmes til 3 Gange 5 Dage.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,
dog at Straffetidenbestemmes til 3 Gange 5 Dage.
I Salarium til Advocaterne Levinsen og Henrich¬

sen for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner til

hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Tjenestekarl Niels Lassen for voldeligt Forhold.

Det fremgaaer af Sagens Oplysninger, at det den 19de December
f. A. om Aftenen — som det maa antages Kl. 9 à 10 —, da Avlsbestyrer

Jens Jensen af Tulstrup Mølle og Gaardeier Jens Jensen af Hammel Mark
gik sammen efter deres Hjem ad Veien mellem Sall og Hammel og her

mødte Tiltalte tilligemed en anden Tjenestekarl, er kommet til Haandgribelig¬
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heder mellem de to Førstnævnte paa den ene Side og Tiltalte paa den anden.
hvortil Anledningen nærmest maa antages at have været den, at en af hine

i Forbigaaende har stødt til Tiltalte, der herover er bleven fortrydelig. men
uden at det iøvrigt er nærmere oplyst, hvem der først har begyndt Striden,

idet de af de Paagjældende i saa Henseende afgivne Forklaringer ere indbyrdes
uovereensstemmende. Det maa imidlertid ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og
Sagens øvrige Oplysninger ansees tilstrækkeligt godtgjort, at han ved denne

Leilighed har, efterat have frarevet Jens Jensen af Tulstrup Mølle et Gevær,
som denne — der havde været paa Jagt — havde i Haanden, og som under
Sammenstødet blev brudt itu, med Kolben slaaet løs paa begge sine Mod¬
standere og tilføiet disse forskjellige Beskadigelser, idet navnlig Jens Jensen

af Tulstrup Mølle ifølge en fremlagt Lægeerklæring, foruden forskjellige mindre
Læsioner i Ansigtet, fik et ærtestort Saar over venstre Øie, der i Dybden

strakte sig til Beenhinden, og i venstre Tindingregion i omtrent en Species

Omfang en Deel Svulst og Hævelse, medens Jens Jensen af Hammel Mark
fil venstre Arms Overarmbeens indvendige Ledhoved afbrækket, saa at Frac¬
turen strakte sig ind i selve Albueleddet, hvilken sidste Beskadigelse ifølge en

senere Lægeerklæring af 25de Januar d. A. vel da var fuldstændig helet og

fast, men dog havde medfort, at Underarmens Bevægelighed var bleven i ikke
ringe Grad indskrænket, og medens det vel maa antages, at Armens Bevæge¬

lighed vilde tiltage ikke lidet i Løbet af de første Maaneder, og at den ligeledes
med Tiden vilde faae sin normale Kraft og Arbeidsdygtighed igjen, var det
deg efter Lægens Formening rimeligt, at dette Sidste først vilde skee fuld¬

stændigt i Løbet af et halvt eller et heelt Aar Tiltalte har iøvrigt udsagt,
at han og hans Kammerat bleve truede af de Andre, og at navnlig Jens
Jensen af Tulstrup Mølle stødte ham med Geværkolben i Ansigtet, hvilket var

Grunden til, at han rev Geværet fra ham og med Kolben, som han beholdt
i Haanden, slog løs paa de Andre, og dette Tiltaltes Anbringende vil efter
Sagens Omstændigheder, og idet Jens Jensen af Tulstrup Mølle har for¬

klaret, at han ved Begyndelsen af Sammenstødet for at hjælpe sin Ledsager

holdt Kolben af sin Bøsse hen imod Tiltalte, ikke kunne forkastes.

For sit ommeldte Forhold vil Tiltalte, der er født den 30te August
1852 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee efter

Straffelovens § 203 med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes

passende at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5
Dage, og da Underretsdommen har samme Straffebestemmelse, vil bemeldte

Dom forsaavidt være at stadfæste. Tiltalte vil derhos have at betale i Er¬

statning til Jens Jensen af Tulstrup Mølle for Helbredelsesudgivter 4 Kr.,
hvorimod der efter de foreliggende Omstændigheder ikke findes tilstrækkelig
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Føie til efter dennes derom nedlagte Paastand, at tilkjende ham Erstatning
enten for Lidelser eller for Beskadigelsen af hans Gevær. Endvidere vil Til¬

talte være at tilpligte at betale i Erstatning til Jens Jensen af Hammel

Mark for Helbredelsesudgivter 70 Kr. samt for Lidelser og Næringstab et
Beløb, der skjønnes under Eet at kunne fastsættes til 100 Kr., tilsammen

170 Kr.*

Nr. 224.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestantinden Karen Olsen (Defensor Brock),
der tiltales for at have født i Dølgsmaal og ombragt sit Barn.

Maribo Birks Extrarets Dom af 18de August 1876: „Ar¬
restantinden Karen Olsen bør straffes med Forbedringshuusar¬

beide i 5 Aar og udrede alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger,

derunder Salair til Actor, Procurator Jansen, og Defensor,
Procurator Kofoed, 10 Kroner til hver foruden de dem lovlig
tilkommende Diæter. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 26de Sep¬

tember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Rothe og Beyer betaler Arrestantinden Karen Olsen 15 Kroner

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Henrichsen og Brockfor Høiesteretbetaler Tiltalte

30 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
fra Maribo Birks Extraret hertil indankede Sag er Arrestantinden Karen

Olsen sat under Tiltale for at have født i Dølgsmaal og ombragt sit

Barn.
Sagens Omstændigheder ere efter den af Arrestantinden afgivne Til¬

staaelse og øvrige tilveiebragte Oplysninger følgende:
Strax efter at Arrestantinden den 1ste Mai 1875 var kommen i

Tjeneste paa Taagerudsgaard, blev hun Kjæreste med den paa Gaardeu
tjenende Karl Rasmus Henrik Eriksen og blev besvangret af ham, uden at

hun dog udtrykkelig havde underrettet ham om sin frugtsommelige Tilstand,

forinden han den 5te Januar d. A. paa Grund af en Uenighed med sin
Husbond pludselig forlod sin Tjeneste. Efter at hun i Slutningen af Februar
eller Begyndelsen af Marts Maaned var bleven sikker paa, at hun var

svanger — hvad hun tidligere kun vil have formodet — besluttede hun at
holde sin Tilstand skjult for Andre, hvorfor hun paa Spørgsmaal desan¬

gaaende fra Medtjenere og Andre enten benægtede at være frugtsommelig

eller gav undvigende Svar. Eftersom imidlertid Tiden skred frem, uden at
hun hørte fra Rasmus Eriksen, hvis Opholdssted var hende ubekjendt, blev

hun, der havde mistet begge sine Forældre, og som tidligere 2 Gange havde
født uægte Børn, mere og mere bekymret ved Tanken om at skulle staae ene

og forladt, naar Fødslen indtraf, og i denne hendes bekymrede Sindsstemning,
der gjorde hende indesluttet og uoplagt til at tale med Andre, fattede hun i
Juni Maaned den Beslutning at ville føde i Dølgsmaal, idet hun haabede

ved at opbyde al sin Kraft at kunne gjennemgaae Fødslen uden Hjælp og

vedblive at røgte sin Gjerning som Malkepige, hvilken Tjeneste hun nødig
vilde opgive. Hun nærede derhos Haab om, at Fosteret muligen kunde vise

sig at være dødfødt, og da dette Haab i de nærmest forud for Fødslen
gaaende Dage bestyrkedes derved, at Fosteret, hos hvilket hun tidligere havde

mærket Liv, forholdt sig roligt, opstod den Tanke hos hende at ombringe det,
for det Tilfælde, at hendes Formodning om, at det ikke blev levende født, maatte

vise sig urigtig. Den 22de Juni om Middagen, da Gaardens Folk vare

samlede i Borgestuen for at spise, følte hun Smerter i Siden og gik derfor
tilsengs, idet hun ikke betvivlede, at disse Smerter vare Forløbere for

Fødslen, hvilken hun iøvrigt ikke havde ventet vilde indtræde førend i Slut¬
ningen af Juli. Efter Forløbet af en Snees Minutter indfandt Fødsels¬
veerne sig og vedvarede ca. 1 Time, hvorpaa Fødslen foregik, under hvilken

hun, der befandt sig ene i Pigekammeret, hjalp sig saa godt hun kunde ved
at tage fat i Barnets Hoved og Overkrop og trække i det.

Da Barnet, der under Fødslen ikke gav noget Livstegn fra sig, var
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født, lod hun, som følte sig saa træt og udmattet, at hun ikke kunde røre
sig, det ligge imellem sine Been uden at see til det, og tænkte hun da ikke

paa at ombringe det, saa meget mindre, som hun ikke vidste, hvorvidt det
levede eller ikke. Først nogle Minutter derefter, da Barnet ved en Hikken

gav Livstegn fra sig, udførte hun sin tidligere fattede Beslutning at ombringe
det paa den Maade, at hun med en af sine Hænder greb det om Halsens

Forside og holdt det saaledes i nogle Minutter, indtil hun antog det for

dødt, hvorefter hun løftede det op —hvorved Navlestrengen sprang — og
lagde det ved Siden af sig, men efter et Par Timers Forløb stod hun op
og henlagde det indsvøbt i et Stykke Tøi i sit i Kammeret staaende Skab,

under hvilket hun ogsaa gjemte Moderkagen, da denne kom frem, idet det
var hendes Hensigt at nedgrave Barnet et eller andet Sted, hvor Leilighed

gaves, naar hun var kommen op, og derved udslette Sporet af Fødslen
Dagen efter blev Barnet imidlertid fundet af hendes Madmoder, for

hvem Arrestantinden saavel Dagen forud som flere Gange tidligere havde
nægtet sit Svangerskab, og for hvem hun først efter nogen Nægten tilstod

at have født, efterat Madmoderens Mistanke var bleven vakt ved hendes
Herliggen i Sengen.
Af den af vedkommmende Physicus og Districtslæge foretagne Obduc¬

tionsforretning fremgaaer det, at det af Arrestantinden fødte Pigebarn, der
maa ansees for at have været fuldbaaret, har levet og aandet kraftigt efter

Fødslen og at Aarsagen til dets Død maa søges i en Unddragelse af Luft
eller Qvælning, hvorhos der paa Hovedet og Overkroppen fandtes en Mængde

overfladiske Saar og Hudafskrabninger, hvilke med Undtagelse af de paa

Halsen forefundne, nemlig et paa venstre Side 4 Ctm. langt og 2 Ctm.
bredt overfladisk Saar og paa Forfladens høire Side flere overfladiske Blod¬

udtrædninger, Saar og Hudafstødninger, efter de obducerende Lægers Er¬
klæring ikke tyde paa nogen planmæssig Mishandling med det Formaal at
dræbe Barnet og derfor ikke bestemt kunne benægtes at være — som af Arre¬

stantinden udsagt — en Følge af, at hun under Fødslen har hjulpet sig selv.
Efter det saaledes Anførte maa det billiges, at Arrestantinden, der er

født den 7de October 1848 og ikke befindes tidligere at have været tiltalt
eller straffet, ved den indankede Dom er anseet efter Straffelovens § 192

2det Led, ligesom Straffen passende findes fastsat til Forbedringshuusarbeide

i 5 Aar.

Da Dommens Bestemmelser om Actionens Omkostninger, der ere paa
lagte Arrestantinden, ligeledes billiges, vil den i det Hele være ar stadfæste.“

——

——
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Nr. 203.

Advocat Brock
contra

Arrestanten Jørgen Christensen Skafte

(Defensor Henrichsen),
der tiltales for at have dræbt sit Barn og mishandlet sin Hustru.

Lollands Nørre Herreds Extrarets Dom af 22de April
1876: „Arrestanten Jørgen Christensen Skafte bør hensættes
til Tugthuusarbeide i 8 Aar og udrede denne Sags Omkostnin¬

ger, derunder i Salair til Actor, Procurator Henrichsen, og De¬
fensor, Procurator Barfoed, hver 10 Kroner. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 1ste August
1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog at
S raffetiden bestemmes til 12 Aar. I Salair til Procurato¬
rerne Kaas og Tvermoes for Overretten betaler Arrestanten

Jørgen Christensen Skafte 15 Kroner til hver. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Brock og Henrichsen for Høiesteret betaler

Tiltalte 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Lollands Nørreherreds Extraret hertil indankede Sag er Arrestanten Jørgen
Christensen Skafte actioneret for at have dræbt sit Barn og mishandlet

sin Hustru, og ved egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse er det

ogsaa beviist, at han har gjort sig skyldig i disse Forbrydelser. Efter at
Arrestantens Hustru d. 10de October 1866 havde født ham et Parn og dette

omtrent 4 Uger efter Fødselen var blevet sygt, uden at der blev søgt Læge¬
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hjælp, prøvede Arrestanten en Dag i Deccmber s. A, da hans Hustru var i
Nakskov, paa at dræbe Barnet ved at hælde det Brændeviin i Munden, hvilket
dog ikke lykkedes, da det ikke vilde synke Brændevinen; han greb det derpaa

med Haanden om Halsen for at qvæle det, men opgav atter Forsøget, da

han syntes det var Synd.
Nogle Dage derefter, den 18de December 1866, medens hans Hustru
var gaaet et Ærinde over til sin Noder, der boede i Nærheden, og han saa¬

ledes var ene hjemme, lagde Arrestanten sin Haand paa Barnets Hals uden

at tage det op af Vuggen og trykkede den sammen, hvorpaa Barnet strax
ophørte at aande. Da han mærkede, at det var dødt, gik han over til sin
Hustru og meddeelte hende Barnets Død, men uden at omtale, at han havde

aflivet det.
Arrestanten har ikke bestemt opgivet, hvad der bevægede ham til at dræbe
Barnet. Han har først forklaret, at det ikke var Frygt for Udkommet, der

bevægede ham dertil, men at Barnet var saa sygt, at han meente, at det vilde

døe snart, og han har formodet, at Grunden til, at han aflivede det, var,
at han troede, at det dog ikke kunde leve

Efterat det imidlortid var blevet oplyst, at Arrestanten — der har

erkjendt at være meget paaholdende — omtrent en Maaned efter Barnets
Død havde sagt til sin Hustru, at han syntes det rigtigst, at hun tog ud at

tjene, og dette var foreholdt ham, har han forklaret, at han ikke troer, at

Ønsket om, at hans Hustru kunde komme ud at tjene, har været Grunden til,
at han aflivede Barnet, og at han, saavidt han erindrer, ikke for efter dets
Død har tænkt paa, at hans Kone skulde tage sig en Tjeneste. Senere bar

han udsagt, at deres okonomiske Forfatning, som allerede da de giftede sig
var daarlig, blev værre, da Barnet laa saa længe syg, og at han maaskee ikke

bestemt har tænkt paa, at hans Kone, naar Barnet døde, kunde tage ud at
tjene, men at Tanken om, at deres Forfatning vilde forbedres ved Barnets

Død, dog vistnok har været hans Hovedbevæggrund til Gjerningen.
Arrestanten bar forkloret, at han maaskee i flere Dage havde gaaet med

den Tanke at aflive Barnet, men han havde dog ikke den Dag, han gjorde
det, tænkt paa at ville benytte Leiligheden, naar hans Hustru gik til sin
Moder, hvorimod det først faldt ham ind, da hun gik, og han udførte da

Gjerningen omtrent et Qvarteer derefter, men om han i denne Mellemtid
tænkte derpaa, eller om han kun handlede efter et øieblikkeligt Indfald, har

han ikke kunnet forklare. Under et følgende Forhør gaaer hans Forklaring
ud paa, at efterat han havde opgivet Forsøget paa at dræbe Barnet, tænkte han,
saavidt han erindrer, ikke paa at aflive det, for han med det Samme udførte
Gjerningen. Som Sagen efter det Anførte foreligger, tør det ikke ansees be¬
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viist, at Arrestanten med Overlæg har ombragt Barvet, hvorimod han vil
blive at ansee efter Straffelovens § 186 som den, der forsætlig har skilt det

vad Livet, og for sine Drabsforsøg efter bemeldte § cfr. § 46. Som ovenfor

bemærket, fortalte Arrestanten ikke, da han underrettede sin Hustru om Barnets

Død, at han havde aflivet det, men i Aaret 1874, da han var meget syg
og troede sig i Livsfare, betroede han hende, at han havde qvalt Barnet.

Forholdet mellem Ægtefællerne, som i Begyndelsen af deres Ægteskab
var godt, blev efterhaanden daarligt, og Arrestanten slog oftere sin Hustru.
Paa Grund heraf henvendte denne sig i Begyndelsen af Marts til Stedets

Præst og beklagede sig over Mandens Forhold mod hende, ved hvilken Leilig¬

hed hun da ogsaa aabenbarede for Præsten, at Arrestanten for hende havde
tilstaaet at have dræbt deres Barn. Da Arrestanten den 6te s. M var

kommen til Kundskab herom, bebreidede han sin Hustru, at hun havde gjort

Præsten hiin Meddelelse, og slog hende med en Kjæp, og da hun satte sig til
Modværge, rev han hende om paa Gulvet og holdt hende i Haaret. Arre¬

stanten vil herfor være at ansee efter Straffelovens § 202.
Arrestanten har vel den 7de Marts d. A. meldt sig selv hos Herreds¬

fogden og tilstaaet de af ham begaaede Forbrydelser, men da han forinden

havde erfaret, at hans Hustru alt den foregaaende Dag havde anmeldt For¬

brydelsen for Herredsfogden, vil Slutningsbestemmelsen i Straffelovens § 60
ikke kunne komme ham tilgode.

Straffen for Arrestanten, der er født i Aaret 1845 og ikke forhen
straffet, skjønnes at kunne bestemmes til Tugthuusarbeide i 12 Aar, medens

den ved den indankede Dom er fastsat til lige Arbeide i 8 Aar. Med For¬
andring herefter, vil Dommen, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger

billiges, være at stadfæste.“

————
Fredagen den 3die November.

Nr. 134.

Etatsraad Buntzen
contra

Iver Jørgensen Christensen (Defensor Hindenburg) og

Jens Hansen Jensen (Defensor Levinsen),
Førstnævnte for Overtrædelse af Straffelovens § 100 og Sidst¬
nævnte for Overtrædelse af Straffelovens § 144 2det Stykke
cfr. § 141 eller ialfald af Lov indeholdende Bestemmelser om

Politiet udenfor Kjøbenhavn af 4de Februar 1871 § 12.
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Varde Kjøbstads Extrarets Dom af 18de Februar 1876:

„De Tiltalte Huusmand Iver Jørgensen Christensen af Listrup

og Reservepolitibetjent Jens Hansen Jensen af Varde bør til
Statskassen bøde Førstnævnte 80 Kroner og Sidstnævnte 40

Kroner istedetfor hvilke Bøder, saafremt de ikke fuldt erlægges

inden nedenstaaende Frist, træder simpelt Fængsel for Iver Jør¬

gensen Christensen i 12 og for Jens Hansen Jensen i 6 Dage.
Af Actionens Omkostninger bør hver af de nævnte Tiltalte ud¬

rede Salair til sin beskikkede Defensor, nemlig Iver Jørgensen
Christensen til Procurator Poulsen 10 Kroner og Jens Hansen
Jensen til Sagfører Harck 10 Kroner, hvorhos de øvrige Ac¬

tionsomkostninger, hvorunder Salair til Actor, Procurator Smith,
12 Kroner bør udredes med ⅓ af Iver Jørgensen Christensen

og ⅓ af Jens Hansen Jensen. De idømte Bøder at erlægge
inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dom¬

men i det Hele at efterkomme under Adfærd efter Loven.“
Viborg Overretsdom af 8de Mai 1876: „De Tiltalte Huus¬

mand Iver Jørgensen Christensen og Reservepolitibetjent Jens
Hansen Jensen bør hver især til Statskassen bøde 30 Kroner

eller i Mangel af fuld Betaling heraf hensættes i simpelt Fæng¬
sel i 4 Dage. Saa udrede de Tiltalte og hver med det Halve Actio¬

nens Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen bestemte
Salairer samt i Salair til Actor og Defensorerne for Overretten

Procuratorerne Morville, Fasting og Justitsraad Neckelmann
15 Kroner til hver. De idømte Bøder udredes inden 8 Uger
efter denne Doms lovlige Forkyndelse og iøvrigt at efterkommes
under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, hvorhos Fristen for de idømte Bøders
Udredelse bliver at bestemme til 4 Uger efter denne Høiesterets¬

doms Forkyndelse.
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Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,

hvorhos Fristen for de idømte Bøders Udredelse
bestemmes til 4 Uger efterdenne Høiesteretsdoms
Forkyndelse. Etatsraad Buntzen og Advocaterne

Hindenburg og Levinsen tillagges i Salarium for

Høiesteret hver 30 Kroner, der udredes af de Til¬

talte hver med det Halve.

I den indonkede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag til¬
tales Huusmand Iver Jørgensen Christensen og Reservepolitibetjent

Jens Hansen Jensen, den Første for Overtrædelse af Straffelovens § 100
og den Sidste for Overtrædelse af samme Lovs § 144 andet Stykke cfr. §141
eller ialfald af Lov 4de Februar 1871 § 12.

Efterat Tiltalte Iver Jørgensen Christensen i Skrivelse af 27de Juli

f. A til Byfogedcontoiret i Varde havde forlangt Medtiltalte Jensen tiltal

og straffet i Anledning af, at denne den foregaaende Dags Aften skulde uden
nogensomhelst dertil given Anledning paa en Gade i Varde voldelig have
overfaldet ham og flere Gange stødt ham omkuld samt med en Stok bibragt

ham en Mængde Slag paa Kroppen og derved tilføiet ham de i en Skrivelser
vedlagt Lægeerklæring ommeldte mindre Beskadigelser, navnlig en Rivt af en
Tommes Længde i Huden paa Panden, en Afskrabning af Overhuden samme¬

steds af ⅓ Tommes Gje nemsnit og en lignende Afskrabning over Knæskallen

paa høire Been, om hvilke Beskadigelser det i Lægeerklæringen hedder, at de

vare forbundne med Smerte og vilde efterlade Spor for nogen Tid, men ingen
varig Skade for Helbredet, har Tiltalte Iver Jørgensen Christensen under den

i den Anledning anstillede Undersøgelse afgivet en Forklaring, der gaaer ud
paa, at han 2 Gange er bleven revet eller stødt omkuld af Tiltalte Jensen

og gjentagne Gange slaaet af ham med en Stok, navnlig ogsaa i Hovedet,
somt at han ikke med Bestemthed veed, om han ved bemeldte Leilighed har
slaaet Jensen, idet han efter sit Udsagn blev saa fortumlet ved de Slag, han
sik i Hovedet, at han ikke har nogen klar Forestilling om, hvad han gjorde.
Tiltalte Jensen har derimod forklaret, at han, da Christensen ved
i

beruset Tilstand at passere forbi ham paa Gaden, faldt baglænds over paa
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ham, tog fat i ham for at holde ham borte fra sig, og at der derpaa, efterat
Christensen havde vendt sig om mod ham og spurgt, hvorledes Jensen som

Infanterist turde slaa ham, der var en gammel Dragon, opstod en Trætte
mellem dem. Efter sit Udsagn tog Jensen, der havde Uniformskaskjet paa,

derpaa sit Politiskilt frem, og, idet han fremviste dette for Christensen, opfor¬
drede han ham til at forføie sig bort, og da Christensen ikke blot undlod

dette, men ogsaa med knyttet Haand slog ham ind paa Overlæben, tog han

fat paa ham og stødte ham tilbage samt, idet Christensen trængte ind paa
ham, slog han fra sig med Stokken; han har derhos vedgaaet, at han, medens
Christensen, der var falden om paa Steenbrøen, endnu laa der, har givet

ham et Slag med Stokken, samt at han, efterat Christensen havde reist sig

og paany var faret ind paa ham og havde grebet ham i Brystet, har skubbet
ham fra sig, saa at han faldt, og derpaa paany tildeelt ham et eller flere

Slag med Stokken.
Efter Sagens Oplysninger maa det antages, at Tiltalte Christensen
ved den ommeldte Leilighed har været i høi Grad beruset, og at han paa

Grund af denne sin Tilstand, er, idet han vilde gaae forbi Tiltalte Jensen,
falden baglænds over mod denne, der da tog fat paa ham og derved hindrede

ham i at falde. Det maa derhos ved de under Sagen afgivne edelige Vidne¬

forklaringer ansees godtgjort, paa den ene Side, at Tiltalte Jensen, efterat
der derpaa var opstaaet Trætte mellem ham og Tiltalte Christensen, gjentagne

Gange har revet eller stødt denne omkuld og, medens Christensen laa paa

Jorden, tildeelt ham ikke faae Slag med Stokken, og at han ved bemeldte
Leilighed i det Hele har undladt at vise behørig Besindighed og Maadehold,
og paa den anden Side, at Tiltalte Christensen, efterat Jensen havde viist

ham sit Politiskilt og opfordret ham til at fjerne sig, ikke blot har undladt
dette, men ogsaa slaaet Jensen, uden at det dog er fuldstændigt oplyst, om

det er skeet før eller efterat Jensen havde tildeelt ham Slag med Stokken,
ligesom det ogsaa er oplyst, at Tiltalte Christensen, efter — som meldt — af
være stødt omkuld af Jensen og paany at have reist sig, er trængt ind paa

Jensen og derved har foranlediget yderligere Vold fra dennes Side.
Efter det Anførte ville de Tiltalte, der ere fødte, Christensen den 4de

April 1818 og Jensen den 27de Juni 1816, og af hvilke Christensen ikke sees
tidligere at have været tiltalt eller straffet, hvorimod Jensen, medens han var

i militair Tjeneste, har gjentagne Gange været straffet for forskjellige For¬

seelser, være at ansee, Tiltalte Christensen efter Straffelovens § 100 cfr. § 102,

og Tiltalte Jensen efter samme Lovs § 144 andet Stykke cfr. § 125 samt
Lov 4de Februar 1871 § 12 og findes Straffen efter Sagens Omstændig¬
heder passende at kunne bestemmes for hver især til en Bøde af 30 Kr. til
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Statskassen eller i Mangel af fuld Betaling heraf simpelt Fængsel i 4 Dage,
hvorhos de hver med en Halvpart ville have at udrede Actionens Om¬

kostninger.“

Nr. 16. Enken Christine Hylleborg Lundmann,
født Muhl (Advocat Hindenburg efter Ordre)
contra
Landsøver= samt Hof= og Stadsrettens Skiftecom¬

mission og Oversergeant C. Brodersen

(Etatsraad Buntzen for Sidstnævnte efter Ordre),
betræffende Citantindens Berettigelse til at erholde udleveret en
Creditkasseobligation m. m.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 24de Mai
1875: „Citantinden, Enkemadame Christine Hylleborg Lund¬

mann født Muhl, bør være berettiget til at erholde udbetalt,
hvad der af den omprocederede Capital efter en lovlig Skifte¬

behandling af Styrmand Fischer's og hans først afdøde Hu¬
strus, Cathrine Fischers, Bo tilfalder bemeldte Fischer som Boes¬
lod og Arv. Iøvrigt bør de Indstævnte, Rettens Skiftecommis¬

sion og Oversergeant i Livgarden H. Brodersen, for Citantindens
Tiltale i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger ophæ¬

ves. Der tillægges Procurator Lassen et Salair af 20 Kroner,
der udredes af det Offentlige. Procurator Rothe forelægges en

Frist af 8 Dage efter denne Doms Afsigelse til at berigtige
Stemplingen af det af ham den 8de December 1873 fremlagte

Indlæg.“

Høiesterets Dom.
Som anført i den indankede Dom bleve de for Styrmand
Johan Christian Fischer under Forbehold af hans Moders Ret
til Rentenydelsen i sin Tid i Kjøbenhavns Overformynderi ind¬

satte Arvemidler ikke inddragne under det i hans Fraværelse i
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Aaret 1863 afholdte Skifte af hans og afdøde første Hustrus,
Cathrine Fischers, Fællesbo. Det factiske Raadighedsforhold,

hvori Fischer allerede forinden Hustruens Død havde staaet til
bemeldte Midler, er saaledes ikke undergaaet nogen Forandring
ved Skiftebehandlingen, under hvilken der ei heller iøvrigt fra
Boets Side blev foretaget noget Skridt, navnlig ikke ligeoverfor

Overformynderiet, for at betage Fischer Raadigheden over dem,
og som Følge heraf, samt da der mangler Føie til at antage,
at Citantinden skulde have vidst eller havt Anledning til at for¬
mode, at Datterens Ret vilde krænkes ved en Disposition fra

Fischers Side over de paagjældende Midler,

i hvilken Hen¬

seende bemærkes, at den Omstændighed, at Fællesboet var slut¬
tet, endog maatte berettige til at antage, at Fischers Retsfor¬

hold med Hensyn til samme havde fundet sin endelige Afslut¬

ning — vil den af Fischer ved Documentet af 11te Juli 1868
iværksatte Overdragelse til Citantinden af sine Rettigheder med

Hensyn til disse Midler, hvilken Overdragelses Gyldighed ei hel¬
ler iøvrigt kan ansees svækket ved de af de Indstævnte mod

samme fremsatte Indsigelser, ikke kunne omstødes af det nu gjen¬
optagne Fællesbo. Idet saaledes dette Bo ikke kan ansees be¬
rettiget til at inddrage de omhandlede Midler under den for¬

nyede Skiftebehandling, vil Citantinden i Henhold til sin derom
nedlagte Paastand være at kjende berettiget til af den indstævnte

Skiftecommission at erholde udleveret den i Dommen nævnte, fra

Overformynderiet til Commissionen afgivne Creditkasseobligation
Litr. C. Nr. 779 paa 500 Rd., og faae udbetalt det ligeledes
til Commissionen afleverede contante Beløb 4 Rd. 93 Sk. eller
9 Kr. 93 Øre, Obligationen med vedhængende Rente fra 11te

Juni 1873 og det contante Beløb med Rente deraf 5 pCt. aarligt fra
den 22de Juli 1873 indtil Betaling skeer. Processens Omkostninger

for begge Retter blive efter Omstændighederne at ophæve, og det
Citantindens befalede Sagfører for Høiesteret tilkommende Sa¬

lair at udrede af det Offentlige.
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Thi kjendes for Ret:
Citantinden bør være berettiget til af den ind¬

stævnte Skiftecommission at erholde udleveret
den ovennævnte Creditkasseobligation med ved¬

hængende Rente fra 11te Juni 1873 samt udbe¬
talt 9 Kroner 93 Øre med Rente heraf 5 pCt. aar¬

ligt fra den 22de Juli 1873 indtil Betaling skeer.
Processens Omkostninger for begge Retter ophæ¬

ves. Til Justitskassen betale de Indstævnte 2

Kroner. Advocat Hindenburg tillagges i Sala¬

rium for Høiesteret 120 Kroner, der udredes af

det Offentlige.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Paa Skiftet efter
afdøde Kasserer og Consumptionsskriver Hans Jørgen Bertelsen blev der i sin

Tid udlagt i Arv til daværende Styrmand Johan Christian Fischer en Ca¬
pital bestaaende af 5 uopsigelige Creditkasseobligationer, hver paa 100 Rd.

samt et contant Beløb af 4 Rd. 93 Sk., dog saaledes, at Styrmand Fischers

Moder skulde nyde Renten heraf, saalænge hun levede og ikke indlod sig i
nyt Ægteskab, og blev Capitalen derpaa, i Henhold til Bertelsens Testa¬

mente af 16de October 1838, i Mai 1841 indsat i Overformynderiet paa
Grund af den Fischers Moder tillagte Rentenydelse.

Ved en noterialiter attesteret Declaration af 11te Juli 1868 afhændede

og overdreg Styrmand Fischer denne Capital, der dengang endnu indestod i
Overformynderiet, til sin Svigerinde, Enkemadame Christine Hylle¬
borg Lundmann født Muhl, saaledes at hun, der, som det hedder, i alle

Maader havde fyldestgjort ham for Belpbet, frit og uhindret kunde disponer
over Capitalen, naar Rentenydersken, Fischers Moder, ved Døden maatte
afgaae, og blev denne Overdragelse den 20de August 1869 ved Enkemadame

Lundmanns Foranstaltning noteret i Overformynderiets Værgemaalsprotocol.
Den 4de Juni 1873 afgik Rentenydersken ved Døden, efter at Styrmand

Fischer alt tidligere, som det maa antages i Aaret 1869 eller 1870, var død,
og Capitalen blev da paa Grund af en Protest fra Fischers Svigersøn,
Oversergeant i Livgarden, H. Brodersen — der er gift med det eneste
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Barn af Fischers første Ægteskab, en Datter Olivia — mod Capitalens

Udbetaling til Enkemadame Lundmann, af Overformynderiet afgiven til
Rettens Skiftecommission, der inddrog Capitalen under Fischers og hans den

10de Juli 1863 ved Døden afgaaede første Hustrus, Cathrine Fischers reas¬
sumerede Bo, hvilket Bo den 14de s. M. var sluttet som insolvent, idet Boets

til 10 Rd. vurderede Effecter bleve udlagte Enkemanden for Begravelsesud¬

gifter, uden at den ovennævnte i Overformynderiet indestaaende Capital var

bleven opgivet paa Skiftet.
Under nærværende mod de Indstævnte, Rettens Skiftecommission og
Oversergeant i Livgarden, H. Brodersen anlagte Sag, har nu Citantinden,
ovennævnte Enkemadame Lundmann, principaliter paastaaet den indstævnte

Skiftecommission tilpligtet til under lovlig Tvang at udlevere Citantinden

den i sammes Værge befindende uopsigelige Creditkasseobligation Litr. C Nr.
779 stor 500 Rd. — hvilken Obligation, eftor hvad der er in confesso i sin

Tid er substitueret istedetfor de i Overformynderiet oprindeligt indsatte 5 Stk.
Creditkasseobligationer hver paa 100 Rd. — med vedhængende Rente fra

11te Juni 1873, samt at udbetale hende 4 Rd. 93 Sk med Renter deraf 5
pCt. aarlig fra Forligsklagens Dato, den 22de Juli 1873 til Betaling skeer,
og sig ligeoverfor Indstævnte, Oversergeant Brodersen, kjendt berettiget til

at erholde den nævnte Creditkasseobligation udleveret og det contante Beløb

med Renter udbetalt, hvorhos hun har paastaaet begge de Indstævnte til¬

pligtede in solidum at betale hende Sagens Omkostninger skadesløst. Aldeles
subsidiairt har Citantinden paastaaet Skiftecommissionen tilpligtet under lovlig

Tvang at udbetale hende ⅓ af den oprindelige Capital som Styrmand
Fischers Andeel i samme.

Den indstævnte Skiftecommission procederer principaliter til Frifindelse
i det Hele for Citantindens Tiltale, subsidialiter til at Citantinden ikkun

kjendes berettiget til at faae udlagt den Styrmand Fischer tilkommende
Broderlod og Boeslod af hvad der af den omprocederede Capital i sin Tid

bliver tilbage til Deling imellem det ovennævnte Bos Arvinger, hvorhos
Skiftecommissionen i hvert Fald har paastaaet Boet tilkjendt Sagens Om¬

kostninger hos Citantinden skadesløst eller med noget Tilstrækkeligt.
For Indstævnte, Oversergeant Brodersen, hvem der er meddeelt Be¬

villing til fri Proces, har Procurator Lassen efter Ordre givet Møde, og
gaaer hans Paastand ud paa, at Citantinden kjendes uberettiget til at er¬

holde den ommeldte Creditkasseobligation udleveret eller det contante Beløh
med Renter udbetalt, hvorimod hele Beløbet paastaaes inddraget i det reas¬

sumerede Bo og deelt efter Lovgivningens almindelige, Regler

hvilket maa forstaaes som en Procedure til Frifindelse for Citantindens
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Tiltale — ligesom han derhos har paastaaet — som det hedder — Citant¬

inden tilpligtet at betale Indstævnte, Brodersen Sagens, Omkostninger
skadesløst, som om denne for hans Vedkommende ikke havde været beneficeret,
derunder Salair til ham, hvilket han i hvert Fald har forventet sig tillagt

af det Offentlige.
At det nu har været Styrmand Fischers Hensigt ved Declarationen
af 11te Juli 1868 strax fra sammes Dato at overdrage Citantinden Eien¬

domsretten over Capitalen, kan, uanseet at de Indstævnte ikke have villet

erkjende dette, ikke med Føie betvivles, i hvilken Henseende bemærkes, at
naar det i Declarationen hedder, at hun frit og uhindret kan disponere over

Capitalen, naar Rentenydersken er død, da kan dette kun betragtes som en
Tidsbestemmelse for den fulde Indtræden af alle Eiendomsrettens Virkninger,
men derimod ikke — som de Indstævnte have formeent — tillægges den Be¬
tydning, at Eiendomsretten først fra dette Tidspunct kunde ansees Citant¬
inden overdragen. Da der derhos er skeet behørig Anmeldelse for Overfor¬

mynderiet om den skete Eiendomsoverdragelse — i hvilken Henseende det er
ligegyldigt, at Anmeldelsen kun er skeet af Citantinden, da hun hertil har

havt tilstrækkelig Bemyndigelse i Declarationens Indhold — kan der heller
ikke, forsaavidt der iøvrigt efter Forholdets Natur kunde være Tale om at

i
fordre nogen Overleverelse for at constituere Eiendomsrettens Overgang,

denne Henseende siges at være nogen Mangel tilstede.
Derimod maa der gives de Indstævnte Medhold i, at, da Capitalen

tilhorte Styrmand Fischers og hans første Hustrus Fællesbo, kunde han,
efterat Hustruen var afgaaet ved Døden den 10de Juli 1863 og Skifte efter

hende afholdt, under hvilket Skifte Capitalen burde have været inddragen,
paa den Tid, Declarationen af 11 Juli 1868 udstedtes, ikke være berettiget

til at disponere over en større Deel af Capitalen end den, som ved en lovlig
Skiftebehandling af Boet vilde være tilfalden ham som Boeslod og Arv. Nu

har vel Citantinden paaberaabt, at hun, der efter sin Paastand, som heller

ikke er modsagt, vil have givet fuld Valuta for Capitalen, har været uvidende
om, at Capitalen i sin Tid er bleven holdt udenfor Skiftet, men denne
Uvidenhed findes ikke at kunne komme hende tilgode, da hun ikke har nægtet,

hvod hun, efter hvad der er oplyst om hendes personlige Forhold til Styr¬
mand Fischer, heller ikke kan antages at have været uvidende om, at hun

paa den Tid Declarationen af 11te Juli 1868 udstedtes, har vidst, at

Fischers første Hustru var afgaaet ved Døden og Skifte efter hende afholdt,
og hun havde derfor al Anledning til nærmere at undersøge, med hvilken

Hjemmel Styrmand Fischer kunde disponere over Capitalen saaledes som
skeet ved Declarationen af 1868, og forsaavidt hun, hvad hun dog iøvrigt ikke
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har paaberaabt, maatte have staaet i den Formening, at Capitalen var Fæl¬
lesboet uvedkommende, er dette en error juris, for hvilken hun selv maa

tage Skade.
Efter det Anførte kan Citantinden alene kjendes berettiget til at er¬
holde udbetalt, hvad der af den omprocederede Capital efter en lovlig Skiftebe¬

handling af Styrmand Fischers og hans første Hustrus, Cathrine Fischers,
Bo tilfalder ham som Boeslod og Arv, hvorimod de Indstævnte iøvrigt ville

være at frifinde for Citantindens Tiltale i denne Sag.

Sagens Omkostninger ville efter Omstændighederne være at ophæve,
og det Procurator Lassen, hvis Sagførelse har været lovlig, tilkommende
Salair, der bestemmes til 20 Kroner, at udrede af det Offentlige. Der
vil være at forelægge Procurator Rothe en Frist af 8 Dage efter denne

Doms Afsigelse til at berigtige Stemplingen af det af ham den 8de December
1873 fremlagte Indlæg, der er skrevet paa ustemplet Papir. — Iøvrigt fore¬

ligger ingen Stempelovertrædelse under Sagen.“

Nr. 200.

Advocat Hindenburg
contra

Niels Hansen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for at have mishandlet sin Hustru og sit Barn.
Stevns Faxe Herreders Extraretsdom af 18de April 1876:

„Indsidder Niels Hansen af Strøby bør hensættes til Fængsel
paa Vand og Brød i 5 Dage, saa betaler han og alle af denne
Sag lovligt flydende Omkostninger, derunder Salair til Actor,

Procurator Nielsen, og Defensor, Procurator Rye, 10 Kroner
til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 18de Au¬

gust 1876: „Tiltalte Niels Hansen bør for Actors Tiltale i
denne Sag fri at være. I Henseende til Actionens Omkostnin¬

ger bør Underretsdommen ved Magt at stande. I Salair til

Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Hvalsøe og
Herforth, betaler Tiltalte 10 Kroner til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.

410

Den 3die November.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advoca¬

terne Hindenburg og Henrichsen for Høiesteret

betaler Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Stævns Faxe Herreders Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Indsidder

Niels Hansen tiltales for at have mishandlet sin Hustru og sit Barn,
er det af Tiltaltes Hustru forklaret, at hun i de 16 Aar, i hvilke hun har
været gift med Tiltalte, jævnlig er bleven mishandlet af sin Mand, og at

dette er tiltaget i den senere Tid.
Saaledes skal Tiltalte Lørdagaften den 5te Februar d. A. have slaaet

hende med knyttet Næve i Hovedet og forsøgt at smide hende ud af Huset,

hvilket dog ikke lykkedes, hvorefter han skal have pryglet deres 1Zaarige Søn
saaledes, at dennes Ansigt blev heelt ophovnet. I Overeensstemmelse hermed
har Tiltaltes 16aarige Søn Christen Hansen edelig udsagt, at han ofte har

seet Faderen banke Moderen, saa at hun været baade blaa og guul i Ansigtet,
navnlig vil han ogsaa den ommeldte Lørdag, da han, som tjener ude, tilfæl¬

digen var kommen hjem, have bemærket, at Moderen var rød i Ansigtet og
saae ud, som om hun var bleven slaaet; ligesom han vil være bleven Vidn
til, at Faderen slog hans mindre Broder med en Flaske. Endvidere har

Tjenestekarl Peder Jensen og Tøffelmager Jørgen Christensen afgivet det

Vidnesbyrd, at de —dog ved forskjellige Leiligheder — have seet Tiltalte

banke Hustruen, hvorhos bemeldte Toffelmager Christensen har udsagt, at han,
som boer i samme Huus som Tiltalte, den oftnævnte Lørdagaften har hørt
Spektakel, der varede i et Par Timer, og Tiltalte raabe: „Herud I Røver¬

pak!“ Men uagtet de saaledes fremkomne Oplysninger, hvortil kan føies,
at Tiltaltes Hustru dengang hun den 10de Februar d. A. gav Møde i Retten,
bar tydelige Spor af Slag paa Panden, og at Drengen efter Vidnet Tøffel¬

mager Christensens Udsagn Søndagen den 6te Februar d. A. havde Hul i
Hovedet, findes der dog overfor Tiltaltes Benægtelse af at have banket sin

Kone og Paastand om, at det er hende, der har banket ham, og at han i
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det høieste kun har forsvaret sig, ikke tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis for, at

han har gjort sig skyldig i de ham paasigtede Forbrydelser, tilmed da Ind¬

sidder Hans Carlsen, der iøvrigt er en tidligere straffet Person, har udsagt,

at han ofte har seet Tiltalte og Hustru slaaes, og at Tiltalte vel er slem til
at slaae, hvilket han dog kun daarligt kan, eftersom han paa Grund af sin
Drikfældighed er en Pjalt, men at Konen er ligesaa slem i nævnte Henseende

og som den stærkere i Almindelighed staaer sig, samt at han ofte er bleven
Vidne til, at Drengen har faret løs paa Faderen og slaaet denne. I Hen¬

hold til det Anførte vil Tiltalte være at frifinde for Actors Tiltale, og Un¬
derretsdommen, ved hvilken han i Medfør af Straffelovens § 202 er anseet
med Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, vil saaledes alene med

Hensyn til Actionens Omkostninger, der rettelig ere paalagte Tiltalte, være

at stadfæste“

Mandagen den 6te November.

Nr. 225.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Niels Nielsen samt Rasmus Christian

Rasmussen og Christen Nielsen (Defensor Levinsen).
der tiltales for voldeligt Overfald og Legemsbeskadigelse.
Korsør Kjøbstads Extrarets Dom af 13de Juli 1876: „De

Tiltalte, Arrestanten Niels Nielsen, Rasmus Christian Rasmus¬

sen og Christen Nielsen, bør hensættes, den Førstnævnte til For¬
bedringshuusarbeide i 8 Maaneder og de tvende Sidstnævnte i
Fængsel paa Vand og Brød, Rasmus Christian Rasmussen i 4
Gange 5 Dage og Christen Nielsen i 3 Gange 5 Dage. Saa
bør de Tiltalte in solidum udrede samtlige af denne Sag lov¬

lig flydende Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Procu¬

rator Strøbech, 14 Kroner og til Defensor, Procurator Jacob¬

sen, 10 Kroner. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 22de Sep¬

tember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog

412

Den 6te November.

at Straffen for Arrestanten Niels Nielsen bestemmes til
Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. I Salair

til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Mundt og
Lassen, betale Arrestanten og de Tiltalte Rasmus Christian
Rasmussen og Chr. Nielsen 12 Kroner til hver, der udredes
paa samme Maade som Actionens øvrige Omkostninger. At efterkom¬
mes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Hindenburg og Levinsen for Høiesteret betale de
Tiltalte Een for Alle og Alle for Een 40 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
fra Korsør Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag actioneres Arrestanten

Niels Nielsen og de Tiltalte Raømus Christian Rasmussen og
Christen Nielsen for voldeligt Overfald og Legemsbeskadigelse, og er det
ogsaa ved deres egen, af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse tilstrækkeligt
godtgjort, at de have gjort sig skyldige i de dem paasigtede Forbrydelser
under følgende Omstændigheder.

Den 5te Juni d A. om Aftenen Kl ca. 11 stode Arrestanten og Til¬

talte Rasmussen, der Begge havde været til Barselgilde hos Tiltalte Chr.
Nielsen, tilligemed denne udenfor det Huus, hvori han boede, da 5 holsteenske

tAtlerAbeidsmænd, hvoriblandt Christian Fritz Hilbert, Peter Stelck, Jochim
Timm og Jochim Ehmck, gik forbi for at begive sig til Gaarden Taarnborg,
hvor de ernærede sig som Grøftegravere Uden at disse hertil havde givet

nogen Anledning fulgte Arrestanten og de Tiltalte, i den Hensigt at banke

Tydskerne, efter dem, og da Hilbert et Stykke henad Veien blev staaende for

at lade sit Vand, tilføiede Tiltalte Rasmussen, uden at Hilbert fremdeles

dertil gav nogen Anledning, ham med en Gadedørsnøgle i sin knyttede høire

Haand deels et Slag i Ansigtet, deels et Slag enten paa Skulderen eller
oven i Hovedet, hvorved Hilbert faldt til Jorden. Arrestanten havde imid¬
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lertid forsynet sig med en Gadefeiningskost, paa hvilken Børsterne vare af¬
slidte, og hvis Skaft var afbræktet og kun ca. 1 Alen langt, i den Hensigt
at bruge den under den forestaaende Kamp, og da Hilbert havde forenet sig
med nogle af sine Kammerater og atter var paa Veien til Taarnborg, fore

Arrestanten og Tiltalte Chr Nielsen, medens Tiltalte Rasmussen saae til,
løs paa Holstenerne, skjøndt disse fra deres Side søgte ved mindelige Fore¬

stillinger at forhindre Slagsmaal, idet Arrestanten med det anførte Redskab
og Chr Nielsen med sine Næver slog løs paa deres Modstandere. Om Føl¬

gerne af den Holstenerne af Tiltalte Chr. Nielsen tilføiede Overlast har Intet
ladet sig oplyse, hvorimod det er godtgjort, at Arrestanten tilføiede Ehmck,
Stelck og Timm flere Slag med Kosten, saa at de styrtede til Jorden, samt
at Holstenerne i det Hele erholdt følgende Beskadigelser: Hilbert i Overlæben

noget tilvenstre for Midtlinien et Saar, hvorved Læben var flækket heelt

igjennem et Par Linier over Læbens røde Deel; Ehmck midt i Panden et ca.

1½“ langt transversalt Saar, der naaede ind til Benet, i venstre Tinding
et stærkt blødende Saar af omtrent samme Længde og Dybde, oven i Issen
et mindre, henved I“ langt Saar, samt et Brud af venstre Underarm ca. 1'“

oven for Haandledet, foruden nogle Hudafskrabninger og Rifter paa Under¬
armen og i Ansigtet, Stelck et Saar paa høire Kind lidt under Øiet, godt

bha“ langt og et Par Linier dybt, et lignende Saar under Næsen, en Deel
Svulst af underløbet Blod omkring høire Øie og temmelig betydelig Blod¬

udtrædning i dettes Slimhinde, foruden nogle Hudafskrabninger paa Næsen

og venstre Underarm, og Timm smaa Hudafskrabninger i Panden og paa Næsen.

Efter en af vedkommende Districtslæge under 30te Juni d. A. afgiven
Erklæring vare Hilbert, Stelck og Timm da aldeles helbredede, uden at de

dem tilføiede Læsioner ville udøve nogen skadelig Indflydelse paa deres Hel¬
bred i Fremtiden. Hvad Ehmck angaaer, var Saarene i Hovedet lægte med
Undtagelse af det i den venstre Tinding, men hverken dette, der ventedes lægt
i Løbet af de følger de 8 à 14 Dage, eller de andre Saar kunde antages at

ville udøve nogen skadelig Indflydelse paa hans Helbred. Armbrudet, der var
begyndt at consolideres og ventedes at være fuldkomment fast efter en Maa¬

neds Forløb, vilde derimod i lang Tid efterlade en Stiphed og Svækkelse i
Armen, som kun lidt efter lidt vilde svinde, og kunde det ikke antages, at han

vilde blive fuldkommen arbeidsdygtig, førend det meste af 1 Aar og maaskee
endnu længere Tid var hengaaet, medens det paa den anden Side var sand¬

synligt, at han med Tiden fuldstændigt vilde forvinde Følgerne af Bruddet
For dette Forhold ville Arrestanten og de Tiltalte, der ere fødte,
Arrestanten den 21de August 1850, Tiltalte Rasmussen den 22de Mai 1848

og Tiltalte Chr. Nielsen den 9de August 1851 og hvoraf Ingen er fundet
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forhen straffet, naar undtages, at Tiltalte Rasmussen ifølge Antvorskov Birks
Extrarets Dom af 10de Decbr. 1861 har været straffet med Riis for Brand¬

stiftelse, førend han opnaaede criminel Lavalder, være at ansee efter Straffe¬

lovens § 203 cfr. § 47 efter Omstændighederne med Fængsel paa Vand og
Brød, Arrestanten i 6 Gange 5 Dage, Tiltalte Rasmussen i 4 Gange 5 Dage

og Tiltalte Chr. Nielsen i 3 Gange 5 Dage.

Med denne Forandring i Henseende til Arrestantens Straf, der i Un¬
derretsdommen er bestemt til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, vil be¬

meldte Dom, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger billiges, være

at stadfæste.“

Tirsdagen den 2de November.

Nr. 124.

Advocat Klubien
contra

Emil Ferdinand Krause (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Bedrageri.
Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extrarets Dom af 7de
September 1875: „Tiltalte Emil Ferdinand Krause bør hen¬

sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, samt
udrede alle af nærværende Sag lovligt flydende Omkostninger,
derunder Salair til Actor, Procurator Jørgensen, 30 Kroner og

til Defensor, Procurator Plockross, 20 Kroner. At efterkommes
under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 28de April
1876: „Tiltalte, Handelsagent Emil Ferdinand Krause af Fre¬
deriksberg, bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være.

I Henseende til Actionens Omkostninger bør Birketingsdommen

ved Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor for Over¬
retten, Procuratorerne Lehmann og Gottschalk, betaler Tiltalte
30 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.
Statskassens Ret forbeholdes med Hensyn til, at den af Defen¬

sor for Overretten fremlagte Fuldmagt af 4de Januar 1871 fra
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Hoffmeyer & Eegholm til Tiltalte er skreven paa ustemplet

Papiir.“
Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,
hvorved intet Væsentligt findes at erindre, kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne
Klubien og Hindenburg for Høiesteret betaler

Tiltalte 60 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Det, der under nær¬
værende mod Tiltalte, Handelsagent Emil Ferdinand Krause af Fre¬
deriksberg, for Bedrageri anlagte, fra Kjøbenhavns Amts sondre Birks Ex¬

traret hertil indankede Sag lægges Tiltalte til Last, er det Forhold, han har
udviist, ved dels at disponere over et Kjøretøi, hvori han havde givet det

herværende Handelshuus, Hoffmeyer & Eegholm, Pant, deels i en længere

Tid uden Berettigelse til eget Brug at anvende Penge, som han havde ind¬

kasseret for dette Firma, saavelsom for Andre, for hvem han reiste som
Handelsreisende.
I førstnævnte Henseende er Sagens Sammenhæng den, at Tiltalte

ved en den 27de August 1873 udstedt, den 3die September næstefter behørig
tinglæst Obligation havde for et hos det nævnte Firma erholdt Laan paa

500 Rdl, givet Pant i et Kjøretøi, nemlig, som det hedder, en Charabanc,

(fiirhjulet) med grønt Klædes Betræk og 2 smaa norske guulbrune Heste med
tilhørende Seletøi, at Tiltalte, da den ene af disse Heste døde i Februar
1874, oppebar Assurancesummen derfor og indkjøbte en anden Hest, at han
imidlertid senere solgte baade denne og den tilbageblevne af de pantsatte

bruungule og kjøbte 2 nye Heste, samt at han atter et halvt Aars Tid efter
byttede Charabancen som efter hans Angivende var i Færd med at gaae

itu — bort først med en anden Charabanc og senere med en Landmands¬
Reisevogn, for hvilken han tillige gav 25 Rd. i Bytte. Vel maatte nu ved
disse Handeler Hoffmeyer & Eegholms Pantesikkerhed erkjendes at være ble¬

ven udsat for at gaae tabt, og vel viste Tiltalte, da de talte til ham derom

Utilbøielighed til at give dem Panteret i det nye Kjøretøi, som han havde
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erhvervet; men der vil dog ikke kunne være Spørgsmaal om, saaledes som i
Underretsdommen skeet, at ansee Tiltaltes Forhold ved disse Dispositioner

for Bedrageri, da de maae antages foretagne uden al bedragerisk Hensigt.
Samtlige Handeler havde nemlig kun til Øiemed at skaffe Tiltalte, der paa

sine Handelsreiser maatte have Befordring med sig, et hensigtsmæssigere
Kjøretøi, og det er saa langt fra, at de bleve holdte hemmelige for Pantha¬

verne, at disse tværtimod ialfald hvad Ombytningen af Hestene angik, strax

efter bleve fuldkommen bekjendte dermed og endog skulle have yttret deres
Tilfredshed med Byttet. At Tiltalte selv oppebar Assurancesummen for den
ene Hest og ikke lod den tilflyde Panthaveren, kan saa meget mindre ansees
strafbart, som det end ikke kan antages, at disse havde Panteret i Assurance¬

summen, og den Utilbøielighed, han viste til at give dem Pant i det nye

Kjøretøi, kunde under ingen Omstændigheder være strafbar, men efter hans
Paastand have de aldrig fremsat noget bestemt Forlangende derom, og han
vil derhos have havt grundet Haab om kort efter at kunne betale Pantefor¬
dringen, hvilket Haab dog ikke gik i Opfyldelse, idet han først efter denne

Sags Anlæg har fyldestgjort Panthaverne, hvorhos det endnu kan bemærkes,
at Tiltalte, efter hvad der er oplyst under et ifølge nærværende Rets Kjen¬

delse optaget Reassumtionsforhør tilbød dem Kjøretøiet til Eiendom, uden at
det dog kom til at foreligge, paa hvilke Vilkaar dette Tilbud gjordes. Som

Følge heraf vil Tiltalte under denne Deel af Actionen være at frifinde

(Sluttes i næste Nr.)

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede
Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

N 27.

Den 29de December.

1876.

Tirsdagen den 7de November.

Nr. 124.

Advocat Klubien
contra

Emil Ferdinand Krause.
(see forrige Nr.)
Hvad dernæst angaaer det andet Forhold, der er lagt Tiltalte til

Last, da er det ved hans egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste godtgjort,
at han, der i omtrent 5 Aar har reist som Handelsagent for det oftnævnte

Firma og havde Fuldmagt til at indkassere og qvittere for dets Tilgodeha¬
vende hos Kunder i Provindserne, har i Løbet af de sidste Aar fortiet for
det en Deel Beløb, som han havde indkasseret hos forskjellige Kunder til for¬

skjellige Tider og anvendt Beløbene til eget Brug Den Sum, for hvilken
han saaledes ikke har gjort Rede, men forbrugt, beløber sig efter hans egen

Erkjendelse til ialt 1696 Rdl. 3 Mk. 15 Sk. foruden 73 Rdl. 5 Mk. 14 Sk.,

som han havde indkasseret for tvende andre af ovennævnte Hoffmeyer besty¬
rede Forretninger, men en mindre Deel af dette Beløb vil han dog have un¬
derrettet Firmaet om at have indkasseret og bedet debitere hans Conto. For¬

øvrigt har Tiltalte til sin Undskyldning anført, at det ingensinde har været
hans Hensigt at besvige Firmaet for nogetsomhelst Beløb, hvad heller ikke
efter det Foreliggende kan antages, men at han fandt at kunne bruge denne

Fremgangsmaade, fordi det ikke vilde indrømme hans, efter hans Formening
berettigede Krav paa Provision ogsaa af de Varer, paa hvilke han havde
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forskaffet Bestilling, men som af Modtagerne vare retournerede paa Grund
as Mangler ved Leveringen, og disse Provisioner meente han i Aarenes Løb
at være løbne op til 900 Rdl.; men han har iøvrigt ogsaa erkjendt, at An¬

ledningen til, at han var bleven saa store Beløb skyldig, var den, at han

har forbrugt flere Penge paa sine Reiser, end han fortjente, og har havt Tab
paa Varer, med hvilke han selv gjorde Forretning. I ethvert Fald forme¬
ner han imidlertid, at Ansvar for ham maa bortfalde i Henhold til Straffe¬

lovens § 254, da han, inden Dom faldt i 1ste Instants, har modtaget Qvit¬
tering fra de Vedkommende for deres Tilgodehavende, ligesom de have fra¬

faldet offentlig Tiltale imod ham.
Vel kan nu Tiltalte ikke disculperes ved det, som han har anført om

de ham formeentlig tilkommende Krav paa Provision. Foruden at nemlig disse

Fordringer — hvis Berettigelse Hoffmeyer & Eegholm forøvrigt bestemt have
bestridt — efter hans egen Erkjendelse under Forhørerne —
imod

hvilken det

af Defensor for Overretten gjorte Forsøg paa at hævde Rigtigheden af hans
tidligere Opgivende ikke kan komme i Betragtning — kun vilde kunne andrage
omtrent 400 Rd., saa at det er lidet troligt, at han skulde have troet, at de

kunde løbe op til det af ham angivne Beløb, vilde hans Formening om
Existentsen af slige Krav kun kunne berettige ham til at tilbageholde, men

ikke til at fortie og forbruge de indkasserede Beløb, og det fremgaaer ogsaa
af hans ovenrefererede Forklaring for Retten, at Grunden til hans Adfærd

har været en anden, nemlig hans Uformuenhed til at gjøre Rede for det
Oppebaarne. Derimod skjønnes det ikke rettere end at Tiltaltes Straffean¬

svar paa Grund af den før Underretsdommens Afsigelse stedfundne Fyldest¬

gjørelse og Frafaldelse af Tiltale maa bortfalde i Henhold til Straffelovens
§ 254. Vel er det nemlig under Reassumtionsforhøret oplyst, at Tiltalte i

Virkeligheden Intet har betalt Firmaet udover de 500 Rd., for hvilke Pante¬
obligationen var udstedt, og vel have Hoffmeyer & Eegholm under dette For¬

hør paastaaet, at Tiltalte har brudt de Aflaler, paa hvilke deres Erklæring
om, at Tiltalte havde betalt samtlige dem skyldige Beløb, hvilede, hvorfor de

have tilbagekaldt deres Frafaldelse af Tiltale imod ham; men hertil vil der

intet Hensyn kunne tages, da et muligt Brud paa Aftaler mellem dem og
Tiltalte ikke under nærværende offentlige Sag vilde kunne betage deres Er¬
klæring om at være fyldestgjorte og den skete Frafaldelse af Tiltale deres

Betydning. Og iøvrigt skjønnes ingen af de Data, der udelukke Anvendelsen
af den ovennævnte Bestemmelse i § 254, at være tilstede. Tiltalte kan nem¬

lig ikke antages nogensinde at have udtrykkelig fragaaet Modtagelsen, og den

skete Fortielse findes ikke, som i Underretsdommen antaget, at kunne sættes ved
Siden af en svigagtig Fragaaelse,

hvorved bemærkes, deels at Tiltalte
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maa antages stadig at have meddeelt Kunderne Qvitteringer ved Betalingen,

saa at Forholdet ikke i Længden kunde blive dulgt, deels at Tiltalte ikke har

forelagt Firmaet falske Opgjørelser, idet saadanne Opgjørelser overhovedet
ikke skulde have fundet Sted i de sidste Aar, deels at hans Undladelse af at

indføre de indkasserede Beløb i nogle ham af Hoffmeyer & Eegholm leverede
Qvitteringsbøger ikke kan være afgjørende, efter hvad der er oplyst om, at

han ofte slet ikke havde disse Bøger med sig paa Reiser, hvorimod de henlaae
hos hans Principaler til Conference.

Tiltalte vil derfor i det Hele være at frifinde for Actors Tiltale, og

Underretsdommen, ved hvilken han i Henhold til Straffelovens § 253 er
idømt Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, vil i Over¬
eensstemmelse dermed være at forandre, hvorimod dens Bestemmelser om Ac¬

tionens Omkostninger, som det er paalagt Tiltalte at udrede, bifaldes.“

Mandagen den 13de November.

Nr. 14.Administrationen for Ringsted Klosters

Fideicommis (Advocat Brock)
contra

Kjøbenhavns Magistrat (Advocat Liebe),
betræffende Administrationens formeentlige Berettigelse til at af¬
hænde eller bortarvefæste det til Fideicommisset hørende Bønder¬

gods i Overeensstemmelse med Lov af 21de Juni 1854 uden at af¬

staae nogen Deel af de eventuelle Kjøbesummer til St. Hans Hospital.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 7de Juni
1875: „De Indstævnte, Kjøbenhavns Magistrat, bør for Til¬

tale af Citanterne, Administrationen sor Ringsted Klosters Fideicom¬
mis, i denne Sag fri at være. Processens Omkostninger ophæves.“

Høiesterets Dom.

Forsaavidt de Indstævnte til Støtte for deres Paastand om
Frifindelse have paaberaabt sig, at Loven af 21de Juni 1854

skulde være uanvendelig paa Ringsted Klosters Bøndergods, vil
der ikke kunne gives dem Medhold heri, da den allerh. confir¬

merede Disposition af 27de December 1814 efter sit Indhold
gaaer ud paa at oprette de deri nævnte Eiendomme til et Fa¬
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miliesideicommis, og den i sammes Artikel 8 hjemlede Beretti¬
gelse til Salg under Iagttagelse af visse nærmere foreskrevne
Betingelser ikke kan betage Stiftelsen Charakteren af et Fideicom¬

mis, ligesom den ogsaa stedse fra det Offentliges Side har

været behandlet som et saadant.
Hvad nu Bestemmelserne i den nysnævnte 8de Artikel i Dispo¬

sitionen af 1814 angaaer, bliver at bemærke, at, om end disse Bestem¬

melser, ved Siden af at udtale Opretterens Ønske om at bevare Fidei¬
commisset som Jordegods, maa siges nærmest at give Regler for en
mulig Afhændelse af hele Fideicommisset, kan der dog, navnlig efter

Indholdet af Slutningsbestemmelsen i den foregaaende Artikel 7 og
den deri givne Henviisning til det Følgende, ikke antages, at en Af¬

hændelse af Dele af Eiendommen — derunder ogsaa Bønder¬

godset indbefattet —har ligget udenfor Opretterens Tanke og

Villie. Da der derhos, naar særlig hensees til, at Opretteren i
Dispositionens 13de Artikel har indsat St. Hans Hospital til
Arving i Tilfælde af, at hans Familie skulde uddøe, mangler

Føie til at gaae ud fra, at den i Artikel 8 trufne Bestemmelse,
hvorefter ⅓ af Kjøbesummen ved Salg tilfalder bemeldte Hospi¬

tal, ikkun skulde være begrundet i den Hensigt at oanskeliggjøre
en Afhændelse og ikke i den samme Interesse for Hospitalet, som

har været den ledende ved Bestemmelsen i Artikel 13, maa det
antages at være stemmende med Dispositionen, at Betingelsen
for det nævnte Legat til Hospitalet, der ikke kan betragtes som

uadskillelig knyttet til Opfyldelsen af de øvrige i Artiklen opstillede
Betingelser, og navnlig til, at Salget skeer ved Auction, maa

indtræde ved en Afhændelse af Bøndergodset i Medfør af Loven

af 1854. Med Opnaaelsen af denne Lovs Formaal kan det ei
ansees uforeneligt, at den af Stifteren udtalte Villie om Anven¬

delsen af en Deel af Kjøbesummen, hvilken efter de Høiesteret
forelagte Oplysninger ikke i sin Virkning vil kunne stilles lige
med et Forbud, opretholdes; og ligesaa lidt vil Slutningsbe¬

stemmelsen i Lovens § 1 kunne være til Hinder herfor, da denne
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alene angaaer Forholdet mellem Besidderen og vedkommende Fi¬

deicommis.
Idet den af Citanterne for Høiesteret nedlagte sub¬

sidiaire Paastand om at kjendes berettigede til at bortarvefæste
det til Klosteret hørende Bøndergods i Overeensstemmelse med

Forskrivterne i oftnævnte Lov af 1854 uden at afstaae til
Hospitalet nogen Deel af det eventuelle Vederlag heller ikke kan

tages til Følge, efterdi Bortarvefæstning med Ret til at sælge og
pantsætte er at betragte som Salg og i den her omhandlede Hen¬

seende maa sættes ved Siden af Afhændelse til Selveiendom,
maa det billiges, at der ved den indankede Dom er tillagt de

Indstævnte Frifindelse for Citanternes Tiltale, og Dommen, hvis
Bestemmelse i Henseende til Sagens Omkostninger ligeledes bi¬

faldes, vil saaledes i det Hele være at stadfæste.Processens
Omkostninger for Høiesteret blive efter Omstændighederne at

ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. Processens Omkostninger

for Høiesteret ophæves. Til Justitskassen be¬
tale Citanterne 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „I det den 9de

Marts 1815 confirmerede Erectionsbrev af 27de December 1814 for Ring¬
sted Klosters Fideicommis er det af Erector Grosserer Casper Peter By¬

gell bestemt i Post 8, — idet han forudsætter Muligheden af Fideicommis¬
sets Salg, — at han ikke bestemt vil have noget derimod, naar alene føl¬

gende Betingelser derved iagttages, at saavel Administrationen som alle de
til Indtægt af Fideicommisset Berettigede, paa den Tid Salg attraaes,
derom ere enige, a t Salget skeer ved offentlig Auction, som i det mindste 2
Maaneder forud er bekjendtgjort i alle Rigets Aviser, at M af Kjøbesummen

tilfalder St. Hans Hospital eller nogen i dets Sted mulig oprettende Stif¬
telse af lige Indretning, hvilken ½ Kjøberen bør udbetale til Stiftelsens Føre¬

satte i næste Termin, efter at Auctionen er holdt og Eiendommen solgt, og
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at de øvrige ⅔ af Kjøbesummen bliver staaende paa første Prioritet i Eien¬
dommen som et evigt Fideicommis for Familien under lige Vilkaar som
Godset selv, hvorfor Kjøbesummen saavel som den aarlige Rente skulde be¬

stemmes ikke i Penge men i Byg. I Erectionsbrevets 13de Post fastsættes
derhos, at Fideicommisset, hvis Erectors Descendenter aldeles skulde uddøe,
tilfalder Broderen Georg Martin Bygells Børn og deres ægte Afkom, og at,

hvis ogsaa denne Familie aldeles skulde uddøe, Eiendommen da tilkalder St.
Hans Hospital i Kjøbenhavn, og overlades det til Sammes Direction at

gjøre saadan Indretning dermed, som den til Stiftelsens Bedste maatte finde

meest passende.
Imellem Citanterne i nærværende Sag, Administrationen for Ring¬
sted Klosters Fideicommis, og de Indstævnte, Kjøbenhavns Magi¬
strat, er der nu opstaaet Meningsforskjel, angaaende hvorvidt Erectionsbrevets
ovenommeldte Bestemmelser i Post 8kunne komme til Anvendelse, naar Administra¬

tionen vil benytte den i Lov angaaende Afhændelse af det til Lehn, Stamhuse, Fidei¬

commisser m. m. hørende Bøndergods af 21de Juni 1854 givne Adgang til
at sælge Fæstegodset paa de i Loven foreskrevne Vilkaar, og, da Citanterne

have besluttet sig til at gjøre et Forsøg paa at bortsælge Fideicommissets
Bøndergods paa de i nysnævnte Lov omhandlede Vilkaar, men Justitsmini¬
steriet ikke, som Sagen foreligger mellem Parterne, har villet fastsætte Mini¬
mum for de eventuelle Salgssummer, have Citanterne anlagt denne Sag, —

der, efter at være ved nærværende Rets Dom af 19de October f. A. afviist,
idet der ikke antoges at foreligge nogen Retstrætte, der egnede sig til Paa¬
kjendelse af Domstolene, ifølge Høiesteretsdom af 19de Marts d. A. skal paa¬

dømmes i Realiteten, — og gaaer deres Paastand ud paa, at Ringsted Klo¬
sters Fideicommis ved Dom kjendes berettiget til at afhænde eller bortarve¬

fæste det til Fideicommisset hørende Bøndergods i Overeensstemmelse med
Lov af 21de Juni 1854 uden at være pligtig til at afstaae til St. Hans
Hospital nogen Deel af de eventuelle Kjøbesummer, samt at de Indstævnte
tilpligtes at betale Sagens Omkostninger skadesløst.

Derimod have de Indstævnte paastaaet sig frifundne for Citanternes

Tiltale og disse tilpligtede at betale dem Sagens Omkostninger skadesløst

efter Regning.
Imod overhovedet at anvende Loven af 21de Juni 1854 paa Ringsted

Klosters Bøndergods er fra de Indstævntes Side anført, deels at Ringsted
Kloster formeentlig aldrig har været et Stamhuus eller noget Fideicommis i
den Betydning, hvori Ordet bruges i nysnævnte Lov, deels at denne Lov

kun gaaer ud paa at hæve saadanne Bestemmelser i Erectionsbrevene, der

gjøre Salg af det til Stamhuset eller Fideicommisset hørende Bøndergods
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umuligt, medens det heromhandlede Fideicommis ingensinde har været ude
af Handel og Vandel, da Erectionsbrevet tillader Salg. I den først¬

nævnte Henseende have de Indstævnte navnlig fremhævet, at den Bygellske

Stiftelse er en Familiestiftelse, hvortil Ringsted Kloster er henlagt saa¬
ledes, at det er overdraget en Administration, uden at nogen af de
i
flere Personer, mellem hvem Indtægterne og Godset fordeles, kommer

Besiddelse af dette, samt at det i Erectionsbrevets 9de Post angives som
Erectors Hensigt med Fideicommisset at sikkre hans Børn og Efterkommere

mod total Mangel, medens Loven af 1854 taler om Besiddere og har,
hvad Salg af Bøndergodset angaaer, reguleret Forholdet mellem den nuvæ¬

rende Besidder og tilkommende Besiddere, ligesom Oprettelsen af Stamhuus

efter L. 5—2—65 eller efter særlig Bevilling af et ved Siden deraf stillet
Fideicommis har et andet Formaal end det ovenanførte. Citanterne

gjøre herimod gjældende, at saavel Erectionsbrevet som den Kongelige
Confirmation betragte og benævne Eiendommen som et Familiesidei¬
commis, og at Godset fra Oprettelsen har været underkastet den samme
Control fra det Offentliges Side som andre Stamhuse og Fideicom¬

misser, hvorhos de navnlig fremhæve, at naar Loven af 1854 giver Besid¬
derne af Stamhuse og Fideicommisser Ret til uden Hensyn til de der¬
imod stridende Bestemmelser i Erectionsbrevene at afhænde Bøn¬

dergodset efter de i Loven indeholdte Forskrivter, er det Meningen hermed at

give en almindelig Tilladelse ikke blot til Afhændelse af Bøndergodset, men
og til en Afhændelse paa visse Vilkaar, hvoraf følger, at den Indskrænkning

i Tilladelse til Salg, som indeholdes i Erectionsbrevet for Ringsted Kloster,
nu er bortfalden, saaledes navnlig at Bøndergodset underhaanden og efter¬
haanden kan sælges fra Klosteret, og at Afhændelsen kan skee baade til Selv¬
eiendom og til Arvefæste med Ret til at sælge og pantsætte, uanseet at Erec¬

tionsbrevets Post 7 — ved Siden af den af Fideicommis=Indretningens
Natur følgende Regel, at ingen Deel af Eiendommen maa sælges, —ud¬
trykkelig bestemmer, at der heller ikke maa gives Arvefæste paa nogen Bonde¬

gaard eller Huus.
Selv om denne Citanternes Opfattelse maatte være den rette, og Ju¬

stitsministeriet maatte finde sig beføiet til i Medfør af den nævnte Lov at
meddele Citanterne en Bevilling til at sælge Ringsted Klosters Bøndergods,

skjønnes det dog ikke rettere, end at ogsaa et i Henhold til en slig Bevilling
foretaget Salg vil bringe Betingelsen for Legatet til St. Hans Hospital til
at indtræde. Vel formene Citanterne, at Adkomsten til Legatet er i Testa¬

tors Villiesbestemmelse knyttet saa bestemt til, at Salget skeer ved Auction,
at den ikke kan komme til Existents, naar en anden Realisationsmaade be¬
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nyttes; men naar hensees til at Hospitalet er substitueret Arving i Tilfælde
af Familien Bygells fuldstændige Uddøen, og er tillagt ⅓ af Kjøbesummen

hvis Eiendommen forinden maatte blive solgt, uden at det engang er anty¬

det, at Hospitalets Ret i det sidste Tilfælde under nogen Omstændighed kan
bortfalde, kan man ikke uden Vilkaarlighed tillægge Testator den Villie, at

en Deling af Kjøbesummen ikke skal indtræde, hvis i Fremtiden et gyldigt
Salg, — i Kraft enten af særlig Bevilling eller den senere Lovgivning, —

maatte finde Sted underhaanden. Den heromhandlede ⅓ af Kjøbesummen
eller Kjøbesummerne for Bøndergodset maa ansees for at være den Andeel
af Fideicommissets Værdi som efter Testators Villie skal stilles til Hospita¬

lets Raadighed, naar Ringsted Kloster med tilhørende Bøndergods m. v.
enten heelt eller tildeels afhændes, og Hospitalet saaledes enten aldeles eller

tildeels udelukkes fra den Raadighed over Eiendommen, som Erectionsbrevets

13de Post jfr Post 8 har stillet i Udsigt for Hospitalet eller en anden Stif¬
telse af lige Indretning, som i dets Sted mulig maatte være oprettet.

I Henhold til det Ovenstaaende vil den af de Indstævnte nedlagte
Paastand være at tage til Følge, dog at Processens Omkostninger efter Om¬

stændighederne ophæves. Behørigt stemplet Papir er brugt i Sagen.“

Nr. 233.

Advocat Klubien
contra

Ole Nielsen (Defensor Hindenburg),
der tiltales for mislig Omgang med en det sjællandske Jern¬
baneselskab tilhørende Maatte.

Vordingborg Kjøbstads Extrarets Dom af 5te Juli 1876:

„Tiltalte Arbeidsmand Ole Nielsen af Masnedsund bør for
Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Actionens Omkostnin¬
ger, derunder Salarium til Actor, Sagfører Schwensen, og De¬

fensor, Procurator Petersen, 10 Kroner til hver, udredes af Til¬
talte inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse un¬

der Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 29de Sep¬
tember 1876: „Tiltalte Arbeidsmand Ole Nielsen af Masned¬

Den 13de November.

425

sund bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5
Dage samt udrede alle af Actionen flydende Omkostninger, der¬
under de ved Underretsdommen bestemte Salairer samt i Sa¬

lair til Sagførerne ved Overretten, Procuratorerne Lehmann og
Maag, 15 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. I Salarium tilAdvocaterne

Klubien og Hindenburg for Høiesteret betaler
Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Vordingborg Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Arbeids¬
mand Ole Nielsen af Masnedsund er sat under Tiltale for mislig Om¬
gang med en det sjællandske Jernbaneselskab tilhørende Maatte, er det oplyst,

at Tiltalte den 4de Marts d. A. er funden i Besiddelse af en til 14 Kroner
vurderet næsten nye Cocusmaatte af den Art, som benyttes i det sjællandske

Jernbaneselskabs Personvogne i Coupeerne for 1ste og 2den Classe, hvilken
Maatte efter de foreliggende Oplysninger maa antages at tilhøre Jernbane¬

selskabet. Tiltalte har i saa Henseende forklaret, at han engang i Scptember
f. A., medens han var ansat som Reservetogsmed ved Masnedsund Jernbane¬

station, har paa Begjæring erholdt den omhandlede Maatte udleveret af en
i Jernbaneselskabets Tjeneste ligeledes ansat Fyrbøder Lund for at afbenytte

den til at ligge paa i Locomotivremissen, mendat han, efter i nogle Dage at

have benyttet den paa denne Maade, har medtaget den til sit Hjem i den

Hensigt at tilegne sig den, og beholdt den, indtil den, som meldt, forefandtes
hos ham, uagtet det var ham indlysende, at Maatten maatte tilhøre det

sjællandske Jernbaneselskab, og at Lund ikke kunde være berettiget til at dis,
ponere over den. Fyrbøder Lund har derimod forklaret, at den Maatte, som

han leverede Tiltalte, var en gammel kasseret Maatte, som han havde er¬
holdt udleveret fra Sadelmageren paa Kjøbenhavns Jernbanestation for at
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benytte den til at staae paa paa Locomotivet, og Rigtigheden af denne For¬

klaring maa ved de iøvrigt fremkomne Oplysninger ansees godtgjort.
Herefter maa det vel antages at være en anden, Jernbaneselskabet til¬

hørende Maatte, end den Fyrbøder Lund vil have overladt Tiltalte til Afbe¬

nyttelse i Locomotivremissen, som Tiltalte efter sin Forklaring har medtaget
til sit Hjem for at tilegne sig; men dette findes ikke at kunne bevirke, at
Tiltaltes Forhold bedømmes anderledes, end hvis hans Forklaring i sin

Heelhed kunde lægges til Grund, nemlig som Tyveri, idet der aldeles Intet

foreligger for, at Tiltalte, hvad hans Forklaring heller ikke giver Anledning
til at antage, paa nogen anden Maade end ved en af ham foretagen ulovlig
og hemmelig Depossession er kommen i Besiddelse af Maatten, om det end

ikke kan ansees nærmere oplyst, paa hvilken Maade Depossessionen er

foregaaet
Efter det Anførte vil Tiltalte, der er født i Aaret 1848 og ikke tidli¬
gere findes tiltalt eller straffet være at ansee efter Straffelovens § 228, for

hvis Anvendelse Actionsordren ikke findes at være til Hinder, med en Straf,

som passende findes at kunne fastsættes til Fængsel paa Vand og Brød i 2

Gange 5 Dage, hvorhos han vil have at udrede Actionens Omkostninger,
derunder de i Underretsdommen bestemte Salairer, samt i Salair til Sag¬
førerne her for Retten 15 Kroner til hver. Underretsdommen, ved hvilken
han er frifunden for Actors Tiltale, dog med Paalæg af Actionens Omkost¬

ninger, vil saaledes være at forandre i Overeensstemmelse hermed.“

Nr. 229.

Advocat Halkier
contra

Arrestanten Byrge Byrgesen (Defensor Klubien),

der tiltales for Tyveri.
Hatting Herreds Extrarets Dom af 23de August 1876:
„Arrestanten Byrge Byrgesen bør straffes med Tugthuusarbeide
i 4 Aar samt udrede alle af denne Sag lovligt flydende Omkost¬

ninger, derunder Salair til Actor, Procurator Borch, med 12

Kroner og til Defensor, Procurator Busch, 10 Kroner. At ef¬
terkommes under Adfærd efter Loven.

Den 13de November.

Viborg Landsoverrets Dom af 2den October 1876:
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„Un¬

derretsdommen bør ved Magt at stande, dog saaledes at Sa¬

lairerne til Actor og Defensor for Underretten bestemmos til
henholdsviis 10 og 8 Kroner. I Salair til Actor og Defensor
for Overretten, Procuratorerne Morville og Isaacsen, betaler
Arrestanten 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.

Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning 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 stande.

I Salarium til Advocaterne Halkier og Klubien
for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til

hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag tiltaltes Arrestanten Byrge Byrgesen for Tyveri.
Arrestanten har tilstaaet, hvad ogsaa bestyrkes ved Sagens andre Op¬

lysninger, at han Natten mellem den 22de og 23de Juli d. A. fra en Mark
i Nærheden af Horsens har borttaget et Faar og et Lam, begge tilhørende

Gaardeier Jørgen Berg af Lystrup og vurderede til henholdsviis 20 og 14 Kr.,
hvilke han derpaa trak til Horsens, hvor han solgte Lammet til en Slagter,

idet han tillige bad om, at Faaret, som han opgav kun at have taget med
for at faae Lammet ført til Byen, maatte blive henstaaende hos Slagteren
til samme Dags Aften, hvilket Slagteren tillod, og i Overeensstemmelse her¬
med har Arrestanten under Forhørene vedholdende paastaaet, at det kun var

hans Hensigt at tilegne sig Lammet og sælge det for at skaffe sig Penge,
hvorimod han tog Faaret alene for at faae Lammet til godvillig at følge
med, og at han, da Slagterens Svend et Par Dage senere tiltalte ham paa

Gaden og opfordrede ham til at gaa med hjem for at hente Faaret, hvad

han tidligere ikke havde havt i Sinde, men nu meente ikke at turde un lade,
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fik
for ikke at vække Mistanke, fattede det bestemte Forsæt, strax naar han
det udleveret, at trække det ud til det Sted, hvor han havde taget det, og
paa Ny tøire det der. Efter denne Forklaring, der efter Omstændighederne

ikke findes at kunne forkastes, har Arrestanten deels gjort sig skyldig i Tyveri
deels i Brugstyveri; men idet der for den sidste Forbrydelses Vedkommende

mangler en Erklæring fra den Forurettede om, at offentlig Paatale ønskes,
bliver der under denne Sag alene Spørgsmaal om Arrestantens Strafansvar

for Tyveriet; Faaret og Lammet ere bragte tilstede under Sagen og udleverede
til Eieren, der har frafaldet Krav paa yderligere Erstatning. Efter det saa¬
ledes Anførte vil Arrestanten, — der er født i Aaret 1846 og mange Gange

tidligere har været straffet for Tyveri, deriblandt 8 Gange med Forbedrings¬

huusarbeide og senest ifølge Ning Herreds Extraxetsdom af 29de Januar 1874

for den nævnte Forbrydelse 5te Gang begaaet efter Straffelovens § 232 med
Tugthuusarbeide i 2 Aar — nu være at ansee for 6te Gang begaaet Tyveri
efter den sidstnævnte Lovbestemmelse sammenholdt med bemeldte Lovs § 229

Nr. 1 med en Straf, der ved Underretsdommen findes passende bestemt til
Tugthuusarbeide i 4 Aar, og bemeldte Dom, hvorved det ligeledes rettelig er

paalagt Arrestanten at udrede Actionens Omkostninger, bliver saaledes at

stadfæste.“

Torsdagen den 18de November.
Nr. 237.

Advocat Halkier
contra

Brandfoged Søren Skytte og Brandsynsvidnerne Just
Schjødt og Søren Hansen Oemann (Defensor Brock),

der tiltales for Overtrædelse af de dem efter Lov af 2den Marts
1861 § 44 paahvilende Pligter.

Elbo med flere Herredes Politirets Dom af 10de August
1876: „Brandfoged for Trelde District, Gaardeier Søren

Skytte bør til Elbo med flere Herreders Politikasse at bøde 10

Kroner, hvorimod de Tiltalte Brandsynsvidner for samme Di¬
strict, Skrædder Just Schjødt og Smed Søren Hansen Oemann,
bør for det Offentliges Tiltale i denne Sag fri at være. Den
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idømte Bøde at betales inden 3 Solemærker efter denne Doms
lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 18de September 1876:
„Denne Sag afvises fra Politiretten. Sagens Omkostninger,

hvorunder Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Fasting og Isaacsen, tillægges i Salair hver 10 Kroner, udre¬

des af det Offentlige.
Høiesterets Dom.
Da der efter Beskaffenheden af det under nærværende Sag
omhandlede Forhold ikke vil kunne være Spørgsmaal om for

samme at paalægge noget Strafansvar, som udgjør objectum
appellabile for Høiesteret, vil Sagen her fra Retten være at

afvise.
Thi kjendes for Ret:

Denne Sag afvises. Advocaterne Halkier og Brock
tillagges i Salarium for Høiesteret hver 20
Kroner, der udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag,
der i 1ste Instants er behandlet som offentlig Politisag, tiltales Brandfoged
Søren Skytte, Brandsynsvidnerne Skrædder Just Schjødt og Smed

Søren Hansen Oemann for Overtrædelse af de dem efter Lov 2den Marts

1861 § 44 paahvilende Pligter, og gaaer Sigtelsen ud paa, at ved det af
dem den 23de Juni d. A. i Trelde District afholdte Brandsyn ere ikkun de i

selve Trelde By værende Gaarde og Huse blevne synede af dem Alle i For¬
ening, medens de øvrige i Districtet liggende Gaarde og Huse, omtrent 50 i

Antal, ere blevne synede enten af Brandfogden og et af Vidnerne, eller af
disse i Forening, uden at Brandfogden var tilstede, eller af Sidstnævnte eller

et af Vidnerne alene.
Om nu end den i dette de Tiltaltes Forhold indeholdte Tilsidesættelse

af de dem efter Loven af 2den Marts 1861 § 44 paahvilende Pligter i og

430

Den 16de November.

for sig kunde ansees strafbar, vilde den Straf, som de Tiltalte maatte have

forskyldt, i ethvert Fald, idet der navnlig ikke i den citerede Lov indeholdes
nogen Straffebestemmelse for Brandfogders eller Brandsynsvidners Tilside¬

sættelse af de dem efter bemeldte Lovs § 44 paahvilende Pligter, være at
fastsætte efter Bestemmelserne i Straffelovens §144 cfr. § 143, men da Ansvar
efter disse Bestemmelser ikkun kan gjøres gjældende imod de Tiltalte under en

imod dem efter de for Justitssager gjældende processuelle Regler anlagt Sag,
vil der ikke under nærværende Sag, der, som meldt, i første Instants er

behandlet som offentlig Politisag, kunne idømmes de Tiltalte nogen Straf,
hvorimod Sagen vil være at afvise fra Politiretten.“

—————

Advocat Brock

Nr. 212.

contra

Birthe Larsdatter, Leiehuusmand Jørgen Hansens Hustru

(Defensor Buntzen),
der tiltales for Meddeelagtighed i Tyveri og for at have udsendt

sine Børn paa Betleri.
Kronborg vestre Birks Extrarets Dom af 8de Juni 1876:

„Tiltalte Ole Jørgensen bør straffes med 15 Slag af en Rot¬

ting og de Tiltalte Ellen Kirstine Petersen, samt Leiehuusmand
Jørgen Hansens Hustru Birthe Larsdatter bør hensættes i Fæng¬
sel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 2 Gange 5 Dage og

Sidstnævnte i 5 Gange 5 Dage. Saa bør de Tiltalte, deraf
Ole Jørgensen med Fader og Værge Leiehuusmand Jørgen Hansen

af Dyvliansmosen og Birthe Larsdatter med Mand og Værge,

bemeldte Jørgen Hansen, betale alle af Actionen lovligt flydende

Omkostninger, derunder Salairer til Actor, Procurator Holck,
14 Kroner og til Defensor, Procurator Langkilde, 12 Kroner,

saaledes at Tiltalte Ole Jørgensen deraf udreder en Fjerdedeel
og de Tiltalte Ellen Kirstine Pedersen og Birthe Larsdatter in

solidum tre Fjerdedele. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 5te Sep¬

tember 1876: „Underretsdommen bør, for saavidt paaanket er,
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ved Magt at stande. I Salair til Procuratorerne Raasløff og
Tvermoes for Overretten betaler Tiltalte Birthe Larsdatter, Leie¬
huusmand Jørgen Hansens Hustru, 10 Kroner til hver. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske

Fremstilliug vil Tiltalte for de hende overbeviste Lovovertrædel¬

ser være at ansee efter Straffelovens § 230, sammenholdt med

§ 52 1ste Led, og Lov 3die Marts 1860 § 3, og da den hende
ved Dommen tilfundne Straf af 5 Gange 5 Dages Fængsel paa
Vand og Brød findes passende, vil bemeldte Dom, hvis Bestem¬

melser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, være at

stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocat Brock
og Etatsraad Buntzen for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende,

fra Kronborg vestre Pirks Extraret hertil indankede Sag er Tiltalte Birthe
Larsdatter, Leiehusmand Jørgen Hansens Hustru, actioneret for Med¬

deelagtighed i Tyveri og for at have udsendt sine Børn paa Betleri, og ved

egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste er det ogsaa beviist, at hun har gjort
sig skyldig i disse Forseelser. En Dag, noget før sidste Juul, da et i første
Instants medtiltalt Fruentimmer, for hvis Vedkommende Sagen ikke er ap¬

pelleret, og som boede hos Tiltalte, skulde gaae paa Arbeide hos Uldspinder

Frederiksen i Helsinge, opfordrede Tiltalte hende til hos Frederiksen at tage
noget Uldgarn til Tiltalte, og tilføiede denne, at naar Medtiltalte kun tog

lidt ad Gangen, kunde han ikke mærke det. Medtiltalte har derefter indtil kort

før Fastelavn d. A ofte, naar hun om Aftenen forlod Arbeidet, tilvendt sig Uld¬
garn, 1 Stk. ad Gangen af Vægt c. ½ Pund fra de Knager, paa hvilke den

forarbeidede Uld i Værkstedet var ophængt, ialt omtrent 30 Pund Uldgarn,
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som derefter blev hjembragt og yderligere forarbeidet af Tiltalte og Med¬

tiltalte i Forening. Hver af disse har erholdt omtrent Halvdelen af det

stjaalne Garn, der er ansat til en Værdi af 2 Kroner 8 Øre Pundet. Til¬
talte har endvidere ladet sine Børn gaae omkring og betle om Uld.

For de anførte Lovovertrædelser vil Tiltalte — der er født i Aaret
1827 og ved Kronborg vestre Birks Extraretsdom af 16de Februar 1869 for¬

hen anseet efter Straffelovons § 228 cfr. § 47 med Fængsel paa Vand og
Brød i 4 Gange 5 Dage — være at ansee efter Straffelovens § 230 cfr. §8
52 og 240 samt Lov af 3die Marts 1860 § 3, og da den valgte Straf af
Fængsel paa Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage findes passende, og Bestem¬
melserne om Actionens Omkostninger, der ere paalagte Tiltalte, billiges, vil
Underretsdommen, forsaavidt den er paaanket, være at stadfæste.“

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬
føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede
Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstioende,
O)

udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.

N 28—29.

Den 8de Januar.

1877.

—

Mandagen den 20de November.

Nr. 215.

Advocat Hindenburg
contra

Peter Christoffer Larsen (Defensor Buntzen),

der tiltales for falsk Forklaring.

Kronborg vestre Birks Extrarets Dom af 16de Mai 1876:
„Tiltalte Forstlærling Peter Christoffer Larsen af Maarum bør

hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage,
samt betale alle af Actionen lovligt flydende Omkostninger, der¬

under Salairer til Actor, Procurator Wodschou, 12 Kroner, og til
Defensor, Procurator Holck, 10 Kroner. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 8de Sep¬

tember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I

Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Bloch
og Justitsraad Nyegaard, betaler Tiltalte Forstlærling Peter
Christoffer Larsen af Maarum 15 Kroner til hver. At efterkom¬

mes under Adfærd efter Loven.
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Høiesterets Dom.
I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske Frem¬

stilling og idet der ikke kan tillægges de Høiesteret forelagte nye
Oplysninger nogen afgjørende Indflydelse paa Sagens Udfald,
maa det billiges, at Tiltalte for det ham overbeviste Forhold er
anseet efter Straffelovens § 146, men Straffen findes efter Om¬

stændighederne at kunne bestemmes til simpelt Fængsel i 2 Maa¬
neder. I Henseende til Actionens Omkostninger vil Dommen

være at stadfæste.
Thi kjendes for Ret:
Peter Christoffer Larsen bør hensættes i simpelt

Fængsel i 2 Maaneder. IHenseendetil Actionens
Omkostninger bør Landsover= samt Hof=og Stads¬

rettens Dom ved Magt at stande. I Salarium

til Advocat Hindenburg og Etatsraad Buntzen

for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner til

hver.

I den indonkede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Kronborg vestre Birks Extraret hertil indankede Sag actioneres Tiltalte

Forstlærling Peter Christoffer Larsen af Maarum, der er født den

18de Januar 1853 og ikke findes tidligere straffet, for falsk Forklaring.
Efter at der ved bemeldte Birks Politiret var indledet en Undersøgelse
til Oplysning om, hvorvidt Huusmand Gudmand Frederiksen i Maarum, der

den 2 de Februar og 5te Marts d. A. havde afholdt tvende Baller, uanseet
at Politiet havde nægtet ham Tilladelse til at holde Dands ved denne

Leilighed havde gjort sig skyldig i ulovlig Beværtning, blev Tiltalte, som, da

han af Frederiksen havde erfaret, at Politiet havde nægtet denne en saadan
Tilladelse, havde tilkjendegivet ham, at naar det var en Forening kunde
denne godt holde Bal og have Beværtning i hans Locale uden Politime¬

sterens Tilladelse, og derfor havde været virksom til at danne saadanne Foreninger
under Navn af Arbeiderforening og Ungdomsforening, strax ført som Vidne

i Sagen. Det blev ham betydet, at han skulde aflægge Vidneforklaring og
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nøiagtig maatte følge Sandheden, da han vilde komme til at beedige sin For¬
klaring, hvorhos han under Forhøret selv erkjendte, at der ikke i Sagen var
Spørgsmaal om noget Ansvar for ham, men at dette alene maatte paahvile

Huusmand Frederiksen
Tiltalte forklarøde herefter, at der ved det den 27de Februar af Ar¬
beiderforeningen afholdte Bal, som han overværede, blev beværtet paa sæd¬

vanlig Maade med Spise= og Drikkevarer, men at det ikke var Frederiksen,
som leverede disse Varer, men derimod Gjæsterne, der selv havde indkjøbt
dem. Denne Forklaring berigtigede han dog strax derhen, at det var Fre¬

deriksen, som havde indkjøbt Varerne, men efter Opfordring af Foreningens
Bestyrelse, hvortil Tiltalte selv hørte, og paa dennes Vegne saaledes, at Va¬

rerne allerede ved Indkjøbet blev Foreningens og ikke Frederiksens Eiendom.

Der blev derfor ogsaa foretaget en Beregning af hvert Medlems Andeel i
Indkjøbssummen og denne Andeel afkrævet det enkelte Medlem, dog ikkun

med Hensyn til Drikkevarer, idet Spisevarerne bleve betalte af Enhver, der
indkrævede dem, til Frederiksen, der oppebar Betalingen paa Foreningens
Vegne Imidlertid gjorde Frederiksen ikke herover noget Regnskab, da Spise¬

varerne, som Foreningen havde indkjøbt, gik med, og Frederiksen ialfald havde

forpligtet sig til at beholde Resterne Hvad dernæst angik det andet den 5te
Marts af Ungdomsforeningen afholdte Bal, forklarede han, at, efter For¬
mandens Forklaring til ham, havde han opfordret Frederiksen til at indkjøbe
Varer til Foreningen paa samme Maade, som han indkjøbte til Arbeiderfor¬

eningen, men at Beværtningen skete paa en noget forskjellig Maade, idet
Medlemmerne betalte hver for sig til Frederiksen de Varer, som de fik, og at

han derfor næsten maatte tro, at Frederiksen havde gjort sig skyldig i ulovlig
Beværtning, da det ikke saaledes som ved Arbeiderforeningsballet, var For¬

eningens, men Frederiksens Brændeviin, som blev udskjænket. Han tilføiede
derhos, at Frederiksen ikke havde deeltaget paa anden Maade i Ballet og Be¬

værtningen, end at han havde leiet Foreningen sit Locale og paa Foreningens
Vegne indkjøbt Spise= og Drikkevarer til Foreningen og derefter uddeelt disse

Foreningen tilhørende Varer til Medlemmerne under Ballet, og erklærede
Tiltalte sig villig til at beedige den af ham saaledes afgivne Forklaring.
I samme Forhør blev derpaa Huusmand Gudmand Frederiksen frem¬

stillet, og idet han erkjendte, at Tilladelse til at afholde Dands af Politiet var

ham nægtet, og at Tiltalte derefter havde givet ham en saadan Anviisning,
som af ham forklaret, tilføiede han, at der med Medlemmerne af Arbeiderfor¬
eningen blev truffet Aftale om, at der hos ham den 27de Februar skulde af¬

holdes Bal, og at han skulde indkjøbe det Øl og Brændeviin, som han antog
der kunde bruges, og at der tillige blev svurgt ham, om man under Ballet
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kunde faae Spisevarer hos bam, hvortil han gav et bekræftende Svar
Han indkjøbte derefter Brændeviin og Øl, som han under Ballet udleverede,
Øllet i Kruus til hvem, der forlangte det, og Brændevinen flaskeviis til en
bestemt Person, som ved Ballets Slutning betalte ham for begge Dele.
Derimod solgte han Spisevarerne, der bestod af skaaret Smørrebrød, til hvem
af de Tilstedeværende, der forlangte, for 3 Sk. pr. Stk., som de Vedkommende

strax betalte. Saavel Drikke= som Spisevarerne vare selvfølgelig hans egne

Varer og indkjøbte for hans egne Penge, og derimod ikke Foreningens. Ved
Ballet, der afholdtes den 5te Marts af en saakaldet Forening, udskjænkede

derimod Frederiksen Brændeviin snapseviis og leverede andre Drikke= og
Spisevarer mod contant Betaling. Han tilbød derfor for den af ham saa¬

ledes ulovlig drevne Beværtning at rette for sig i Mindelighed og har for¬

pligtet sig til at erlægge en Bøde af 50 Kr.

Efter at denne af Huusmand Frederiksen saaledes afgivne Forklaring

var bleven foreholdt Tiltalte, har denne, som ikke har fundet noget Væsentligt
at erindre ved samme, specielt erkjendt, at han og de øvrige Tilstedeværende

opfordrede Frederiksen til at indkjøbe Spise= og Drikkevarer til Ballet den

27de Februar og udtrykkelig med Hensyn til Caffe og Spisevarer aftalte, at
Frederiksen skulde herfor have Betaling strax af dem, der indkrævede disse
Varer, idet han dog har gjort gjældende, at disse, naar de vare modtagne

og betalte, vare blevne vedkommende Deeltageres Eiendom, og at de derfor,
da Deeltagerne vare Medlemmer af Foreningen, ogsaa vare blevne dennes

Eiendom. Med Hensyn til Brændevinen og Øllet har han derhos bemærket,
at Frederiksen dog blev opfordret til „at holde Øl og Brændeviin“ Bal¬

aftenen, og da Brændevinen efterhaanden blev afkjøbt Frederiksen af en enkelt
Mand og betalt efter Fordeling blandt alle Foreningens Tilstedeværende,

mener han, at dette ogsaa maa betragtes som Foreningens Eiendom
Sluttelig har Tiltalte udtrykkelig erkjendt, at de ved Ballet den 27de Februar
brugte Spise= og Drikkevarer ikke vare Foreningens, men Frederiksens Eien¬
dom, forinden Ballet begyndte, og at Foreningen kun har opfordret Fre¬

deriksen til at være forsynet med de ommeldte Varer, og at han selv, der

hjalp som Opvarter ved det andet Bal, har udskjænket Snapse og modtaget

Betaling for disse.
Af det Anførte fremgaaer, at Tiltaltes Forklaringer indeholder flere

væsentlige Usandheder, navnlig med Hensyn til de Puncter, der efter hans
Opfattelse om Frederiksens Straffeskyld for uberettiget Beværtning maatte

faae en afgjørende Betydning for denne. Da det derhos efter de Oplys¬
ninger, der ere fremkomne under et efter Overrettens Foranstaltning optaget

Reassumtionsforhør ikke kan betvivles, at Tiltalte mod bedre Vidende har frem¬
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ført disse Usandheder, idet han under bemeldte Forhør som Motiv for denne

sin Adfærd har angivet, at han som den, der havde sat sig i Spidsen for Af¬
holdelsen af Ballerne, meente ikke at kunne trække sig tilbage, men at burde
forsvare deres Lovlighed, maa det billiges, at han ved Underretsdommen er

anseet efter Straffelovens § 146, og da den valgte Straf af 2 Gange 5

Dages Fængsel paa Vand og Brød findes passende, vil bemeldte Dom, hvis
Bestemmelse om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, i det Hele være

at stadfæste.“

Tirsdagen den 21de November.

Nr. 230.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Georg Mensen Hørdum (Defensor Nellemann),

der tiltales for Betleri og Tyveri.
Salling Herreders Extrarets Dom af 4de August 1876:

„Arrestanten Georg Mensen Hørdum bør hensættes til Tugt¬

huusarbeide i 4 Aar og udrede de af denne Action flydende
Omkostninger, hvorunder Salairer til Actor, Procurator Munks¬

gaard, og til Defensor, Procurator Pasbjerg, 10 Kroner til
hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 25de September 1876:
„Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Ac¬

tor og Defensor for Overretten, Procuratorerne Isaacsen og
Fasting, betaler Arrestanten 15 Kroner til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Etatsraad Buntzen og Advocat
Nellemann for Høiesteret betaler Tiltalte 30

Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Georg
Mensen Hørdum, der er født i Aaret 1841 og tidligere flere Gange har
været straffet, deriblandt ifølge Høiesteretsdom af 10de Marts 1864 efter

Forordningen 11te April 1840 §§ 13 og 14 med Tugthuusarbeide i 7 Aar,
ifølge Salling Herreders Extraretsdom af 14de Januar 1878 efter Straffe¬

lovens §231 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, og senest ifølge Nykjøbing
Kjøbstads Extraretsdom af 3die Juni 1874 efter Straffelovens § 232 samt

§§ 253 og 254 og Lov 3die Marts 1860 §§ 1 og 3 med Forbedringshuus¬
arbeide i 2½ Aar, — tiltales under denne Sag for Betleri og Tyveri.

Sigtelsen for Tyveri gaaer ud paa, at Arrestanten den 20de Mai d. A.

om Eftermiddagen skal i en Gaard i Thise have tilvendt sig et Silketørklæde

og en Tegnebog indeholdende foruden nogle Papirer en Hundredekroneseddel,
en Halvhundredekroneseddel og to Tikronesedler, hvilke Gjenstande tilhørte

Ungkarl Lars Nielsen og hvoraf Tegnebogen med Indhold laa i en — som
det maa antages — uaflaaset Skjænk. Det er i denne Henseende oplyst, at

Arrestanten den nævnte Dags Eftermiddag Kl 5 a 6 i en noget beskjænket
Tilstand indfandt sig hos en Handlende i Thise og kjøbte en Deel Varer,

som han betalte, men da han ved denne Leilighed blev seet i Besiddelse af en
Tegnebog, der blev gjenkjendt som tilhørende ovennævnte Lars Nielsen, blev
der sendt Bud efter Sognefogden, og da denne derefter kom tilstede og visi¬

terede Arrestanten, som i Mellemtiden skal have gjort Forsøg paa at undløbe

og paa Sognefogdens Spørgsmaal nægtede at være i Besiddelse af Penge
eller Tegnebog, fandt han i Arrestantens Lommer et Silketørklæde samt en

Portemonnaie med en Deel Penge i og en Tegnebog, hvori der laae nogle

Regninger og Breve til Lars Nielsen samt et ham vedkommende Forstærk¬
ningspas saavelsom 120 Kr. i Sedler, saa at de hos Arrestanten forefundne

Penge i Forbindelse med dem, han havde betalt for de kjøbte Varer, beløb
sig til ialt 168 Kroner 87 Øre, hvoriblandt der efter Sagens Oplysninger

maa antages, da Arrestanten indfandt sig i den ommeldte Handlendes Butik,
at have været 1 Hundredekroneseddel, 1 Halvtredsindstyvekroneseddel og 1
Tikroneseddel. Lars Nielsen har med Hensyn til det ommeldte Silketørklæde

aflagt Tilhjemlingsed og med Vidner godtgjort sin Eiendomsret til samme,

ligesom han edelig har vedkjendt sig Tegnebogen som frakommen ham mod
hans Villie og Vidende med deri værende 170 Kroner i de ovenfor opgivne

Sedler. Arrestanten, der i det første Forhør vedgik at have i den sidste Tid
før sin Anholdelse tildeels ernæret sig ved Betleri, men derhos foregav, at

han i Begyndelsen af April Maaned havde eiet 300 Kroner uden at han
kunde erindre, hvormange Penge han havde, da han den 20de Mai ankom
til Thise, har senere erkjendt, at dette Foregivende er usandfærdigt, men iøv¬
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rigt har han vedblivende paastaaet, at han den nævnte Dag fra om For¬

middagen af var saa beskjænket, at han ikke kan huske, hvor han har været
inde og hvad han har foretaget sig i Thise eller at Tørklædet og Tegnebogen

samt Pengene have været i hans Besiddelse og bleve ham fratagne af Sogne¬

fogden, og at han, hvis han har stjaalet disse Gjenstande — hvad han gjen¬
tagende har erklæret at han efter de fremkomne Oplysninger maa antage at

have været Tilfældet —
maa ved Gjerningens Udfprelse have været i en

saadan Tilstand, at han ikke har været sig bevidst. — Efter Beskaffenheden
af disse Arrestantens Forklaringer og Sagens Omstændigheder i det Hele
samt idet der efter de afgivne Vidneforklaringer og hvad der er oplyst om

Arrestantens Forhold saavel ved hans Anholdelse som tidligere paa Efter¬
middagen, mangler al Føie til at antage, at han den paagjældende Dag har

været beruset i en saadan Grad, at han ikke skulde have vidst, hvad han gjorde,
eller som overhovedet kunde have nogen væsentlig Indflydelse paa hans Til¬
regnelighed, findes det at maatte ansees tilstrækkeligt beviist, at Arrestanten

har gjort sig skyldig i det ham paasigtede Tyveri. Bestjaalne har, efter at

have erholdt de hos Arrestanter forefundne Penge samt de af ham kjøbte
Varer saavelsom Tegnebogen og Silketørklædet udleveret, frafaldet Krav paa

videre Erstatning i Anledning af Tyveriet Efter det Anførte vil Arrestanten

være at ansee deels for semte Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens § 232,
deels for Betleri efter Lov 3die Marts 1860 § 3 med en Straf, der efter

Sagens Omstændigheder findes ved Underretsdommen passende bestemt til
Tugthuusarbeide i 4 Aar og bemeldte Dom, ved hvis Bestemmelser i Hen¬

seende til Actionens Omkostninger det ligeledes vil kunne have sit Forbli¬
vende, vil saaledes være at stadfæste.

Med Hensyn til Sagens Behandling i første Instants bemærkes, at

det ikke kan ansees stemmende med den gjennemsete Grundlovs § 80, at
Arrestanten, der efter Sagens Ovlysninger anholdtes Løverdagen den 20de Mai

om Aftenen og den paafølgende Dags Formiddag blev afleveret til Arresten,

først er stillet for Forhor den 22de Mai, men efter Omstændighederne findes
der dog ikke tilstrækkelig Føie til herfor at paalægge Underdommeren Ansvar.“

— ——— — — —
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Nr. 208.

Advocat Hindenburg
contra

1) Jens Peter Hansen, 2) Peter Farre 3) Peter

Sørensen eller Peter Baumgarten og 4) Frederik
Christian Olsen Friis (Defensor Nellemann),
der tiltales for at have anvendt Vold eller Trusel om Vold

mod Medarbeidere i den Hensigt at tvinge dem til at deeltage i
en almindelig Arbeidsnedlæggelse.
Aarhuus Kjøbstads Extrarets Dom af 1ste Juni 1876:

„De Tiltalte Jens Peter Hansen, Peter Farre, Peter Sørensen

og Frederik Christian Olsen Friis bør at hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød henholdsviis i 5 Gange 5, 4 Gange 5, 3
Gange 5 og 2 Gange 5 Dage samt in solidum at udrede alle

af Actionen lovligt flydende Omkostninger, derunder i Salair til
Actor, Sagfører Lund, 15 Kroner, og Defensor, Overretssagfø¬

rer Høegh=Guldberg, 10 Kroner. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 28de August 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og

Defensor for Overretten, Procuratorerne Fasting og Jsaacsen,

betale de Tiltalte, Een for Alle og Alle for Een, 20 Kroner til
hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Med Bemærkning, at det Forhold, der nærmest maa lægges

Peter Sørensen til Last, efter de Høiesteret forelagte Oplysnin¬

ger bestaaer i, at han om Formiddagen, da det blev besluttet
at forlange en Forhøielse af Arbeidslønnen eller, hvis dette For¬

langende ikke blev opfyldt, at nedlægge Arbeidet, har truet dem,
der ikke fastholdt den tagne Beslutning, med at prygles eller ka¬

stes i Vandet, og iøvrigt i Henhold til de i den indankede Dom

anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt æt stande.
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I Salarium til Advocaterne Hindenburg og Nelle¬
mann for Høiesteret betale de Tiltalte Een for

Alle og Alle for Een 40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag

tiltales Arbeidsmændene Jens Peter Hansen, Peter Pedersen med
Tilnavn Farre, Pet er Sørensen ogsaa kaldet Peter Baumgarten samt

Frederik Christian Olsen Friis for at have anvendt Vold eller Trusel
om Vold mod Medarbeidere i den Hensigt at tvinge dem til at deeltage i en
almindelig Arbeidsnedlæggelse.

Det er under Sagen oplyst, at efterat et Antal af ca. 100 Arbeidere,

der i to Hold vare beskjæftigede ved Anlæget af Jernbanen i Nærheden af
Aarhuus, den 20de Marts d A. om Formiddagen havde besluttet at forlange

en Forhøielse af Arbeidslønnen og, saafremt Legjæringen blev afslaaet, strax
at nedlægge Arbeidet, ved hvilken Leilighed der tillige faldt Yttringer om,

at de, der uden Forhøielse af Lønnen atter toge Deel i Arbeidet, skulde have

Prygl eller kastes i Vandet, blev der, da vedkommende Entrepreneur nægtede

at gaae ind paa den forlangte Lønningsforhøielse og ca. 30 af de paagjæl¬
dende Arbeidere derefter samme Dags Eftermiddag havde gjenoptaget Arbei¬
det, af et større Antal af de øvrige, der efterhaanden vare komne tilstede paa
tArbeidspladsen, gjort Forsøg paa ved Trusler og Haandgribeligheder at for¬

maae dem, der saaledes havde gjenoptaget Arbeidet, til atter at ophøre med

dette, og kun med Vanskelighed og efterat der var kommet Politi tilstede,
lykkedes det de vedkommende Arbeidsformænd at tilveiebringe Orden, saa at

Arbeidet kunde fortsættes til Arbeidstidens Ophør, hvorefter der endnu, medens

samtlige Arbeidere befandt sig paa Veien fra Arbeidsstedet til Aarhuus,
efterfulgte af Arbeidsformændene og Politiet, blev kastet med Steen og Jord¬

klumper efter dem, der ikke havde villet nedlægge Arbeidet, hvorved der

navnlig blev tilføiet en af disse et Saar i Baghovedet, der blødte stærkt.
De Tiltalte have nu hver for sig erkjendt at de vare blandt de Ar¬
beidere, der, efter den ommeldte Formiddag at have nedlagt Arbeidet, om

Eftermiddagen efter foregaaende Aftale indfandt sig paa Arbeidspladsen
—
efter deres Anbringende for at see hvem der igjen maatte have taget fat paa

tAtlrAbeidet — og det maa efter samtlige foreliggende Oplysninger antages, at
alle de Tiltalte have taget mere eller mindre virksom Deel i de ved denne

Leilighed stedfundne Optøier, i hvilken Henseende der navnlig ved flere Vidners
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edelige Forklaringer maa ansees tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis for, at Til¬
talte J. P Hansen ikke alene har brugt Trusler om, at Enhver, der fortsatte

Arbeidet, skulde prygles bort fra Pladsen, men ogsaa søgt at iværksætte disse
Trusler og navnlig gjentagende forsøgt at anvende Vold mod en Arbeids¬
mand, hvis Bluse han derved rev itu, ligesom det ogsaa er godtgjort, at han

om Aftenen har kastet Steen eller Mergelklumper efter de Arbeidere, der

havde gjenoptaget Arbeidet, samt at de tre andre Tiltalte ligeledes have deel¬

taget i ved Trusler om Prygl at søge at stræmme deres Medarbeidere fra at
gjenoptage Arbeidet eller derefter fortsætte dette, hvorhos Tiltalte F C. O.

Friis for sit Vedkommende særlig har erkjendt, at han i dette Øiemed sprang
ind paa og rettede et Slag mod en Arbeider, der dog afbødede det tiltænkte

Slag saaledes, at han ikke fik nogen Meen deraf. For deres anførte Forhold
ville de Tiltalte, der ere fødte J. P. Hansen i 1845, P Farre i 1837, P
Sørensen i 1844 og F. C. O. Friis i 1855, og af hvilke P Farre tidligere
to Gange har været straffet, senest ifølge en Underretsdom af 29de Mai 1854

for Tyveri med 20 Rottingslag, medens de øvrige — med Undtagelse af, at
P. Sørensen i Militairtjenesten har været straffet for en Disciplinairforseelse
ikke tidligere have været tiltalte eller straffede, være at ansee efter Straffe¬

lovens §210 cfr. §46 med Straffe, der efter Sagens Omstændigheder findes
ved Underretsdommen passende bestemte til Fængsel paa Vand og Brød for
J. P. Hansen i 5 Gange 5 Dage, for P. Farre i 4 Gange 5 Dage, for P.

Sørensen i 8 Gange 5 Dage og for F. C. O. Friis i 2 Gange 5 Dage, og
bemeldte Dom, hvis Bestemmelser i Henseende til Actionens Omkostninger
ligeledes billiges, vil saaledes være at stadfæste.“

Fredagen den 24de November.
Nr. 19. Forstander for den evangelisk=lutherske Frimenighed

i Kjøbenhavn N. P. Grunnet (Advocat Hindenburg)
contra

Murer Carl Christian Christensen

(Advocat Henrichsen efter Ordre),
betræffende Parternes Mellemværende i Anledning af et Byg¬

ningsforetagende m. m.

Den 21de November.
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 6te Decem¬
ber 1875: „Contracitanten, Forstander eller Bestyrer af den
evangelisk=lutherske Frimenighed her i Staden, Niels Pedersen
Grunnet, bør til Hovedcitanten, Murer Carl Christian Christen¬

sen, betale 576 Rd. 39 ß eller 1,152 Kroner 81 Øre med Ren¬

ter deraf 5 pCt. p. a. fra den 12te August 1873 indtil Beta¬

ling skeer, men bør Parterne iøvrigt for hinandens Tiltale i

Processens Omkostninger ophæves.
denne Sag frie at være.
I Salair tillægges den befalede Sagfører, Procurator M. Møl¬
ler, 50 Kroner, som udredes af det Offentlige. Det Idømte at

udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse

under Adfærd efter Loven. Statskassens Ret forbeholdes med
Hensyn til den den 22de Februar d. A. fremlagte mellem Par¬

terne afsluttede Byggecontract af 21de April 1873, der er skre¬

ven paa ustemplet Papir.“

Høiesterets Dom.
Efter Proceduren for Høiesteret bliver det alene at under¬

søge, deels hvorvidt der i det Indstævnte ved den indankede

Dom under Hovedsagen tilkjendte Beløb 2,176 Rd. 39 ß bør
efter de i Dommen ommeldte Vexler, lydende paa 2,300 Rd., af¬
kortes ikke blot, som i Dommen antaget, 1600 Rd., hvorved det

Indstævnte tilkjendte Beløb er nedbragt til 1,152 Kroner 81 Øre,
men endvidere 800 Kroner eller dog 600 Kroner, deels hvor¬

vidt der tilkommer Citanten Erstatning for Misligholdelse fra

Indstævntes Side af den i Dommen omhandlede mellem Par¬
terne den 21de April 1873 afsluttede Contract om forskjellige

Bygningers Opførelse.
I sidstnævnte Henseende bemærkes, at der ifølge bemeldte

Contracts Post 14 a. og b. med Hensyn til den foreløbige Til¬
veiebringelse af Pengemidler utvivlsomt ikkun paahvilede Citan¬

ten den Forpligtelse — under Betingelser, der ikke indtraadte,
nemlig deels naar Bygningerne vare reiste og under Tag, hvil¬

ket endnu ikke var Tilfældet, da Indstævnte den 9de Juli 1873
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opgav Byggearbeidet, deels naar de vare færdige — at udstede

Obligationer til Indstævnte eller Ordre, hvorpaa der kunde gjø¬
res Laan. Forsaavidt der i samme Post under Litr. o. tales om

„successive Udbetalinger“ og „Interimslaan“, maa der efter hele
Sammenhængen antages herved netop at være sigtet til udstedte
Obligationer af den nysnævnte Art, der kun skulde have en mid¬

lertidig Tilværelse, indtil den nye i Contracten antydede Priori¬
tetsordning kunde finde Sted i December Termin 1873, saavel¬

som til det Laan, der allerede forinden Contractens Oprettelse
var tilveiebragt derved, at Indstævnte under 29de Marts 1873

havde til Citanten udstedt de ovenberørte Vexler, hvilke Citanten
endosserede, idet han tillige ved Skadesløsbrev gav Pantesikker¬

hed for sammes Beløb i sin Eiendom; og der mangler saaledes
Føie til af de nævnte Udtryk at udlede, at Citanten, uanseet
Bestemmelserne under Litr. a. og b., skulde være pligtig ganske

i Almindelighed og i ubestemt Omfang at tilveiebringe de suc¬
cessivt fornødne Midler til Bygningernes Opførelse. Da nu

Saadant ligesaalidt kan udledes af hvad der iøvrigt til Støtte

herfor er paaberaabt under Sagen, maa Indstævnte tilregne sig
selv, at han har manglet Penge til at fremme Byggearbeidet,
og han vil som Følge heraf ikke kunne fritages for at yde Ci¬

tanten Erstatning for det Tab, denne har lidt paa Grund af
Indstævntes Misligholdelse af Contracten.

Forsaavidt dernæst angaaer Citantens Paastand, om efter de

ovenommeldte af Indstævnte udstedte Vexler til Beløb 2300 Rd.,
som Citanten har maattet indfrie, at tilkjendes 800 Kroner eller
dog 600 Kroner udover de ham ved den indankede Dom til¬

kjendte 1600 Rd., bemærkes, at Omkostningerne ved det paa
denne Maade reiste Laan ifølge Sagens Oplysninger maa an¬

tages at have andraget 200 Rd., samt at Citanten har erkjendt,
af det laante Beløb, som saaledes har udgjort 2100 Rd., at

have oppebaaret 300 Rd. til Indfrielse af en Prioritet i hans
Eiendom. Han har derimod benægtet af de øvrige 1800 Rd.
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— saaledes som af Indstævnte anbragt — at have modtaget
andre 300 Rd., og da dette Anbringendes Rigtighed ikke er be¬

viist eller bragt til vis Formodning, navnlig ikke ved Laangiverens
edelige Forklaring, som bl. A. gaaer ud paa, at 1800 Rd. ere

udbetalte Indstævnte og modtagne af denne, vil Citantens Paa¬

stand om endvidere hos Indstævnte at tilkjendes disse 300 Rd.
eller 600 Kroner saaledes være at tage til Følge, hvorimod der,

idet bemeldte Laan, endog efter selve Indholdet af Post 14 i
Contracten, maa ansees henregnet til de deri omtalte Interims¬

laan, hvis Bekostninger skulde udredes af begge Parter, ikke vil
kunne tilkjendes Citanten de af ham yderligere fordrede 200

Kroner, hvorved bemærkes, at Citanten for det Tilfælde, at han
maatte ansees pligtig at deeltage i Omkostningerne ved Laanet,
for Høiesteret har samtykket i, at hans Andeel fastsættes til nys¬
nævnte Beløb.

Det Indstævnte ved den indankede Dom tilkjendte Beløb
1152 Kroner 81 Øre vil herefter være at nedsætte til 552 Kro¬
ner 81 Øre, og da den Citanten ifølge det Ovenanførte tilkom¬

mende Erstatning efter de foreliggende Oplysninger med Sikker¬

hed kan antages i hvert Fald at overstige dette Beløb, men Ci¬
tanten for dette Tilfælde har indskrænket sig til at paastaae Fri¬

findelse for Indstævntes Tiltale, vil denne hans Paastand saa¬
ledes være at tage til Følge.
Processens Omkostninger for begge Retter blive efter Om¬

stændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Citanten bør for Indstævntes Tiltale i denne

Sag fri at være. Processens Omkostninger for

begge Retter ophæves. Til Justitskassen betaler

Indstævnte 2 Kroner.
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Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Nærværende efter

Hoved= og Contrastævning procederede Sag hidrører fra et af Hovedcitanten,

Murer Carl Christian Christensen, paabegyndt men derefter standset Byg¬
geforetagende paa og ved Contracitanten, Forstander eller Bestyrer af den
evangeliskelutherske Frimenighed her i Staden, Niels Pedersen Grunnets

Eiendom Matr. Nr. 36 U 3 BI i udenbyes Klædebo=Qvarteer, Gade Nr.

14 i Smedegade, og angaaer forskjellige Erstatningskrav, som Parterne i den
Anledning gjøre paa hinanden. Medens saaledes Hovedcitanten efter meddeelt
Bevilling til fri Proces ifølge Stævning af 23de September 1873 søger Con¬

tracitanten til i Erstatning for Næringstab, foranlediget ved formeentlig
Misligholdelse fra Sidstnævntes Side af en mellem Parterne om bemeldte

Foretagende truffet Overeenskomst, at betale ham 1,000 Rd. eller ialfald saa

stort et Beløb, som uvillige af Retten udmeldte Mænd maatte skjønne at
være billigt, samt for udført Arbeide paa ovennævnte Eiendom, for kjøbte
Materialier og Arbeidsudgivter til Haandværksfolk m. m. ifølge tilstillet Op¬

gjørelse 2,611 Rd. 20 Sk., ialt 3,611 Rd. 20 Sk., som dog under Proceduren

er nedsat først til 1,818 Rd. 59 Sk. og senere til 3,556 Kr. 18 Øre med
Renter 5 pCt p. a. fra Forligsklagens Dato den 12te August 1878 samt

Søgsmaalets Omkostninger skadesløst efter Reglerne for beneficerede Sager,
og subsidiairt har paastaaet Sagens Udfald gjort afhængigt af Partsed og
derhos at der, hvis der ei tilkjendes ham den fordrede Erstatning af 1,000

Rd., da ialfald gives ham Dom for Restbeløbet, hor derimod Contracitanten
næst i Hovedsagen at procedere til Frifiudelse efter Stævning af 18de Oc¬

tober s. A. paastaaet sig hos Hovedcitanten tilkjendt 7,200 Rd. nemlig

3,500 Rd. for Fuldførelse af Byggeforetagendet, 1,400 Rd. for Tab af
Leieindtægt, 2,300 Rd. ifølge Vexler — hvilke Beløb han imidlertid under
Sagens Drift har nedsat til 6,900 Rd. med Renter deraf 5 pCt. p. a. fra

Contraklagens Dato den 13de October s. A. og derhos Omkostningerne i

begge Søgsmaal.

I Contrasagen har Hovedcitanten procederet til Frifindelse med
Tillæg af dette Søgsmaals Omkostninger efter Reglerne for beneficerede Sager.

Den 21de April 1873 blev der om det nævnte Byggeforetagende
mellem Parterne indgaaet en skriftlig, under Sagen fremlagt Contract, der

detailleret omhandler de eventuelle Bygningers Dimensioner, Indretning
m. v og i hvis 14de Post det blandt Andet hedder:

„Jeg Christensen forpligter mig derfor til, til enhver passende Tid

at have samtlige de fornødne Materialier og Arbeidskraft disponible til
Byggeforetagendets Fremme saaledes, at de opførende Bygninger
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aldeles fuldført Tilsland kan af mig som Entrepreneur og Bygmester
afleveres*

—

senest den 1ste October d. A.;“
og

„Jeg Pastor Grunnet forpligter mig herved til at udbetale. Hr.

Muurmester Christensen den for de omhandlede Bygningers Opførelse med
Tillæg af Materialier accorderede Sum 29,500 Rd. saaledes:

R. Naar Bygningerne ere reiste og under Tag, udsteder Grunnet til
Christensen eller Ordre en Obligation saa stor, at derpaa kan laanes

et saadant Beløb som er ligt Forskjellen mellem de nu indestaaende
—
Prioriteters Hovedstole og samtlige Bygningers halve Assurance

b.

Naar samtlige Bygninger ere færdige, udstæder Grunnet til Chri¬

C.

Resten i Østifternes Creditforenings ete etc., dog er Christensen

stensen eller Ordre en Obligation o. s v.

—
pligtig til at lade indestaae

hvad der ikke kan reises ved

Laan. For at sætte Grunnet istand til at gjøre de successive Ud¬

betalinger ete etc. Bekostningerne ved Interimslaan fordeles med
Halvdelen paa hver af os etc. etc.

Den 9de Juni 1873 standsedes det omhandlede Arbeide af Mangel
paa Pengemidler til Indkjøb af Materialier og til Betaling af Arbeidsløn,
uden at en af Contracitanten den 11te s. M. ved Notarius publicus til
Hovedcitanten rettet Opfordring til at fortsætte Arbeidet med Tilkjendegivende,
at dette ellers vilde blive udført af Andre paa hans Regning, blev efterkommet.

Det første Spørgsmaal i Sagen er, — saaledes som denne foreligger,
—

om der har fundet en Misligholdelse Sted af den mellem Parterne ind¬

gaaede Byggecontract, og om Misligholdelsen maa tilskrives Hovedcitanten
eller Contracitanten, og dette Spørgsmaals Besvarelse maa igjen — da det
er givet, at Arbeidet ophørte af Mangel paa Penge, — beroe paa, hvo der

skulde skaffe Penge.
Efter Bestemmelserne i Contractens § 14 førstanførte Deel maatte

det nu vel antages, at Hovedcitanten skulde indkjøbe Materialier og opføre

Bygningerne og efter §'s Litr. a, at han først kunde kræve Penge, naar Bygnin¬
gerne vare under Tag; men af §'s Litr. e fremgaaer det dog, at Meningen har
været, at Contracitanten skulde betale Hovedcitanten successive, som Arbeidet skred

frem, og for at Penge hertil kunde bringes tilveie, vare begge Parter enige
i, at Interimslaan skulde gjøres og Bekostningerne herved deles halvt.
Det maa herefter antages, at begge Parter begyndte paa Foretagendet

med Bevidsthed om, at Ingen af dem havde contante Penge, men at disse
skulde søges tilveiebragte ved Begges Bestræbelser. At Forholdet ogsaa i
Virkeligheden var af denne Beskaffenhed, fremgaaer af flere under Sagen op¬
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lyste Omstændigheder. Saaledes har Contracitanten indrømmet, at han til

for kort Tid siden kjendte Hovedcitanten som en fattig Mand, og han har
ikke oplyst, at Hovedciiantens Silling senere var forbedret, endsige i den

Grad, at han skulde kunne udrede forskudsviis ca. 30,000 Rd. Fremdeles er
det oplyst, at et Laan paa 2,300 Rd. laantes af Begge i Forening, og Con¬

tracitanten fik ogsaa særlig sin Deel af disse Penge, og herved maa bemærkes,
at dette Laan endog blev stiftet den 29de Marts, altsaa 3 Uger forinden
Contracten blev underskreven, saa at Contracitanten allerede da maa have
været bekjendt med, at Hovedcitanten ikke havde Contanter, og Contracitanten

vil altsaa ikke engang i dette Punct kunne paaberaabe sig, at han paa Grund
af sit Forhold til Hovedcitanten alt da var tvungen til at skaffe Penge
Ogsaa hvad der under de i Sagen producerede Tingsvidner er oplyst om

Contracitantens Henvendelse til flere Folk om Laan bestyrker, at Forholdet
mellem Parterne med Hensyn til Reisning af Penge var det ovenfor anførte
Men naar der saaledes maa gaaes ud fra, at det har været Parternes

Mening, at Pengelaan skulde skaffes tilveie ved Bestræbelser fra begge Parters
Side, saa at der i saa Henseende ikke kunde siges at paahvile den Ene større

Forpligtelse end den Anden, og Arbeidet derpaa standsede af Mangel paa

Penge, o: Parterne kunde ikke skaffe Penge, findes det ikke, at nogen af

Parterne vil kunne beskylde Modparten for Misligholdelse af Contracten.

Ligesom Hovedcitanten herefter ikke vil kunne tillægges den af ham i
Hovedsagen paastaaede Erstatning, 1,000 Rd, saaledes vil Contracitanten ikke

heller kunne tilkjendes de af ham i Contrasagen fordrede 3,500 Rd.—1,400

Rd.; og med Hensyn til Laanet af de 2,800 Rd. maa mærkes, at dette vil
være at bedømme efter det ovenanførte Forhold mellem Parterne med Hensyn

til Pengereisning og maa følgelig ansees som reist af Begge, ligesom det da
ogsaa er in confesso, at Hovedcitanten ikke fik alle 2,300 Rd., saa at der
ikke in casu kan blive Tale om at betragte Forholdet mellem Hovedcitanten

og Contraeitanten som Forholdet mellem Vexeldebitor og Vexelcreditor,
hvorimod det under de stedfindende Omstændigheder maa være Contraci¬

tantens Sag som Sagsøger for Beløbet at bevise, at Hovedcitanten har faaet
en større Sum af de 2,300 Rd., end han indrømmer; men dette Beviis er ikke

ført. — Hovedcitanten har nu indrømmet at have faaet 1,500 Rd. af bemeldte

Laan, og han har selv angivet Bekostningerne ved Laanets Tilveiebringelse
til 200 Rd., og heraf bør han efter Contractens udtrykkelige Ord bære Halv¬

delen, og altsaa bliver han under denne Post Contracitanten. 1,600 Rd.

skyldig, eftersom Contracitanten af den øvrige Sum har faaet 300 Rd. og
maa bære ⅓ Deel af Omkostningerne, 100 Rd., ligesom han af Mangel paa
Beviis ikke vil kunne tilkjendes de resterende 300 Rd.
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Efter hvad der saaledes er antaget om Beskaffenheden af Parternes For¬

hold, vil det altsaa være nærmere at undersøge, hvorvidt de ifølge den af Hoved¬

citanten den 6te October 1873 fremlagte Opgjørelse fordrede Beløb kunne til¬

kjendes ham. Opgjørelsen specificerer i efterfølgende Poster, hvad Hovedcitanten
mener at kunne fordre for udført Arbeide, kjøbte Materialier m. m, hvorved

her forudskikkes den almindelige Bemærkning, at, da Hovedcitanten havde
overtaget Arbeidet qv. som Entreprise for en vis fastsat Sum, vil det ikke

med Føie kunne fordres, at han nu, da Forholdet er blevet opløst, nøiagtig
skal kunne legitimere enhver, selv den mindste Udgiftspost...

*

* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Af Opgjørelsens 2de sidste Poster angaaer den 32te det Beløb, som
Hovedcitanten vil have betalt i Salair for Arrangementet af det ovenfor
nævnte Pengelaan paa 2,300 Rd., samt Renter deraf, og den 3 te Hoved¬

citantens Erstatningsfordring for Næringstab 1,000 Rd. Angaaende disse

tvende Poster er det Fornødne allerede omhandlet ovenfor.

Hvad der efter alt Ovenstaaende i Hovedsagen bliver at tilkjende
Hovedcitanten som Udgifter, han ifølge den ommeldte Opgjørelse har havt

for Contracitanten eller dennes Byggeforetagende, er ialt 2,176 Rd. 39 Sk.
med Fradrag efter det Ovenanførte af 1,600 Rd., altsaa til Rest 576 Rd.

39 Sk. eller 1,152 Kr. 81 Øre, med Renter, som paastaaet; medens Parterne
iøvrigt blive at frifinde for hinandens Tiltale.

Processens Omkostninger findes efter Omstændighederne at burde op¬

hæves, hvorhos den befalede Sagfører, hvis Sagførelse har været forsvarlig,

efter hans derom nedlagte Paastand tillægges et Salair, der bestemmes til
50 Kr. og udredes af det Offentlige.

Forsaavidt der er nedlagt Paastand om Mortification og Mulct i An¬
ledning af nogle under Proceduren forekommende Udladelser, findes der ikke

aldeles tilstrækkelig Føie til at tage denne til Følge.
Statskassens Ret bliver at forbeholde med Hensyn til den den 22de

Februar d. A fremlagte mellem Parterne afsluttede Byggecontract af 21de
April 1878, der er skreven paa ustemplet Papir. Iøvrigt foreligger der

ingen Overtrædelse af Lovgivningen om det stemplede Papirs Brug.“

Den 24de November.
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Nr. 216.

Advocat Henrichsen
contra

Anders Hansen (Defensor Klubien),
der tiltales for Tyveri eller attenteret Tyveri.
Baag Herreds Politiretsdom af 5te Mai 1876: „Tiltalte

Gaardmand Anders Hansen (ved Kirken) af Ørsted bør til
Statskassen bøde 50 Kroner, hvilken Bøde, saafremt den ikke

fuldt udbetales inden den bestemte Frist, vil være at afsone med
8 Dages simpelt Fængsel. Saa bør han og udrede alle af denne
Sag lovligt flydende Omkostninger. Den idømte Bøde at udre¬

des inden 3 Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse og

Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 5te Sep¬

tember 1876: „Politiretsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor for Overretten, Procurator Delbanco, betaler

Tiltalte Gaardmand Anders Hansen i Ørsted 10 Kroner. Den
idømte Bøde at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige

Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Med Bemærkning, at det Tiltalte overbeviste, i den indan¬

kede Dom omhandlede Tyveri efter de foreliggende Oplysninger
maa betragtes som fuldbyrdet, vil han herfor være at ansee efter

Straffelovens § 235 sammenholdt med § 234; men da det efter
Omstændighederne findes at kunne have sit Forblivende ved den
Tiltalte idømte Straf, vil Dommen, hvis Bestemmelser om Sa¬

gens Omkostninger ligeledes billiges, kunne stadfæstes, hvorhos

Fristen for Bødens Udredelse bliver at bestemme til 4 Uger ef¬
ter denne Høiesteretsdoms Forkyndelse.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande, hvorhos Fristen for den
idømte Bødes Udredelse bestemmes til 4 Uger
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efter denne Høiesteretsdoms Forkyndelse. I Sa¬

larium til Advocaterne Henrichsen og Klubien
for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner til

hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Baag Herreds Politiret hertil Retten indankede Sag tiltales Gaardmand
Anders Hansen i Ørsted for Tyveri eller attenteret Tyveri.

Med Hensyn hertil have Gaardfæster i Ørsted Vilhelm Mandix's Tjene¬

stekarl Hans Hansen og Tjenestedreng Anders Andersen overeensstemmende

og edeligt forklaret, at, da de Torsdag den 3die Februar d. A. havde været

beskjæftigede i deres Huusbonds Hasselskov og vilde gaae hjem for at spise til
Middag, hørte de, at der blev hugget i Skoven, og da de vare gaaede hen

til Stedet, saae de i 5 a 6 Alens Afstand en Person iført en hvid ulden,
temmelig smudsig Trøie og Kaskjet, som laae paa Knæ ifærd med at hugge

Hæsler i en Tykning. De saae strax, at Personen, hvem de kun vare skilte

fra ved nogle Tornebuske, var Tiltalte, der er deres Husbonds Nabo, og da
Anders Andersen leende yttrede: „Nu seer det næsten ud til, at den ene
Gaardmand giver sig af med at stjæle fra den anden,“ vendte Tiltalte Hovedet om
mod dem, og de saae da tydeligt hans Ansigt. De vilde nu gaae udenom de Buske,

der skilte dem fra Tiltalte, men imidlertid løb denne sin Vei; ia de kom hen
til Stedet, hvor Tiltalte havde ligget og hugget, laa der to Hasselstænger

af 3 a 4 Alens Længde og 1½ Tommes Tykkelse, som lige vare afhrggede,

og som de toge hjem med. Da de kom ud paa Landeveien, saae de Tiltalte,
for hvem Veien var nærmere, staae nede i den ham tilhørende saakaldte
Bjørnemose, hvor hans Folk vare beskjæftigede med at stive Hegn, og hvor
de uagtet Afstanden kunde kjende ham paa den hvide Trøie. Om Eftermid¬
dagen, da de atter kom ud i Skoven, fandt de tæt ved det Sted, hvor

de havde truffet Tiltalte, endnu to Hasselstænger, af hvilke Toppen dog ikke
var afhugget.
Uagtet Tiltalte nu vedholdende har benægtet at have til den angivne

Tid været inde i Vilhelm Mandix's Skov, end sige der foretoget sig noget
Ulovligt, maa det dog ved de nævnte Vidneforklaringer, der ikke paa nogen

Maade ere svækkede ved andre Data men tværtimod bestyrkes ved det Op¬
lyste om, at Tiltalte til den omhandlede Tid arbeidede i Nærheden af Man¬
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dix's Skov, iført en Dragt som den angivne, ansees beviist, at Tiltalte ikke

blot har været tilstede i Skoven men ogsaa der har hugget ialfald de to

af de fire Hasselstænger, der tilsammen ere vurderede til 33 a 50 Øre, og

da dette efter Omstændighederne maa antages at være skeet for at tilegne sig
dem, maa det billiges, at Tiltalte, der er født den 18de Marts 1819 og ikke

fundet forhen straffet, ved den indankede Dom er anseet efter Straffelovens
§ 235 cfr. §§ 234 og 46, og da den valgte Straf af en Statskassen tilfal¬
dende Bøde af 50 Kroner eller subsidiairt 8 Dages simpelt Fængsel efter
Omstændighederne findes passende, og da det retteligt er paalagt Tiltalte at

udrede Sagens Omkostninger, vil Dommen i det Hele være at stadfæste.“

———

Mandagen den 27de November.

Nr. 240.

Etatsraad Buntzen
contra

Carl Ferdinand Grofs (Defensor Klubien),
der tiltales for at have overtraadt et ham til Korsør Kjøbstads

Politiprotocol den 23de Juni d. A. under Trusel med Straf

som for Løsgængeri givet Tilhold.
Korsør Kjøbstads Politirets Dom af 2den September 1876:
„Tiltalte Carl Ferdinand Gross bør hensættes til Fængsel paa

Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage samt udrede samtlige af denne
Sag lovligt flydende Omkostninger. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 17de Oc¬

tober 1876: „Politiretsdommen bør ved Magt at stande. I
Salarium til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Herforth og P. A. Petersen betaler Tiltalte Carl Ferdinand
Gross 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Etatsraad

Buntzen og Advocat Klubien for Høiesteret betaler
Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „I denne fra Korsør
Kjøbstads Politiret hertil indankede Sag, hvorunder Carl Ferdinand
Gross tiltales for at have overtraadt et ham til bemeldte Byes Politipro¬

tocol den 22de Juni d. A. under Trusel med Straf som for Løsgængeri
givet Tilhold om ikke uden Tilladelse at forlade Arbeidsanstalten i Korsør,
paa hvilken han af Holbæk Fattigvæsen var anbragt, er han overbeviist at

have gjort sig skyldig i slig Overtrædelse, idet han Natten mellem den 27de

og 28de August sidstleden uden Tilladelse er bortgaaet fra bemeldte Anstalt
i den Hensigt derefter at drive om paa Landet med et ved samme Leilighed

derfra undveget Fruentimmer, hvori han imidlertid blev forhindret derved, at
han allerede den 28de s. M. blev anholdt. Det maa derfor billiges, at han,

der er født den 12te Marts 1840 og tidligere mange Gange er straffet saavel

for Overtrædelse af Forordninger 10de December 1828 som for Løsgængeri
og Betleri, sidste Gang efter Meerløse og Tudse Herreders Politiretsdom af
4de Januar d. A. med Tvangsarbeide i 120 Dage, ved den nu indankede

den 2den f. M. afsagte Politiretsdom er anseet efter Lov 3die Marts 1860

82, og at Straffen i Medfør af Lovens §1 er bestemt til 5 Gange 5 Dages

Fængsel paa Vand og Brød. Da nu Dommens Bestemmelser i Henseende
til Sagens Omkostninger ligel. des billiges, vil den i det Hele være at

stadfæste.“

Nr. 53.

Advocat Halkier
contra

Jon Gislason (Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri eller uhjemlet Forandring af Øremærker

paa flere Lam, og for at have forledt sit Tyende til at afgive

usandfærdig Forklaring for Retten.

154

Den 27de November.

Dala Syssels Extrarets Dom af 28de Juli 1873: „Til¬
talte Jon Gislason bør at straffes med 20 Slag af
Riis, samt udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkost¬
ninger, og deriblandt 4 Rigsdaler R. M. i Salair til

sin Defensor her for Retten, Sagfører Helgi Johnson. Forøvrigt
bør Tiltalte fri at være for Justitiens Tiltale i denne Sag. At
eflerkommes ifølge Øvrighedens Foranstaltning under Adfærd

efter Loven.
Den islandske Landsoverrets Dom af 31de August 1874:

„Tiltalte Jon Gislason bør for Actors Tiltale i denne Sag fri
at være; dog bør han at betale alle af Sagen lovligen flydende
Omkostninger, deriblandt i Salair til Defensor for Underretten

Helgi Johnson 4 Rdlr. og til Actor og Defensor for Overretten,
Procuratorerne Päll Melsted og Jon Gudmunsson, 6 Rd. til
hver især. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

Forsaavidt angaaer Sigtelsen for Tyveri eller uhjemlet
Forandring af Øremærker paa nogle Lam, er der ikke imod Til¬

taltes Benægtelse tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis for, at han

gjort sig skyldig i noget strafbart Forhold. Derimod har Til¬
talte vedgaaet, at han har forledet sin Tjenestekarl til for Retten
at afgive den i den indankede Dom ommeldte urigtige Forkla¬

ring, som Tjenestekarlen dog af egen Drift tilbagekaldte. For

dette sit Forhold vil Tiltalte være at ansee efter Straffeloven af
25de Juni 1869 § 147 2det Led jfr. § 53 1ste Led og Straffen

findes efter Omstændighederne at kunne bestemmes til Fængsel
paa Vand og Brød i 5 Dage. I Henseende til Actionens Om¬

kostninger vil Dommen være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Jon Gislason bør hensættes i Fængsel paa Vand

og Brød i 5 Dage, men iøvrigt for Actors Tiltale
i denne Sag fri at være. I Henseende til Actio¬

nens Omkostninger bør Landsoverrettens Dom
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ved Magt at stande. I Salarium til Advocat

Halkier og Etatsraad Buntzen for Høiesteret be¬

taler Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Denne Sags factiske

Omstændigheder ere følgende: i forrige Aars Foraar, paa den Tid, da Lau¬

mene bleve mærkede, var Tiltalte, Jon Gislason paa Fremri=Hundatal i Dala
Syssel, paa Reiser og kun af og til hjemme, hvorfor han anmodede sin Tje¬

nestekarl om, at mærke for sig sine Lam, men denne bad igjen Jons Gaard¬
fælle, Petur Brandsson, om at mærke dem, som ogsaa mærkede største Delen
af dem, men nogle mærkede dog Jons anden Gaardfælle, Haldor Thorgilsson.
Noget senere, da Lammene bleve gildede, og ligeledes da de derpaa bleve

smurte med Tran, førend de bleve drevne til Fjelds, eftersaa Jon Mærket
paa dem, og opfriskede Mærket paa nogle af dem. Paa et af Lammene var
Mærket saa slet gjort, at Jon og Petur bleve enige om at mærke det med

et Faaremærke, som tilhørte en Bonde der i Omegnen. Om Efteraaret, da

Lammene vare blevne drevne ned fra Fjeldene, begyndte Jon igjen at opfriske

Mærket paa nogle af Lammrne; han fandt da ogsaa 4 Lam, som havde hans
fuldstændige Mærke paa det venstre Øre, men 3 af dem havde intet Mærke

paa det høire Øre, og paa det 4de var høire Øre blevet opædt af Myg ned
til Midten, hvor der gik en liden Fordybning ned i Øret. Tiltaltes

Faaremærke er: „Sylt“ paa begge Ørene og 2 „Bitar“ foran paa det venstre.

Han tog nu alle disse 4 Lam og gjorde en „Syling“ i deres høire Øre, thi,
efter hvad han har forklaret, troede han, at man om Foraaret havde glemt
at tilføie Øret „Sylingen“ Dette gjorde han i Fleres Nærværelse, og uden

at gjøre deraf nogen Hemmelighed. Da nu Tiltalte var færdig hermed og
senere begyndte at tælle sine Lam, fandt han at de vare blevne flere end saa,
at han kunde eie dem alle. Han talte nu herom til Gaardens Folk og flere

Fremmede, og antog, at han havde faaet 3 Lam for meget. Han troede
derfor, at En eller Anden maatte bruge samme Faaremærke, som han, hvorfor

han tog til flere Gaarde for at erhverve Oplysning om, hvem det kunde
være, indtil han endeligen fik opdaget, at Bonden Øgmundur paa Fjardar¬

horn i Hrutafjorden havde det Mærke paa sine Faar: „helt høire Øret, men

paa det venstre „sylt“ og 2 „Bitar“ foran“. Tiltalte havde staaet i den

Formening, at han havde drevet til Fjelds 45 Lam, og overeensstemmende
hermed havde han faaet 3 Lam for meget; thi Lammene vare i det Hele blevne
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48, nen han blev nu af Gaardens Folk overbeviist om at han kuu havde
drevet til Fjelds 44 Lam, saa at de Lan, han ikke eiede, vare 4. Tiltalte

paatog sig nu en Reise til Øgmundur, og fortalte ham hele Historien, und¬
tagen at han sagde ham, at de Lam, han havde mærket med sit Mærke eller

paa hvis høire Øre han havde gjort „Sylingen“ havde været 3, og overlod

ganske til Øgmundur at bestemme, hvorledes han skulde erstatte ham dette
Resultatet heraf blev da, at Tiltalte skulde sende Øgmundur 3 Lam, men da

de skiltes ad, tog Jon op en Specie og nødte Øgmundur til at tage den,
samt foregav, at han gjørde dette af Taknemmelighed imod ham for hans

humane Behandling. Øgmundur sagde ham da, at han kun skulde sende ham

2 Lam, men Tiltalte svarede, at han vilde see, hvor mange Lammene bleve;
derpaa reiste Jon hjem og lod strax drive 3 Lam afsted til Øgmundur, men

underveis anholdt Repstyreren Lammene og indberettede til Sysselmanden
denne Tiltaltes mistænkelige Forandring af Faaremærker. Sysselmanden

optog nu strax Forhør i Sagen, men Tiltalte anmodede da sin Tjenestekarl
om at forklare, at de Lam, som han havde mærket med sit Mærke, men som
Andre havde eiet, havde kun været 3, og dette bevidnede Tjenestekarlen i Først¬

ningen, men forandrede senere af egen Drift denne sin Forklaring, førend

han beedigede den Paa Grund heraf blev der nu anlagt en Justitssag imod
Tiltalte for Tyveri og for at have forledt sin Tjenestekarl til at afgive inden

Retten en falsk Forklaring; ligeledes blev der anlagt en Justitssag imod

Tjenestekarien for at have afgivet inden Retten en falsk Forklaring; men
førend der blev afsagt Dom i Sagen, døde Tjenestekarlen, hvorfor Sagen for

hans Vedkommende bortfaldt, men over Tiltalte Jon Gislason blev der af
Sysselmanden for Dala Syssel under 28de Juli f. A. afsagt en saaledes
lydende Dom, at han burde straffes med 20 Slag af Niis for at have forledt
sin Tjenestekarl til at have afgivet en falsk Forklaring, men for øvrigt være

fri for Justitiens Tiltale i denne Sag, hvorhos han skulde udrede alle af
Sagen lovligen flydende Omkostninger og deriblandt 4 Rdlr. til sin Defensor.

Naar man nu overveier, hvorledes det er gaaet til med Forandringen af
Mærket paa fornævnte 4 Lam, saa synes Alt at pege paa, at Tiltalte ingen¬

lunde har villet tilvende sig dem, efter at han havde faaet Nys om, at han

ikke eiede dem; og endskjøndt han sagde til Øgmundur, at han kun havde

forandret Mærket paa 3 af hans Lam, saa vilde han derfor ikke tilvende sig
det 4de Lam, men betalte ham (Øgmundur) det fuldkommen; at han angav

Antallet af Lammene urigtig, har han erklæret at have gjort for at
undgaae Selvmodsigelse, eftersom han før havde sagt til Andre, at Lammene

ikkun havde været 3 i Tallet, thi han havde i Førstningen staaet i den For¬

mening, og der er ingen Grund til at tvivle om Sandheden af denne hans
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Forklaring. Tiltalte vil derfor være at frikjende for at have ved sit for¬
nævnte Forhold gjort sig skyldig i Tyveri. Hvad den Post af Anklagen an¬

gaaer, at han har faaet sin Tjenestekarl til at afgive inden Retten en falsk
Forklaring, saa synes der, ifølge Omstændighederne og det Foranførte, at

han overeensstemmende med Straffeloven 25de Juni 1869 §§ 148 og 53 her¬
ved ikke har gjort sig strafskyldig, hvorfor han ogsaa vil være at frikjende

for denne Anklagepost, dog bør han at betale alle af Sagen for begge Retter

flydende Omkostninger.“

Nr. 246.

Advocat Nellemann

contra

Peder Hansen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods.

Helsingørs Extrarets Dom af 2den September 1876:

„Ar¬

restanten Peder Hansen bør straffes med Forbedringshuusarbeide

i 1 Aar. Saa bør han og udrede denne Sags Omkostninger,
derunder i Salair til Actor, Procurator Knox, 10 Kroner og til

Defensor, Procurator Møller, 8 Kroner. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 31te Oc¬

tober 1876: „Underrettens Dom bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Beyer og Overauditeur Wolff, betaler Arrestanten Peder Hansen

10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocat

Nellemann og Etatsraad Buntzen for Høiesteret

betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: Under nærværende fra

Helsingør Extraret hertil indankede Sag tiltales Arrestanten Peder Hansen

for Tyveri og ulovlig Omgang med Hittegods, og er han ved egen af det

iøvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse overbeviist at have gjort sig skyldig i

disse Forbrydelser, idet han i Midten af Juli Maaned d. A. i et Huus i
Hørup, i hvilket han var gaaet ind for at spørge om Arbeide, har frastjaalet
Maler Vilhelm Holm et Par til 6 Kroner vurderede Sko, og den 23de s. M. fra

en Græsvold ved Ladegaardsveien i Nærheden af Helsingør har taget og tilegnet

sig et sammesteds henlagt Tørklæde med nogle deri indpakkede Fødevarer og
2 Flaster med Brændeviin, hvilke Gjenstande, vurderede til 1 Kr. 90 Øre,
Arbeidsmand Anders Nilsson havde henlagt paa Græsvolden, medens han

gik ind i en Høkerbutik i Nærheden, men om hvilke Trrestanten har forklaret,
at han antog, at de vare forglemte af en eller anden Person paa Veien.
Det maa derfor billiges, at Arrestanten, der er født den 11te Marts
1830 og oftere har været straffet, senest ved bemeldte Extraretsdom af 19de
April 1872 efter Straffelovens § 230 1ste Led og Lov af 3die Marts 1860

§3 med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, nu er anseet efter førstnævnte
Lovs § 231 1ste Led og § 247 cfr. § 62, og da den valgte Straf af lige

Arbeide i 1 Aar findes passende og Dommens Bestemmelser med Hensyn til
Actionens Omkostninger ligeledes bifaldes, vil Underretsdommen i det Hele

være at stadfæste.“

Tirsdagen den 28de November.

Nr. 227.

Advocat Nellemann
contra

Jørgen Nielsen Larsen og Inger Kirstine Larsen

(Defensor Halkier),
der tiltales, den Første for Tyveri, den Sidste for Tyveri, Hæ¬

leri og Forsøg paa Fosterfordrivelse.
Langelands Herreds Extrarets Dom af 3de Juni 1876:

„Tiltalte, Skrædder Jørgen Nielsen Larsen og Inger Kirstine
Larsen, Begge af Hennetved bør at hensættes i Fængsel paa Vand

og Brød, Førstnævnte i 4 Gange 5 Dage og Sidstnævnte i 3
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Gange 5 Dage samt in solidum at udrede i Erstatning til
Gaardmand Hans Madsen Larsen 8 Kroner, Gaardmand Hans

Krone
Hansen 2 Kroner 39 Øre, Anders Nielsen (Svensker) 1

66 Øre, Gaardmand Claus Jørgensen 4 Kroner, Hnusmand
Lars Christian Mogensen 1 Krone 66 Øre, Gaardmand Christen

Olsen 2 Kroner, Alle af Hennetved, og denne Sags Omkostnin¬
ger, derunder Snlair til Actor, Procurator Styrup, og Defen¬

sorerne, Procuratorerne Schandorff og Rasmussen, hver 12 Kro¬

ner. Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage ester

denne Doms lovlige Forkyndelse. Dommen i det Hele at efter¬
kommes under Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 12te Sep¬

tember 1876: „De Tiltalte, Skrædder Jørgen Nielsen Larsen og
□

Inger Kirstine Larsen, bør straffes Førstnævnte med Forbedrings¬

huusarbeide i 1 Aar og Sidstnævnte med Fængsel paa Vand og

Brød i 3 Gange 5 Dage. I Henseende til de idømte Erstat¬
ninger og Actionens Omkostninger bør Underretsdommen ved

Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor for Overret¬
retten, Procuratorerne Kaas og Lange, udrede de Tiltalte, Een
for Begge og Begge for Een, 12 Kroner til hver. De idømte

Erstatninger at udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige
Forkyndelse, og Dommen i det Hele at efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, dog saaledes, at Straffetiden for In¬

ger Kirstine Larsen findes at burde bestemmes til 5 Gange 5

Dage.
Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande, dog at Straffetiden for

Inger Kirstine Larsen bestemmes til 5 Gange 5
Dage. I Salarium 1il Advocaterne Nellemann
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og Halkier for Høiesteret betale de Tiltalte

Een for Begge og Begge for Een 40 Kroner til

hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Langelands Herreds Extraret hertil Retten indankede Sag, under hvilken de

Tiltalte Skrædder Jørgen Nielsen Larsen og Inger Kirstine Larsen

actioneres, Førstnævnte for Tyveri og Sidstnævnte for Tyveri og Hæleri samt

Forsøg paa Fosterfordrivelse, ere de Tiltalte ved deres egne med det iøvrigt
Oplyste stemmende Tilstaaelser overbeviste at have gjort sig skyldige i de dem

paasigtede Forbrydelser.
Tiltalte Jørgen Nielsen Larsen har saaledes deels for c. 1½ Aar siden

frastjaalet Glarmester Moses fra en Markedsbutik en Harmonika af Værdi
2 Kr. 66 Øre, deels i Løbet af afvigte Vinter og Foraar frastjaalet Gaard¬¬
mand H. M. Larsen i flere Gange c. 80 Humlestænger af Værdi 8 Kr., sine

Forældre, Steenhugger L. Rasmussen og Hustru deelø 2 Stkr. Flæsk, rigelig
½ Pund, vurderet til 20 Øre, deels en Pægel Rom af samme Værdi og
deels nogle til 38 Øre vurderede Kartofler, Gaardmand H. Hansen deels 5

Humlestænger af Værdi 40 Øre, deels nogle til 33 Øre vurderede Kartofler
og deels en til 1 Kr. 66 Øre vurderet Høne, Røgter A. Nielsen og Huus¬

mand L. C. Mogensen hver en Høne af sidstnævnte Værdi, Gaardmand Cl.

Jørgensen en til 4 Kr. vurderet Gaas, Gaardmand C. Olsen en And af
Værdi 2 Kroner, Gaardeier Mogensen en til 4 Kroner vurderet Pistol, der

var ophængt til Salg i en Høkers Butik, og Gaardmand H. Hansen Søgaard

en til 4 Kr. vurderet Pidsk.
Medens samtlige de øvrige Tyverier ere forøvede uden qvalificerende
Omstændigheder, udførte Tiltalte det Tyveri, hvorved han frastjal sine For¬

ældre Flæsket, ved om Dagen og under Forældrenes Fraværelse fra deres
aflaasede Huus at stige gjennem Vinduet ind i Spisekammeret.

Tiltalte Inger Kirstine Larsen har deels alene frastjaalet Gaardmand

H. M. Larsen 4 a 5 Humlestænger af Værdi 10 Øre pr. Stk., deels deeltaget
ved samtidig og efterfølgende Virksomhed i Tiltalte Jørgen Nielsen Larsens

Tyverier af c. 80 Humlestænger fra samme Mand og deels viist hælerisk Virk¬

somhed med Hensyn til de ovennævnte af Tiltalte J. N Larsen forøvede
Tyverier af Fjerkræ og Kartofler ved at deeltage i Forbruget af disse Gjen¬

stande, skjøndt hun vidste, hvorledes de vare erhvervede. Hun har derhos,
da hun var bleven besvangret af Medtiltalte, med hvem hun i den sidste Tid
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havde levet sammen, henvendt sig til en Læge i Rudkjøbing og under Fore¬
givende af, at hun havde en 20aarig Søster, som endnu ikke havde havt sin

Menstruation, søgt Middel herimod og efter at have efter Lægens Recept paa

Apotheket kjøbt nogle Piller og nogen Mixtur selv brugt Mixturen 2 Gange
og Pillerne stadigt som Middel mod hendes Svangerskab og for at fordrive

Fosteret; endvidere har hun kogt Sod og Mælk sammen for at bruge denne
Drik i samme Hensigt, men uden dog at tage noget deraf.

Jøvrigt kan Intet af de af hende brugte eller tilsigtede Midler antages
at have nogen fosterfordrivende Virkning, og Tiltalte var ogsaa ved Under¬

søgelsen den 13de April d. A. endnu svanger i Slutningen af Svangerskabets
4de Maaned.

Som Følge af det Anførte ville de Tiltalte, der ere fødte henholds¬
viis den 3die April 1857 og den 22de Juni 1853 og ikke findes forhen straf¬

fede, være at ansee Tiltalte Jørgen Nielsen Larsen efter Straffelovens § 228

og 229 Nr. 4, og Tiltalte Inger Kirstine Larsen efter samme Lovs §§ 228
cfr. tildeels § 47, § 238 og 193 cfr. 46 og findes Straffen at kunne fast¬

sættes for J. N. Larsen til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar og for Tiltalte
J. K. Larsen til Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.

Underretsdommen, hvorved de Tiltalte ere anseete efter Straffeloven
henholdsviis § 228 og §§ 228, 238, 193 cfr. 45 og 46 med Fængsel paa

Vand og Brød henholdsviis i 4 Gange 5 og 3 Gange 5 Dage, vil altsaa
forsaavidt være at forandre, hvorimod den vil være at stadfæste med Hensyn

til dens Bestemmelser om Erstatning og Actiønens Omkostninger.“

—— — —

Torsdagen den 30te November

Nr. 123.

Advocat Hindenburg
contra

1) Sagfører Jens Christian Frank, 2) Ungkarl Hans

Iver Jørgensen og 3) Pigen Kirstine Rasmussen
(Advocat Klubien Defensor for Nr. 1 og 3, og Advocat Nelle¬

mann Defensor for Nr. 2),
der tiltales for Pengeafpresning.
Assens Kjøbstads Extrarets Dom af 20de Juli 1875: „De
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Tiltalte, Sagfører Jens Christian Frank af Assens, Ungkarl

Hans Iver Jørgensen og Pigen Kirstine Rasmussen, Begge af
Egerup, bør straffes, de 2 Førstnævnte med Forbedringshuusar¬

beide i 8 Maaneder hver og Sidstnævnte med simpelt Fængsel

i 3 Maaneder. Saa bør de og in solidum at tilsvare alle af deres

Arrest og denne Action lovligt flydende Omkostninger, derunder i
Salair til Actor, Procurator Gormsen, 16 Kroner og til De¬

fensor, Procurator Kramer, 12 Kroner, samt i Erstatning til
Gaardmand Jens Carlsen af Kjærumgaarde 1,427 Kroner 38

Øre. Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter
denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at ef¬
terkommes under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 18de April
1876: „Tiltalte Kirstine Rasmussen bør for Actors Tiltale i

denne Sag fri at være. De Tiltalte, Sagfører Jens Christian

Frank i Assens og Ungkarl Hans Iver Jørgensen af Egerup,
bør straffes med Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 6
Gange 5 Dage og Sidstnævnte i 4 Gange 5 Dage, samt Een

for Begge og Begge for Een i Erstatning til Gaardmand Jens
Carlsen af Kjærumgaard betale 1427 Kroner 38 Øre. Actionens

Omkostninger, derunder Salairerne til Actorerne for Under= og
Overretten, Procuratorerne Gormsen og Berggreen, 16 Kroner

til den Førstnævnte og 30 Kroner til den Sidstnævnte, betale

de Tiltalte in solidum, medens Salairerne til Defensorerne for

Under= og Overretten, Procuratorerne Kramer og J. Kalko, 12
Kroner til den Førstnævnte og 30 Kroner til den Sidstnævnte
betales in solidum af de Tiltalte Frank og Kirstine Rasmussen.
Den idømte Erstatning at udredes inden 8 Uger efter denne

Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

og med Bemærkning, at de Høiesteret forelagte nye Oplysninger
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ikke kunne føre til et andet Resultat, maa det billiges, at Kir¬

stine Rasmussen ved Dommen er frifunden for Actors Tiltale,
og at Jens Christian Frank og Hans Iver Jørgensen ere fundne

skyldige i det dem paasigtede Forhold. Disse tvende Tiltalte
ville herfor være at ansee efter Straffelovens § 245, men Straf¬
fen findes efter Omstændighederne at kunne bestemmes til sim¬

pelt Fængsel for den Førstnævnte i 6 Maaneder og for den

Sidstnævnte i 3 Maaneder, hvorhos de, som i Dommen bestemt,
Een for Begge og Begge for Een, ville have at betale i Erstat¬

ning til Jens Carlsen 1427 Kroner 38 Øre. Actionens Omkost¬
ninger, derunder samtlige de i Dommen bestemte, og de Advoca¬
terne Hindenburg og Klubien for Høiesteret tilkommende Sa¬

larier blive at udrede af alle 3 Tiltalte in solidum.

Thi kjendes for Ret:
Jens Christian Frank og Hans Iver Jørgensen
bør hensættes i simpelt Fængsel, den Første i 6

Maaneder og den Sidste i 3 Maaneder. I Hen¬

seende til den Kirstine Rasmussen tillagte Fri¬

findelse og Erstatningen bør Landsover= samt
Hof= og Stadsrettens Dom ved Magt at stande.
Actionens Omkostninger, derunder de ved be¬
meldte Dom fastsatte Salarier samt i Salarium

til Advocaterne Hindenburg og Klubien for Høie¬

steret, 60 Kroner til hver, betale de Tiltalte Een

for Alle og Alle for Een.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Assens Kjøbstads Extraret hertil Retten indankede Sag ere de Tiltalte,
Sagfører Jens Chrisian Frank i Assens og Ungkarl Hans Iver Jøi¬

gensen samt Pigen Kirstine Rasmussen, begge af Egerup, actionerede

for Pengeafpresning.
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Foreløbig bemærkes, at naar Defensor for Overretten for de Tiltalte

Frank og Kirstine Rasmussen har paastaaet den for Underretten i det Hele

brugte Behandling, den under 10de Juni f A. af Underdommeren afsagte

Kjendelse, ved hvilken han nægtede at vige sit Sæde, og den under 20de
Juli f. A. afsagte Underretsdom annulleret og kjendt uefterrettelig, samt
Sagen hjemviist til ny og lovligere Undersøgelse og Paakjendelse af en
Sættedommer, og som Grund herfor anført, at Underdommeren skulde være

en aabenbar Uven af Tiltalte Frank, giver det under Sagen Oplyste ingen
Anledning til at antage, at Saadant skulde være Tilfældet, hvorfor denne

Paastand ikke vil kunne tages til Følge

(Sluttes i næste Nr.)

——

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede
Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark.
—

Prisen er

12 Kroner om Aaret. — Subscriptionen er bindende for een Aargang og
modtages i alle Boglader og paa de kgl. Postcontoirer.

Forlagt af denGyldendalske

Boghandel (F. Hegel).

Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesiererstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

N 30—31.

Den 15de Januar.

1877.

Torsdagen den 30te November.

Nr. 123.

Advocat Hindenburg
contra

Sagfører Jens Christian Frank, Ungkarl Hans Iver Jørgensen
og Pigen Kirstine Rasmussen.

(see forrige Nr.)
De med Sagen forbundne Omstændigheder ere i det Væsentlige

følgende:
Efter at Tiltalte Kirstine Rasmussen den 1ste Mai 1874 var kommen

i Tjeneste paa den Gaard i Egerup, som eies af Tiltalte Hans Iver og
dennes Broder Lars Peder Jørgensen, begyndte Hans Iver alt 4 a 5
Uger derefter at pleie legemlig Omgang med hende, og da hendes Foran¬

dringer udebleve i Slutningen af October, antog hun at være bleven be¬

svangret, hvilket hun strax meddeelte Hans Iver Jørgensen, der ogsaa er
bleven udlagt som Barnefader til det Barn, med hvilket hun da var frugt¬

sommelig, og som er bleven født den 19de Juli f. A. Da Hans Iver
imidlertid vidste, at Gaardmand Jens Carlsen af Kjærumgaarde, hvor Kir¬

stine havde tjent til 1ste Mai 1874, i Sommerens Løb et Par Gange havde
været paa Hans Ivers og Broderens Gaard i disses Fraværelse, fattede han
Mistanke om, at Jens Carlsen ved disse Leiligheder havde havt legemlig Om¬

gang med Pigen, og uagtet hun ingensinde for ham havde indrømmet, at
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hun havde havt legemlig Omgang med Jens Carlsen, medens hun tjente
paa Kjærumgaarde, samt bestemt forsikkrede, at hun siden 1ste Mai ikke havde

havt med Andre at gjøre end med ham selv, vil han dog have troet, at hun
tillige havde havt med Jens Carlsen at gjøre, hvorfor han i Vinterens Løb

talte til Pigen om, at Jens Carlsen ogsaa burde give Noget til det Barn,

hvormed hun var frugtsommelig, og skjøndt Pigen vedblev at erklære, at
denne ikke havde Noget med Barnet at gjøre, formaaede han hende dog til¬

sidst til at underskrive en Erklæring om at være frugtsommelig ved Jens
Carlsen, og at han vilde blive udlagt som Barnefader, hvis de ikke bleve
forligte, hvorhos hun samtykkede i, at han talte med Jens Carlsen om Sagen.
Efter hvad Hans Iver har forklaret, havde Pigen derhos en Dag, da han
truede hende med at hente Politiassistenten for at faae hende til at tilstaae

at hun havde havt med Jens Carlsen at gjøre, yttret, at saa maatte han
hellere tale til Frank om det, men et saadant Samtykke har Pigen bestemt
benægtet at have givet, skjøndt hun vel har erkjendt, at han truede med at

hente Politiassistenten. I Slutningen af Februar Maaned f. A. henvendte
Hans Iver sig imidlertid til Frank, hvem han fortalte, at hans Pige var

frugtsommelig, og at han havde været ved hende, men at han troede, at Jens
Carlsen ogsaa havde været ved hende, og at han derfor syntes, at denne

ogsaa skulde betale Noget til Barnet; paa Franks Spørgsmaal, om han vidste

at Jens Carlsen havde været ved Pigen, medens hun havde tjent i Egerup,
svarede han, at han vidste, at denne havde været der et Par Gange, da han
og hans Broder ikke vare hjemme, men om han havde havt Noget at bestille
med Pigen, kunde han jo ikke vide. Efter hvad Frank i Forhøret den 17de

April har forklaret, havde Hans Iver derhos sagt ham, at Pigen var under¬

lig og snert sagde Et og snart et Andet, og at han altsaa maatte vide, at

Foregivendet om at Jens Carlsen skulde være Fader til Barnet, mildest talt
var upaalideligt, og vel har denne Tiltalte senere tilbagekaldt sin i dette

Forhør afgivne Tilstaaelse, men til denne Tilbagekaldelse, som ikke bestyrkes ved
hvad der iøvrigt under Sagen er oplyst, vil efter Lovens 1—15—1 intet

Hensyn kunne tages. Frank har derhos paastaaet, at Hans Iver ved denne
Leilighed viste ham den fornævnte Erklæring af Pigen, hvad Hans Iver har
benægtet, idet han først senere vil have sendt denne til Frank. Frank lovede
at tale med Jens Carlsen, og da han spurgte Hans Iver om, hvornaar

denne meente, at det var rigtigst at tale til Jens Carlsen om Sagen, svarede

denne, at Jens Ca. lsen var ifærd med at skulle have Bryllup med en rig
Pige, og at det derfor var bedst at tale med ham inden Brylluppet; thi bag¬
efter vilde han maaskee ikke være saa tilbøielig til at give Noget. Som Be¬
væggrund til, at han saaledes henvendte sig til Frank, har Hans Iver an¬
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givet, at naar Jens Carlsen blev nødt til at give Noget til Pigen, vilde han

selv slippe saameget billigere; Summens Størrelse overlod han iøvrigt til
Frank Frank tilskrev derefter Jens Carlsen om at komme til ham, og da
denne den 28de Februar indfandt sig hos ham, sagde han til denne, at Kir¬

stine Rasmussen havde været hos ham, samt paastaaet, at han var Fader
til det Barn, med hvilket hun var frugtsommelig, og forlangte 800 Rd. af

ham, og da han forsikkrede om sin Uskyldighed, idet han ikke havde havt le¬

gemlig Omgang med hende, siden hun kom til Egerup, svarede Frank, at det
var en aldeles frivillig Sag, han kunde betale, om han vilde, eller lade være,

det var ham ligegyldigt, men hvis han var i hans Sted, vilde han hellere
betale end udsætte sig for den Ubehagelighed, at Pigen eller hendes Fader
muligen henvendte sig til hans tilkommende Svigerforældre, og saaledes

maaskee bragte Brylluppet til at gaae overstyr, hvilken Yttring Frank vil være

fremkommen med, fordi Hans Iver havde omtalt dette for ham som en Sand¬

synlighed, hvad denne imidlertid bestemt har benægtet, idet han dog har er¬
kjendt, at Tanken var, at man ved at gaae paa Jens Carlsen inden Bryl¬

luppet, kunde faae ham til at betale af Frygt for, at Pigen ellers vilde hen¬

vende sig til hans Svigerforældre og Brylluppet saaledes gaae overstyr,
ligesom han ogsaa har erkjendt, at, naar han henvendte sig til Frank netop
dengang han gjorde det, var det fordi han vidste, at Jens Carlsen var ifærd
med at skulle have Bryllup med en meget rig Pige, hvorfor han meente, at
dette var beleiligste Øieblik til at faae Jens Carlsen til at give noget Or¬

dentligt, da han maatte befrygte, at Pigen eller hendes Paarørende ellers
vilde henvende sig til hans Forlovedes Slægtninge og muligen bringe Ægte¬

skabet til at gaae overstyr; paa Grund heraf var det ogsaa, at han, da Frank

havde spurgt om, naar det var beleiligst at gaae paa Jens Carlsen, havde

svaret, at det helst burde skee for Brylluppet, hvorhos han ogsaa af denne
Grund skriftlig havde underretiet Frank om, at der alt een Gang var lyst for

Jens Carlsen. Jens Carlsen forlod dog den Dag Frank uden at give noget
bestemt Svar, og forinden han atter kom igjen, tilskrev Frank Hans Iver et

den 2den Marts dateret Brev, hvori han meddeelte denne, at Jens Carlsen
havde været hos ham, og at han havde forlangt 800 Rd. af ham, samt at
han ogsaa troede, at denne „gik i Tøiet dermed.“ naar Pigen blot holdt fast
paa ikke at ville lade sig nøie med mindre, samt at hun bestemt vilde for¬

følge ham ad Rettens Vei paa enhver mulig Maade, hvis han ikke mindelig
afgjorde Sagen paa anførte Maade, hvorhos han tilføiede, at Jens Carlsen

imidlertid først vilde tale med Pigen, men at dette jo maatte forhindres, lige¬

som Hans Iver maatte sørge før, at Pigen fastholdt, at hun selv havde været
hos Frank, hvad denne havde sagt Jens Carlsen, som Frank har paastaaet
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efter Opfordring af Hans Iver, der tillige skulde have opfordret ham til at

foregive for Jens Carlsen, at Pigen personlig havde været hos ham,
hvilke Paastande Hans Iver imidlertid bestemt har benægtet.

Den 2den Marts indfandt Jens Carlsen sig igjen hos Frank og tilbød
200 Rd., men efterhaanden lagde han 100 Rd. til ad Gangen, og da han

havde tilbudt 700 Rd., erklærede Frank at ville forsøge paa at faae Pigen

til at nøies hermed, hvorfor Jens Carlsen accepterede en Bexel paa 1400
Kroner, og blev Aftalen mellem dem den, at Frank samme Dag skulde tage

ud til Pigen, for at lade hende underskrive Vexlen samt en Erklæring om,
at han ikke var Fader til hendes Barn. Frank tog da ogsaa om Aftenen
ud til Egerup med Hans Iver, som han havde truffet i Assens, hvor der

den Dag havde været Marked, men da Pigen alt var i Seng, gik Frank og

Hans Iver samt dennes fornævnte Broder ind til hende, hvor da Frank op¬

fordrede hende til at underskrive Vexlen og Erklæringen, hvad hun bestemt
nægtede at gjøre, idet hun erklærede Intet at have at fordre af Jens Carl¬

sen, med hvem hun Intet havde havt at gjøre, i ethvert Fald ikke siden 1ste
Mai. Efter begge Medtiltaltes Udsagn og Lars Jørgensens beedigede For¬

klæring yttrede Frank blandt Andet ved denne Leilighed til Pigen: „Enten

Fanden Du har havt med ham at gjøre eller ikke, naar han vil give Dig
Pengene, hvorfor tager Du dem da ikke,“ hvad Frank dog har benægtet.

Da Pigen ikke var til at fovmaae at undersleive Vexken, forblev denne

hos Hans Iver for det Tilfælde, at hun maatte betænke sig næste Morgen,
men da dette ikke skete, og Frank skriftlig havde begjært Papirerne tilbage,

sendte han om Eftermiddagen disse tilbage til denne, som den følgende Dag,

den 4de Marts, da Jens Carlsen indfandt sig hos ham, fortalte denne, at
Pigen havde erklæret, at hun Intet havde at fordre af ham, og som derpaa

sønderrev Vexlen. Samme Dag overtalte imidlertid Hans Iver Pigen til
at underskrive et Brev til Frank, med hvilket hun sendte denne en Fuldmagt,

affattet efter et Concept, som Frank efter sin første Samtale med Hans Iver
havde medgivet denne, for at erholde den underskreven af Pigen, hvad denne

imidlertid dengang ikke havde villet, og hvori hun gav Frank uindskrænket
Fuldmagt til paa hendes Vegne at indgaae Forlig med Jens Carlsen i An¬

ledning af, at han var Fader til det Barn, med hvilket hun fortiden var

frugtsommelig, samt til, hvis Jens Carlsen ikke skulde være villig til i

Mindelighed at udbetale hende en passende Capital til Barnets Underhold og
Opdragelse, for hende at foretage ethvert retsligt Skridt imod ham, derunder

Nedlæggelse af Forbud imod hans forestaaende Ægteskab. Dette Brev vil

Hans Iver have oplæst for Kirstine Rasmussen, inden hun underskrev det
hvad denne har erklæret ikke at kunne mindes, men dog erkjendt for muligt,
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hvorimod hun ikke vil have været nærmere bekjendt med Indholdet af Fuld¬
magten, som Hans Iver ei heller har kunnet erindre at have oplæst for

hende eller seet hende gjennemlæse, før hun underskrev samme, medens hun

dog nok vidste, at det var en Fuldmagt, hun underskrev, og at det var Papiret,

som Frank skulde have for at kunne bringe Sagen om Pengene i Orden;
det havde imidlertid aldrig været hendes Mening, at der skulde nedlægges
Forbud mod Jens Carlsens Ægteskab, eller at han skulde i dkaldes for Retten
i Anledning af sit tidligere Forhold til hende, ligesom det ei heller havde

været hendes Tanke, at han skulde trues dermed eller med at hun eller hendes
Fader vilde henvende sig til hans Svigerførældre for at faae Brylluppet til
at gaae overstyr. Det havde heller ikke været omtalt for hende, at man

vilde benytte en slig Trusel for at bevæge Jens Carlsen til at give hende

Penge; kun havde Frank, da han tilligemed Hans Iver var hos hende, efter

at hun var gaaet i Seng den 2den Marts, og hun havde sagt til Frank, at
de blot skulde lade hende være i Fred, til hun havde født sit Barn, saa

skulde hun nok selv sørge for at sinde Barnefaderen, svaret hende, at dette
moatte skee nu, thi havde Jens Carlsen først havt Bryllup, gav han

ikke Noget.
Efter Modtagelsen af disse Papirer lod Frank endvidere Pigen paa

sit Contoir, hvorhen Hans Iver havde ledsaget Kirstine, som han her første
Cang hørte indrømme at have havt med Jens Carlsen at bestille, medens

hun tjente paa Kjærumgaarde, underskrive deels en Ovittering for af Jens
Carlsen at have modtaget en Gave af 1400 Kroner deels en Erklæring om,

at Rygtet om, at Jens Carlsen skulde være Fader til det Barn, med hvilket
hun for Tiden var frugtsommelig, var fuldstændig usandfærdigt, samt at hun

ikkke havde nogensomhelst Ret til og desaarsag intet Øieblik havde tænkt paa
at udlægge ham som Barnefader. Medens Kirstine underskrev disse Docu¬

menter, havde Hans Iver ikke været stilstede i Contoiret, ligesom han ogsaa

har paastaaet at have været aldeles ubekjendt med Indholdet af samme,
eller overhovedet at have vidst, at Pigen som Betingelse for at erholde de

1400 Kroner, skulde underskrive en Erklæring om, at Jens Carlsen ikke var

Fader til hendes Barn, hvilke Paastande imidlertid bestemt ere modsagte af
Frank og heller ikke kunne ansees for begrundede efter det om Aftenen den
2den Marts Passerede. Frank tilskrev derefter paany Jens Carlsen om at

komme til ham, hvad Jens Carlsen ogsaa gjorde. Efter nogen Modstræben
lod denne sig da atter den 5te Marts ved lignende Forestillinger som før om en
mulig Henvendelse fra Pigens Side til Svigerforældrene af Frank overtale

tilat udstede en ny Vexel paa 1400 Kroner til Pigen, hvilken Vexel Frank

som Bestyrer for den i Assens etablerede Afdeling af Fyens Folkebank strax
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disconterede, hvorfor Jens Carlsen betalte 27 Kroner 38 Øre, og fik han
derefter Pigens Ovittering og den af hende udstedte Erklæring udleveret,

medens Pigen af Frank modtog en Contrabog paa 1400 Kroner med Folke¬
banken. Da det Passerede imidlertid var kommen til Jens Carlsens Moders

Kundskab, henvendte saavel hun som Sønnen sig til Frank for at formaae
Pigen til at give Contrabogen tilbage, og tilbød Jens Carlsen ham, hvem

Hans Iver for at faae Jens Carlsen til at betale Kirstine havde lovet 100
Rd., af hvilke Frank havde oppebaaret 70 Rd., som han dog under nærvæ¬

rende Sags Henstaaen for Underretten har indbetalt til Retten, da han ikke
ønskede at beholde disse Penge, efter at der var reist Tvivl om Transactio¬

nens Lovlighed, 200 Rd. for at skaffe ham Bogen igjen, hvorpaa Frank
imidlertkd nægtede at indlade sig, medens han dog efter Jens Carlsens Moders

beedigede Forklaring ved denne Lelighed besvarede hendes Spørgsmaal, om

det ikke ligefrem kunde kaldes Bedrageri, hvad Pigen havde gjort, bekræftende,
hvad Frank imidlertid har benægtet.

Vel findes nu de af Frank ligeoverfor Jens Carlken brugte Yttringer

for at formaae denne til at forpligte sig for et Beløb af 1400 Kr ligeover¬
for Pigen Kirstine ikke at indeholde nogen directe Trusel imod denne om, at

at enten han selv eller Pigen eller hendes Fader i Vægringstilfælde vilde
henvende sig til Svigerforældrene for at forhindre hans Bryllup, men Yt¬
tringerne maatte dog nødvendigviis være beregnede paa hos Jens Carlsen at

fremkalde Frygt for, at noget Saadant vilde skee, ligesom denne ogsaa har
forklaret, at det alene var Frygten for den Skandale og Ulykke, som Frank
holdt ham for Øie, der bragte ham til at beqvemme sig til hellere at betale

Pengene end at udsætte sig og sin Moder for samme. Da Frank derhos

maatte vide, at Pigen før Barnets Fødsel ikke kunde gjøre nogetsomhelst
retligt Krav gjældende mod Jens Carlsen, samt, som ovenfor anført, har

vedgaaet, at han alt fra første Færd erkjendte, at det hele Foregivende om,
at Jens Carlsen skulde være Fader til Barnet, mildest talt var upaalideligt,
hvorom han efter Pigens Begjæring ved at underskrive Vexlen om Aftenen

den 2den Marts ikke længere kunde være i Tvivl, og han ikke destomindre

paany formaaede Jens Carlsen til at udstede en Vexel paa 1400 Kr. til Kir¬
stine, vil denne Tiltalte ikke kunne undgaae at ansees efter Straffelovens §
245, og findes Straffen for ham, der er født den 18de April 1841 og ikke

tidligere findes tiltalt eller straffet, at burde bestemmes til Fængsel paa Vand
og Brød i 6 Gange 5 Dage

Tiltalte Hans Iver Jørgensen har efter det ovenanførte for at lette

sig selv deu eventuelle Underholdningsbyrde med Hensyn til det Barn, med

hvilket Kirstine vor frugtsommelig, henvendt sig til Frank, for ved dennes
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Bistand at faae Jens Carlsen til at betale en større Sum. Vel kan det imod

deune Tiltaltes Benægtelse ikke ansees beviist, at han udtrykkelig har sagt til
Frank, at Pigen eller hendes Fader sandsynligviis vilde henvende sig til Jens
Carlsens Svigerforældre, men efter hvad ovenfor er anført om hans Hen¬
vendelse til Frank og de Meddelelser samt den Anviisning, han gav denne,

maatte det nelop være stemmende med hans Ønsker og Udtalelser, at Frank
betjente sig af denne Trusel imod Jens Carlsen for at faae ham til at be¬

tale, til hvilket Maal denne Tiltalte ogsaa vedblev at arbeide hen til det
Sidste, og navnlig efter Franks Sammenkomst med Pigen om Aftenen den

2den Marts, uagtet han efter sin egen Forklaring ingen sikker Kundskab havde

om, at Jens Carlsen havde havt med Pigen at gjøre, og først efter at have
ledsaget hende til Franks Contoir hørte hende indrømme, under sin tidligere

Tjeneste paa Kjærumgaarde at have staaet i Forbindelse med Jens Carlsen.
Da der derhos ikke vil kunne tillægges denne Tiltaltes Forklaring om, at

Kirstine skal have sagt, at Jens Carlsen havde lovet hende Penge, nogen Be¬
tydning, findes denne Tiltalte, der er født den 24de Mai 1845 og ikke tid¬

ligere tiltalt eller straffet, ogsaa at burde ansees efter Straffelovens § 245

cfr. § 47 med en Straf, der bestemmes til lige Fængsel i 4 Gange 5 Dage.
Begge disse Tiltalte ville derhos have at betale i Erstatning til Jens

Carlsen Een for Begge og Begge for Een 1427 Kr. 38 Øre.
Hvad derimod angaaer Tiltalte Kirstine Rasmussen, findes der ikke at
kunne paalægges denne Tiltalte noget Straffeansvar, da hun efter det oven¬

for Anførte ikke kan antages at have været vidende om, hvorledes Jens
Carlsen var bleven truet til at udstede Vexlen, og hun heller ikke i og for

sig kan ansees at have gjort sig skyldig i noget strafbart Forhold ved af
Frank at modtage Contrabogen paa de 1400 Kr., som hun ikke selv har til¬

stræbt men alene modtaget i Tillid til en Sagførers Forsikkringer om Lov¬
ligheden deraf, hvortil endnu kan føies, at hendes Forklaring om, at Jens

Carlsen, medens hun tjente paa Kjærumgaarde, havde lovet hende Noget,
ikke findes at kunne forkastes.
I Overeensstemmelse hermed vil Underretsdommen, ved hvilken samt¬

lige Tiltalte ere anseete efter Straffelovens § 245 cfr. § 54, og Straffen for
Frank og Hans Iver Jørgensen bestemt til Forbedringshuusarbeide i 8 Maa¬

neder, samt for Kirstine Rasmussen til simpelt Fængsel i 3 Maaneder, lige¬

som det ogsaa er paalagt dem in solidum at udrede i Erstatning til Jens
Carlsen 1427 Kr. 38 Øre, være at forandre, hvorimod dens Bestemmelser om

Actionens Omkostninger, der ere paalagte de Tiltalte in solidum, billiges,
forsaavidt angaaer de Tiltalte Frank og Kirstine Rasmussen, hvorimod

det ikke vil kunne paalægges Tiltalte Hans Iver Jørgensen, der saavel
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for Underretten som her for Retten har ladet møde ved privat engageret Sag¬

fører, at deeltage i Udredelsen af det Underretsdefensor tillagte Salair.“

Nr. 247.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestantinden Maren Jørgensdatter ogsaa kaldet Møller

(Defensor Nellemann),
der tiltales for Tyveri og Løsgængeri.
Criminal= og Politirettens Dom af 4de November 1876:

„Arrestantinden Maren Jørgensdatter ogsaa kaldet Møller bør

straffes med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder samt udrede

denne Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor og
Defensor, Procuratorerne H. H. Nyegaard og Simonsen, med

10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salariumtil Advocaterne Henrichsen
og Nellemann for Høiesteret betaler Tiltalte 20

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden

Maren Jørgensdatter ogsaa kaldet Møller, der er født den 31te Au¬

gust 1826 og tidligere straffet 4 Gange for Løsgængeri, sidste Gang ved
denne Rets Dom af 23de Januar f. A., efter Straffelovens § 248 og efter

§ 1 i Lov af 3die Marts 1860 om Straffen for Løsgængeri og Betleri med
Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage og senest ved samme Rets
Dom af 21de December s. A. efter førstnævnte Lovs § 231 1ste Led, jfr.

§ 60 2det Led med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, er under nær¬
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værende mod hende for Tyveri og Løsgængeri anlagte Sag ved egen med
det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at have mod et hende

til Kjøbenhavns Politiprotocol over mistænkelige Personer den 2den Sep¬
tember d. A. under sædvanlig Straffetrusel givet Tilhold undladt den 14de

næstefter, da hun med Tilladelse havde forladt Ladegaarden, hvor hun var
anbragt af Fattigvæsenet, at vende tilbage til dette Opholdssted, i den Hen¬

sigt at unddrage sig fra Fattigvæsenets Forsorg, og at være bleven borte fra
samme, indtil hun den 18de dernæst blev indbragt til 3die Politistation som

beruset, samt at have den 16de September d. A. stjaalet et Anna Nielsdatter,
Brolægger Jensens Enke, tilhørende til 2 Kroner vurderet Par Støvler, som

hun tilvendte sig af et aabentstaaende Skab, der stod i et Kjøkken, hvortil

hun havde havt uhindret Adgang, og vil have begivet sig ind i en lovlig
Hensigt. I Medfør heraf vil Arrestantinden nu blive at dømme efter Straffe¬
lovens § 282 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri og efter § 1 i fornævnte

Lov af 3die Marts 1860 og findes Straffen at kunne under Eet bestemmes
til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder.“

—

Nr. 234.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Carl Iver Jensen Qvie (Defensor Nellemann),
der tiltales for Tyveri og Brandstiftelse.
Hatting Herreds Extrarets Dom af 2den September 1876:

„Arrestanten Carl Iver Jensen Qvie bør straffes med Tugthuus¬

arbeide i 10 Aar samt udrede i Erstatning til Landbygningernes
Brandforsikkring 5,537 Kroner 98 Øre, til det kgl. octroierede al¬

mindelige Brandassurancecompagni for Varer og Effecter 7,490

Kroner, til Kroeier Niels Jørgen Davidsen 6000 Kroner, til Engom
Commune 111 Kroner 88 Øre, til Jens Pedersen Brande 64

Kroner, til Michael Jeppesen 200 Kroner, til Sofie Olsen 250

Kroner og til Marie Nielsen 100 Kroner. Saa betaler han og
alle af denne Sag lovlig flydende Omkostninger, derunder Salair

til Actor, Procurator Busch, med 16 Kroner og til Defensor,
Procurator Borch, med 12 Kroner. Den idømte Erstatning at
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udrede inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 9de October 1876: „Arre¬

stanten Carl Iver Jensen Qvie bør hensættes til Tugthuusar¬

beide i 6 Aar. I Henseende til Erstatningen famt Actionens

Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at stande. I Sa¬
lair til Actor og Defensor for Overretten, Justitsraad Neckel¬

mann og Procurator Fasting, betaler Arrestanten 15 Kroner til
hver. De idømte Erstatningsbeløb udredes inden 8 Uger efter
denne Doms lovlige Forkyndelse og iøvrigt at efterkomme under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadfæste, dog at Straffetiden efter Omstændighederne

findes at burde bestemmes til 8 Aar.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,

dog at Straffetiden bestemmes til 8 Aar. I

Salariumtil Advocaterne Henrichsen og Nellemann

for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner til

hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under dennne Sag
tiltales Arrestanten Carl Iver Jensen Qvie for Tyveri og Brandstiftelse.
Ved Arrestantens egen Tilstaaelse i Forbindelse med Sagens øvrige
Oplysninger, er det godtgjort, at han den 20de Juli d. A., medens han

logerede hos en Værtshuusholder i Aarhuus, hvor han deelte Værelse blandt
Andre med Muurhaandlanger Ole Pehrson og Tjenestekarl Mads Christiansen,

har om Morgenen, da han var bleven ene i Værelset, sammesteds efter en
pludselig Tilskyndelse tilegnet og iført sig en, bemeldte Ole Pehrson tilhørende,
paa Væggen hængende Klædning, bestaaende af en Frakke, en Vest og et Par

Beenklæder, tilsammen af Værdi 19 Kr., hvørhos han endvidere tilegnede sig
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t Par Fjederstøvler, der ligeledes tilhørte Ole Pehrson, samt en Kaskjet og
en Krave af en samlet Værdi af noget over 1 Kr. og et Lommetørklæde, der

tilhørte obennævnte Mads Christiansen. De stjaalne Gjenstande, med Und¬

tagelse af Støvlerne, der ere ansatte til en Værdi af 12 Kr., og Lommetør¬
klædet, ere bragte tilstede under Sagen og udleverede til de Bestjaalne, der

iøvrigt have frafaldet Krav paa Erstatning.
Paa samme Maade er det godtgjort, at Arrestanten der efter at

have begaaet det ovennævnte Tyveri, forlod sit Logis og drev omkring i
Aarhuus, indtil han kort efter Middag begav sig syd paa ad Landeveien til

Horsens hvor han ankom den 22de Juli — har paa sin Vandring sidst¬
nævnte Dag fattet det Forsæt, at han, naar ban den følgende Nat kom til
By eller en Samling af Steder, vilde sætte Ild paa et af disse, for under
den derved opstaaede Tummel at faae Leilighed til at stjæle nogle Pengs i

et af Nabostederne, og efterat han i dette Øiemed havde i Horsens for 2
Øre, som vare de eneste Penge, han havde, kjøbt sig en Æske Svovlstikker og
—
han den derpaa følgende Nat — som det maa antages omtrent Kl. 3

var kommen til Bredal Kro ved Landeveien mellem Horsens og Veile, be¬

stemte han sig strax til at stikke Ild paa Kroen for derved at finde Leilighed
til at begaae Tyveri i en af Nabogaardene. Arrestanten gik derpaa rundt
om Reisestalden ved Kroen, og da han bemærkede, at der laae et lille

Spændehuus umiddelbart op til en af Kroens Bygninger, afrev han en

Svovlstik og tændte Ild paa Midten af Taget over Spændehuset, hvorefter

han fjernede sig lidt, ventende paa, at Ilden skulde blive opdaget af En eller
Anden, og at der derefter skulde blive gjort Brandallarm, men da Solen i
det Samme stod op og den stærke Taage, der mao antages hidtil at have

hersket, begyndte at lette, gik det efter hans Forklaring op for ham, at det var
blevet for lyst til, at han kunde haabe at finde nogen god Leilighed til at stjæle

under den forventede Tummel, og han gik derfor lidt hen ad Landeveien og
blev da staaende stille for at see, om Ilden, som han fra det Sted, hvor han

stod, kunde see, havde fat i Taget paa Spændehuset, vilde brede sig til de

andre Bygninger, idet det efter hans Udsagn var hans bestemte Hensigt,
saafremt dette skete og der ikke af Andie blev gjort Brandallarm, at vende
tilbage og søge at faae Beboerne af Kroen vækkede, i hvilken Henseende han
nærmere har forklaret, at han samtidig med, at han fattede Planen om at sætte

Ild paa en Bygning, for at faae Leilighed til at stjæle, satte sig bestemt
for, at han paa enhver Maade vilde hindre, at noget Menneske indebrændte.
Da Arrestanten imidlertid, forinden Ilden havde udbredt sig til nogen af de
andre Bygninger, tydelig hørte, at der blev gjort Brandallarm og han derfor

antog, at der ikke kunde være Fare for, at nogen af Beboerne skulde

476

Den 30te November

indebrænde, gik han videre ad Veile til, og medens han en Tid opholdt sig

i en, tæt udenfor Byen værende Skov, besluttede han, idet han var uden

Subsistentsmidler og Erhverv, strax ved sin Ankomst til Veile at melde sig

hos Politiet og for samme at tilstaae Ildspaasættelsen, hvilket Forsæt han

ogsaa udførte.
Efter Sagens Oplysninger forplantede Ilden, der af Arrestanten var

antændt i det ovenommeldte Spændehuus, der navnlig benyttedes til Opbe¬

varing af Brændsel, sig hurtigt til den tæt op til samme liggende Bygning,
der benyttedes til Stald, Bryggers og Dandsesal og derefter til Kronens

øvrige Bygninger, der alle nedbrændte, ligesom ogsaa det Meste af det sammesteds
værende Løsøre og deriblandt navnlig ogsaa en Hest og to Køer brændte,

hvorimod ingen af Beboerne kom til Skade, medens iøvrigt en ældre Mand,

som havde Nattelogis i et Kammer i Kroens Reisestald og som vaagnede
ved den qvælende Røg, der havde fyldt Kammeret, ikkun reddede sig ved at
krybe ud af et lille Vindue i ammeret, efterat han først forgjæves havde

søgt at komme ud paa anden Maade. Paastand om Erstatning er under
Sagen nødlagt af Brandbygningernes Brandforsikkring for 5,537 Kr. 98 Øre,
af det kgl. octroierede almindelige Brandassurancecompagni for Varer og

Effecter for 7,490 Kr., af Eieren af Bredal Kro, Niels Jørgen Davidsen,

for 6000 Kr. og af 4 af hans Tjenestefolk for henholdsviis 64 Kr., 200 Kr.,
250 Kr. og 100 K, ligesom ogsaa Engom Commune har paastaaet sig til¬

kjendt 111 Kr. 88 Øre for et brændt Pengebrev, der Af enen forud var
afleveret i Kroen til Afsendelse med Posten, imod hvilke Erstatningspaa¬
stande Arrestanten ikke har havt Noget at erindre.

For sit ommeldte Forhold vil Arrestanten, der er født den 18de Mai
1853 og som tidligere gjentagne Gange har været straffet og deriblandt navlig

ifølge Aarhuus Kjøbstads Extraretsdom af 30le Novbr. 1874 efter Straffe¬

lovens § 232, tildeels sammenholdt med § 46 med Forbedringshuusarbeide
i 2 Aar, nu være at ansee som for 5te Gang begaaet Tyveri efter Straffe¬
lovens § 232 og for Brandstiftelse efter samme Lovs § 281, hvorved be¬

mærkes, at det, efter Arrestantens ovenanførte Forklaring om at være
bleven staaende i Nærheden, indtil der var gjort Allarm, netop for at for¬

hindre, at Nogen indebrændte, samt med særligt Hensyn til at det efter

Sagens Oplysninger den paagjældende Nat var blikstille Veir og stærk Taage,

findes betænkeligt at ansee § 280 anvendelig, og hans Straf findes efter Sagens
Omstændigheder at burde bestemmes til Tugthuusarbeide i 6 Aar. I Hen¬

seende til den idømte Erstatning og Actionens Omkostninger vil Underrets¬
dommen være at stadfæste.“
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Fredagen den 1ste December.

Nr. 222.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Christen Hansen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Bedrageri.
Criminal= og Politirettens Dom af 16de September

1876: „Arrestanten Christen Hansen bør straffes med Fæng¬
sel paa Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage samt have for¬
brudt det ham under 11te October 1866 meddeelte Borgerskab
til Værtshuusholderi heri Staden. Saa bør han og udrede

denne Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor og
Defensor, Procuratorerne Schack og Mundt, med 15 Kroner til

hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Det Tiltalte overbeviste i den indankede Dom omhandlede For¬

hold findes efter de dermed forbundne Omstændigheder at burde paa¬
drage ham Ansvar efter Straffelovens § 251, og Straffen bliver

herefter at fastsætte til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder,
hvorhos Tiltalte, som i Dommen bestemt, bør have det ham
meddeelte Borgerskab som Værtshuusholder her i Staden for¬

brudt. I Henseende til Actionens Omkostninger vil Dommen

være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Christen Hansen bør hensættes til Forbedrings¬

huusarbeide i 8 Maaneder samt have forbrudt
det ham meddeelte Borgerskab som Værtshuus¬

holder her i Staden. I Henseende til Actionens
Omkostninger bør Criminal= og Politirettens
Dom bør ved Magt at stande. I Salarium til

Advocaterne Levinsen og Henrichsenfor Høiesteret

betaler Tiltalte 40 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende mod
Arrestanten Christen Hansen for Bedrageri anlagte Sag sigtes han som

skyldig i denne Forbrydelse ved Forhold, som han har udviist ligeoverfor

Fruentimmerne Mette Johanne Christensen og Inger Andersen.
Med Mette Johanne Christensen havde Arrestanten i Sommeren 1874

indladt sig i Kjæresteforhold og under dette omtalte han for hende, at han

det paafølgende Efteraar vilde aabne en Beværtning paa Nørrebro, og at
de da skulde giftes. Hun opsagde derfor sin daværende Tjeneste til 1ste No¬

vember næstefter og lod Arrestanten af Penge, som hun eiede, efterhaanden
faae ialt 414 Rd. eller 828 Kr. for dermed at afholde de Udgifter, som Ind¬

retningen af det omtalte Næringsbrug maatte medføre Arrestanten leiede

ogsaa en Leilighed i Vævergade, hvori han omtrent ved October Flyttetid

s. A paabegyndte et Værtshuushold og anvendte af de Penge, han havde
modtaget af Mette Johanne Christensen, til Betaling af Huusleie, Inven¬

tarium m. m. ialt 326 Kr. 37 Øre, medens Resten efter hans Forklaring
maa antages medgaaet, deels til to Reiser til Jylland, hvoraf han vil
have foretaget den ene for at bringe en Frugthandel i Stand, hvoraf der

Intet blev, og den anden alene for at besøge sin Familie, deels til Arre¬
stantens eget Underhold. Værtshuusholdet i Vævergade drev Arrestanten

kun til i Begyndelsen af December Maaned 1874, da han solgte den for

250 Kr. Af dette Beløb gav han Mette Johanne Christensen 20 Kr. og
anvendte med hendes Samtykke omtrent 90 Kr. deraf til Dækning af Gjæld,

hvorimød han Nytaar f. A., da han reiste til Jylland, hvor han havde faaet
Tjeneste, medtog det Øvrige og forbrugte dette til egen Fordeel. Senere

besøgte han af og til Mette Johanne Christensen, men talte ikke mere til

hende om Ægteskab.
Med Inger Andersen forlovede Arrestanten fig i sidstafvigte Efteraar
og lovede hende Ægteskab, hvilket skulde indgaaes i Mai Maaned d. A., da

han efter Aftale skulde nedsætte sig som Værtshuusholder. I dette Øiemed
leiede han ogsaa en Kjælder paa Gammel Mønt og gjorde Indkjøb af
Meubler og andet Bohave, som han dog kun tildeels betalte. De dermed

forbundne Udgifter afholdt han med Penge, som han fik af Inger Andersen,
af hvem han i det Hele erholdt circa 1,049 Kr.

Sidstnævnte fattede dog, allerede forinden den paatænkte Forretning
var kommen i Gang, Mistanke til Arrestanten og hun fremkom derfor den

4de Mai d. A. for Kjøbenhavns Politi med Anmodniug om, at Arrestanten,
af hvem hun frygtede for at være bleven bedraget og forladt, maatte blive

eftersøgt og draget til Ansvar. Arrestanten blev paa Grund deraf anholdt
af bemeldte Politi, men efterat han for Vicepolitidirecteuren havde erklæret
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at det fremdeles var hans Hensigt at ægte Inger Andersen og at drive den

forberedte Forretning, frafaldt hun sin Klage. Hun flyttede nu sammen
med Arrestanten, der ogsaa begyndte at holde Værtshuus, men den 12te

Juni næstefter gjentog hun sin Besværing over Arrestanten, og under den

som Følge deraf foretagne criminelle Undersøgelse, erklærede han, at han ikke
vilde ægte Inger Andersen, hvorhos det oplystes, at han af de af hende mod¬

tagne Penge havde anvendt til sit personlige Brug og tildeels til Svir mindst
260 Kr. For Retten nægtede først Arrestanten at have handlet som oven¬
ommeldt i nogen svigagtig Hensigt, men foreholdt de mod ham talende Om¬

stændigheder, tilftod han, at han, da han forlovede sig med de forannævnte
Fruentimmer, som han godt vidste havde Noget til Bedste, ikke gjorde det i

den Hensigt at gifte sig med dem, men derimod for igjennem disse For¬

bindelser efterhaanden at komme i Besiddelse af deres Penge og saaledes

midlertidigt have Noget at leve af enten alene, eller som det var skeet i begge
Tilfælde, sammen med dem og derefter hæve Forholdet af en eller anden

Skingrund.
Denne Tilstaaelse gjentog Arrestanten i et Par paafølgende Forhører

og erkjendte i et af disse tillige, at det havde været ham fuldt bevidst, at

Inger Andersen kun overlod ham sine Penge i Tillid til, at det mellem dem
aftalte Ægteskab, som det i Virkeligheden ikke var hans Tanke at indgaae,

vilde finde Sted.
I et senere Forhør, hvorunder Mette Johanne Christensen havde givet
Møde og erklæret, at hun kun lød Arrestanten faae og beholde de af hende
oppebaarne Penge, fordi hun skulde giftes med ham, tilbagekaldte han ikke

destomindre bemeldte Tilstaaelse, uagtet han maatte erkjende, at den var af¬

given frivillig, og, uden at han var bleven paavirket paa anden Maade, end
at han var bleven foreholdt de da foreliggende, hans Strafskyld bestyrkende

Oplysninger, erklærede han, at den var urigtig og alene afgiven af Frygt for,
at Undersøgelsen og Varetægtsarresten ellers vilde blive meget langvarig.

Han paastod derimod nu, at det, da han forlovede sig med Mette Johanne

Christensen og Inger Andersen, var hans Øiemed at gifte sig med dem, og
at han først forandrede sine i saa Henseende tagne Beslutninger, da han,

efterat have meer eller mindre forbrugt deres Penge, havde indseet, at de

ikke vare dygtige nok til at styre et Huus for ham, og at han navnlig for
Mette Johanne Christensens Vedkommende endnu bibeholdt Tanken om at

indlade sig i Ægteskab med hende efter at han havde solgt Forretningen i
Vævergade, hvorhos han ligeoverfor de 2 nævnte Fruentimmers i Strid
dermed værende og med Ed bekræftede Udsagn fastholdt, at det var med

deres Samtykke, at Fuldbyrdelsen af Ægteskab i sin Tid var bleven opsat.
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Til denne Arrestantens Tilbagekaldelse kan der imidlertid i Medfør af
Danske Lovs 1—15—1 og under Hensyn til de iøvrigt oplyste Omstændig¬

heder ikke tages noget Hensyn, og det saameget mindre, som det af en Arre¬
stanten ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extraret den 5te November

1873 overgaaet Dom, hvorved han blev anseet efter Analogien af Straffe¬

lovens § 251 med Fængsel paa Vand og Brød i 8 Gange 5 Dage, hvilken

Dom, forsaavidt angik det Forhold, for hvilket Arrestanten domfældtes, blev

stadfæstet ved en inden den Kongelige Landsover= samt Hof= og Stadsret den
30te December sidstnævnte Aar afsagt Dom, sees, at Arrestanten i Aarene
1868—1873 ved lignende Fremgangmaader, som de foran fremstillede, har

skaffet sig Penge hos flere forskjellige Fruentimmer, hvorvel hans svigagtige
Hensigt dengang ikke fandtes beviist. Og Arrestanten maa saaledes ansees

overbeviist ved egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste at have ved Løfter,
som han fra først af ikke tilsigtede at holde, svigagtigen fravendt de tidt¬
nævte Fruentimmer Penge og forbrugt dem uden disses Samtykke, ialfald

for en Deel, udelukkende til sin egen Fordeel.
Som Følge af det Foranførte, vil Arrestanten, der er født den 26de
August 1840 og tidligere straffet, foruden som ovenfor anført, ved Høieste¬

retsdøm af 12te Januar 1871 efter Straffelovens § 235 med simpelt Fængsel
i 8 Dage, nu blive at dømme efter samme Lovs § 257 og findes Straffen

at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage.

Han vil derhos i Medfør af § 9 i Lov af 23de Mai 1873 om For¬
andring og Tillæg til Lov om Haandværks= og Fabriksdrivt m. m. af 30te

December 1857 blive at dømme til at have det ham under 11te October

1866 meddeelte Borgerskab til Værtshuusholderi heri Staden forbrudt.“

Nr. 17. Redacteur C. Ploug (Advocat Brock)
contra
Landsover= samt Hof= og Stadsretsprocurator C. Alberti

(Ingen),
betræffende trykte Injurier.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 2den Au¬

gust 1875: „De forommeldte i Bladet „Fædrelandet“ for Tirs¬
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dagen den 21de Juli f. A. 1ste Side 4de Spalte indeholdte, for

Citanten, Overretsprocurator C. Alberti, fornærmelige Udladel¬
ser bør døde og magtesløse at være, og bør Indstævnte, Redac¬

teur C. Ploug, for sit i saa Henseende udviste Forhold bøde til
Statskassen 200 Kroner eller, saafremt denne Bøde ikke fuldt
betales, hensættes i simpelt Fængsel i 30 Dage. Saa betaler

Indstævnte og til Citanten Processens Omkostninger med 50
Kroner og til Justitskassen i Mulct for unødig Trætte 20 Kroner.

Det Idømte at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lov¬
lige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I den af Indstævnte paaklagede, i den indankede Dom an¬

førte Udladelse findes der ikke Føie til at lægge anden Betyd¬
ning, end at Indstævnte ofte med Tilsidesættelse af sine person¬

lige Anskuelser har underordnet sig det politiske Partis Fleer¬

tals=Beslutninger, til hvilket han hører, og at han kun kan be¬
tragtes som en mindre selvstændig og betydelig politisk Person¬

lighed. Da nu en saadan Underordnelse som den nævnte kan
være begrundet i Overbeviisningen om, at en ønskelig Samvir¬

ken af politiske Meningsfæller nødvendiggjør Resignation fra de

Enkeltes Side, selvfølgelig indenfor visse Grændser, kan Udladel¬
sen herom ikke antages at indeholde nogen for Indstævnte for¬

nærmelig Sigtelse, ligesaa lidt som den hertil knyttede Bedøm¬

melse af Indstævnte som Politiker kan ansees at nedsætte hans
borgerlige Agtelse. Hvad særlig angaaer de brugte Ord „brø¬

lende Træl og Undermaaler“ da fremtræde disse med Citations¬

tegn anførte Udtryk ikke som Citantens egne, men kun som et
Citat af den i den paagjældende Bladartikels første Deel med¬

deelte, saakaldte poetiske Indledning til en Artikel i Ugeskriftet
„Almuevennen“ hvori det blandt Andet hedder, at „alle Trælle

og Uadermaalere brølte: provisorisk Finantslov“, og da det der¬

hos ikke siges, at Indstævnte er en brølende Træl og Under¬
maaler, hvorimod Yttringen kun gaaer ud paa, at han i poli¬
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tisk Henseende ikke kan agtes for stort mere end de i bemeldte
Ugeskrift som brølende Trælle og Undermaalere benævnte uselv¬

stændige Tilhængere af et andet Parti, mangler der efter hele

Sammenhængen Føie til at ansee de her omhandlede Udtryk
brugte paa en for Indstævnte fornærmelig Maade. Der vil
derfor være at tillægge Citanten Frifindelse for Indstævntes

Tiltale.
Efter Sagens Oplysninger maa Citanten antages ved lovligt

Forfald at have været forhindret i at give personligt Møde ved
Sagens Foretagelse i Forligelsescommissionen, og da der ikke fin¬
des tilstrækkelig Grund til at forstaae den af ham udstedte, i den

indankede Dom ommeldte Fuldmagt saaledes, at Fuldmægtigen

skulde være udelukket fra at forlige Sagen — i hvilken der og¬
saa i Henhold til Fuldmagten maa antages at være prøvet For¬

lig —kan

Citanten ikke ansees som den, der har overtraadt For¬

ligslovgivningen. Processens Omkostninger for begge Retter ville
efter Sagens Omstændigheder være at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Citanten bør for Indstævntes Tiltale i denne

Sag fri at være. Processens Omkostninger for

begge Retter ophæves. Til Justitskassen betaler
Indstævnte 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser hedder: „I en Artikel i Bladet
„Fædrelandet“ for Tirsdagen den 21de Juli f. A. findes der paa 1ste Side

4de Spalte i Anledning af en Tale, som Citanten, Overretsprocurator C.

Alberti havde holdt ved et Folkemøde i Provstelukket ved Stege den 5te s. M.
blandt Andet følgende Udladelse om ham:

„har han dog saatidt taget sin menneskelige og juridiske Fornuft fangen

under Partiets Lydighed, at han i politisk Henseende ikke kan agtes for
stort Mere end „en brølende Træl og Undermaaler““

Denne Udladelse har Citanten anseet fornærmelig for sig, og han har
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derfor under nærværende Sag paastaaet, at Indstævnte, Redacteur C. Ploug,

som ansvarlig Udgiver af bemeldte Blad ansees med Straf herfor efter Straffe¬
lovens § 216 eller dog § 217 — mindst en Bøde af 200 Rd. — samt at de

paagjældende Udladelser mortificeres, og at Indstævnte tilpligtes at betale

ham Sagens Omkostninger skadesløst. Indstævnte har derimod paastaaet sig
frifunden og sig tillagt Sagens Omkostninger hos Citanten.
Medens Citanten har gjort gjældende, at de paaklagede Udladelser for¬
meentlig indeholde en Beskyldning mod ham for at handle mod bedre Over¬

beviisning af Lydighed mod Partiet og endog tidt at have gjort sig skyldig
i saadant uværdigt og umoralskt Forhold, har Indstævnte benægtet, at nogen

saadan Beskyldning ligger i de brugte Udtryk eller af ham har været tilsigtet.
Efter hans Forklaring er nemlig den første Deel af den omhandlede Udlalelse

kun en Omskrivning af et bibelsk Udtryk, og Meningen skal alene have været
at gjøre en Anvendelse paa Citanten i hans politiske Forhold af den almin¬

delige Sætning, at der hyppig kan indtræde Tilfælde, hvori det kan blive
Pligt for den Enkelte at handle anderledes end hans Fornuft eller hans An¬

skuelse under andre Omstændigheder vilde byde ham, fordi høiere Hensyn
kræve, at han underordner sig, i hvilken Henseende Indstævnte derhos ned
Exempler har søgt at paavise, at saadanne Tilfælde ogsaa ere indtrufne for

Citanten, og at han da har handlet overeensstemmende med hiin almindelige

Sætning.
Hvad dernæst angaaer de i den sidste Deel af Udlalelsen brugte Ud¬
tryk: „brolende Træl og Undermaaler“ da har Indstævnte gjort gjældende,
at disse Udtryk, som de i Artiklen anførte Citationstegn udvise, ikke tilhøre

ham, men ere en Gjentagelse af Udtryk, der af en af Citantens politiske Me¬
nigsfæller skulle være brugte om dem, der brølte i Chor mod de mere frem¬

ragende Elementer af Modpartiet, altsaa om de uselvstændige og afhængige
Medlemmer af dette, og under Hensyn til, at de saaledes ere brugte som en

Art Retorsion samt efter Anledningen til den hele Udladelse, der var, at Ci¬

tanten paa det omhandlede Folkemøde havde henpeget paa en Gjentagelse af
„Experimentet“ hvad der efter Sammenhængen maatte sigte til en Nægtelse
af Finantsloven, formener Indstævnte, at der ialfald kun er sagt, at Ci¬
tanten ikke er et ledende Medlem af sit Parti, at han slet ikke i Forveien

veed, hvad dette vil, og at hans Udladelser altsaa ikke kunne gjøre noget

Indtryk.
Retten skjønner imidlertid ikke bedre, end at der maa gives Citanten
Medhold i, at de vaaklagede Udladelser maa ansees fornærmelige for ham.

Selv om den første Deel af Udladelsen er en Omskrivning af et bibelsk
Udtryk, kan dette ikke paa nogen Maade berettige til en Opfattelse, der ikke
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stemmer med Ordene efter deres naturlige Betydning, og lægges denne sidste
til Grund, da findes Meningen ikke at kunne være nogen anden end den, at

det alene er Lydighed mod Partiet (eller mod de fra dettes Ledere udgaaede
Ordrer) og altsaa ikke nogen Erkjendelse af høiere Hensyn, der i mange Til¬

fælde har bestemt Citantens Handlemaade, uden at han har villet høre, hvad
hans egen menneskelige Fornuft og juridiske Indsigt indvendte derimod.
Kun herefter bliver det ogsaa forklarligt, at det som Følge af den Ci¬

tanten paasigtede Handlemaade formenes at kunne siges om ham, at han i
politisk Henseende ikke kan agtes for stort mere, end en brølende Træl og
Undermaaler, ved hvilke Udtryk der, idet den Brug, der maatte være gjort

af samme af en af Citantens politiske Meningsfæller ligeoverfor Modpartiet,
selvfølgelig ikke kan berettige til at betragte deres Anvendelse paa Citanten

som en Art Retorsion, maa være meent, at han ved sin Handlemaade væsent¬
lig har tilintetgjort sin egen Selvstændighed og politiske Indsigt og er bleven

et slavisk afhængigt Medlem af Partiet.
Da nu Indstævnte ikke har kunnet godtgjøre Sandheden af disse sine
Sigtelser, der navnlig ikke kunne ansees beviiste ved de af ham fremdragne

Exempler, og da det er utvivlsomt, at en Handlemaade som den, der saaledes
er tillagt Citanten, og hvorved han navnlig ogsaa vilde have tilsidesat For¬

skrivten i § 56 i den gjennemsete Grundlov af 28de Juli 1866, maatte i ikke
ringe Grad berøre hans borgerlige Agtelse, vil Citantens Paastand om Mor¬

tification af de paaklagede Udladelser og om, at Indstævnte derfor ansees
med Straf, være at tage til Følge, saaledes at Straffen i Henhold til Straffe¬

lovens § 217 bliver at bestemme til en Bøde til Statskassen af 200 Kroner,

som i Mangel af fuld Betaling bliver at afsone med simpelt Fængsel i 30
Dage. Processens Omkostninger vil Indstævnte derhos have at betale Ci¬

tanten med 50 Kroner.

Forsaavidt Citanten har reist Spørgsmaal, om ikke Indstævnte har
tilsidesat Forligslovgivningen, da findes Indstævnte, bortseet fra Spørgs¬

maalet om, hvorvidt han kan ansees at have været lovlig forhindret fra at

møde personlig i Forligelsescommissionen, at have tilsidesat bemeldte Lovgivning
derved, at den Foldmagt, hvormed den Person, som mødte for ham, var for¬

synet, ikke indeholdt nogen Bemyndigelse for Fuldmægtigen til at indgaae

Forlig, men alene en Bemyndigelse til at lade Citantens Klage henvise til
Retten, hvorved altsaa enhver Forligsprøve paa Forhaand var afskaaren.
Indstævnte vil derfor i Mulct for unødig Trætte have at betale 20 Kroner

til Justitskassen.
Behørigt stemplet Papir er under Sagen forbrugt.“
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Tirsdagen den 5te December.

Nr. 236.

Advocat Nellemann
contra

Peter Michael Bartholin Christian Hansen

(Defensor Levinsen),
der tiltales for falsk Angivelse og Forsøg paa Pengeafpresning.
Criminal= og Politirettens Dom af 10de October 1876:

„Arrestanten Peter Michael Bartholin Christian Hansen bør straffes
med 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide samt udrede denne

Actions Omkostninger, og derunder Salair til Actor og Defensor,
Procuratorerne Rode og Delbanco, med 20 Kroner til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til den i den indankede Dom givne factiske Frem¬

stilling, hvorved intet Væsentligt findes at erindre, maa Tiltalte

ansees at have paadraget sig Ansvar efter Straffelovens §§ 225
og 245; og da den valgte Straf af 8 Maaneders Forbedrings¬

huusarbeide efter samtlige foreliggende Omstændigheder findes
passende, vil Dommen, hvis Bestemmelser om Actionens Omkost¬

ninger ligeledes bifaldes, være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Nelle¬

mann og Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte

60 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Nærværende mod

Arrestanten Peter Michael Bartholin Christian Hansen for falsk
Angivelse og Forsøg paa Pengeafpresning anlagte Sag blev fremkaldt ved

en i Nr. 282 af Bladet „Social=Demokraten“ for 4de December forrige Aar
indrykket Artikkel med Overskrift „Et Firma“ og med Underskrift: Peter

Michael Bartholin Hansen, tidligere Værkfører, Amagerbro Nr. 10, 2den Sal“,
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I bemeldte Artikkel omhandles det heri Staden værende Etablissement
til Forarbeidning af Maskiner m. m., der den 1ste Januar 1872 blev over¬

draget til et Aetieselskab, men i sin Tid blev drevet først af Fabrikanterne
Carl Christian Burmeister og Baumgarten, af hvilke Sidstnævnte nu er af¬

gaaet ved Døden, og senere af Førstnævnte i Interessentskab med nuværende
Etatsraad Wain, og i samme hedder det blandt Andet, at Artiklens Forfatter
i den Tid, hvori han fra Aaret 1856 til 1870, i hvilken Tid Etablissementet
var i Hænderne paa de to nævnte Interessentskaber, var Værkfører ved be¬

meldte Etablissement, kom til Kundskab om, hvorledes det gaaer til, at de
opskruede Regninger, som Firmaet opstiller, blive godkjendte af vedkommende

Maskinmestre og andre høiere og lavøre Bestillingsmænd saavel hos Private

som ved Statens Arbeide. Derefter opstilles et Exempel paa, hvorledes selve
Regningerne frembragtes, og i dette siges, at det gamle Metal, Firmaet over¬

overtog, paa Regningen aldrig ansloges til mere end 7 af dets Vægt,

medens det nye Metal blev beregnet efter Vægten, det havde før Arbeidet var

færdigt, og at saaledes et Par nye Pander opførtes med 150 Pd., skjøndt
de paa Grund af Afgang i Spaaner fuldfærdige kun havde en Vægt af 120 Pd.
I det paafølgende Afsnit meddeler Forfatteren, at Burmeister ved

Nytaarstid, da Regningerne udskreves, raadførte sig med ham om, hvad der

skulde gives de forskjellige Maskinmestre, hvorefter Summerne bestemtes efter
vedkommende Regninger, og opførtes paa de enkelte Poster, idet Burmeister

erklærede, at Fabrikken naturligviis ikke kunde bære saadanne Udgifter, og at
dernæst Pengene, efterat være indlagte i Convolutter med Adresser, af For¬

fatteren bleve bragte om til de Forskjellige, hvem han samtidig dermed fore¬
lagde Regningerne til Underskrift og Attestation om at olt derpaa Anført var rig¬

tigt og vel udført. Derpaa gaaes der i Artiklen over til at omtale de Summer,
—

her kaldte Bestikkelsessummer — som Forfatteren skulde have bragt om

til forskjellige med deres Navne, der dog tildeels ere urigtige, anførte Maskin¬
mestre, foruden til Andre, der omfattes af et Stykke, der er saalydende:

„Endvidere til alle Postskibenes Maskinmestre og høiere Officerer be¬

tydelige Gratialer aarlig“
Fremdeles hedder det, at det navnlig var Firmaets Forhold til
Marinen, der vil være af en meer end almindelig Interesse, hvornæst det
berettes, at Etatsraad Wain, forinden han optoges i Firmaet, af dette

erholdt aarligen 5000 Rd., og at Bestillingerne fræ Holmen 2 Aar efter at
Sidstnævnte var bleven Interessent i Firmaet, udførtes efter Conference

mellem Burmeister og Forfatteren, saaledes, at der aldeles ikke blev leveret
det Antal af de forskjellige Sager, der stode opført i Reqvisitionerne, men

at desuagtet alle Sagerne bleve betalte fra Holmen som leverede.
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Eftrr dette følger en nærmere Paaviisning af det sidstomhandlede For¬
hold, og i Artiklens sidste Afsnit siges de nævnte Omstændigheder, der skulde
kunne forøges med Oplysninger om Salget af saakaldet gammelt Metal fra

Holmen m. m., at være af en saadan Beskaffenhed, at der ikke vil savnes

Vidner, naar man virkelig ønsker at finde saadanne, og at Forfatteren deraf
vil kunne angive en tilstrækkelig Mængde, samt allerede har opgivet flere

saadanne for Bladets Redaction, hvorhos han endeligen tilføier, at han havde
omtalt de herhen hørende Ting til Hr. Politiassistent Thorsen, men at denne
havde indskrænket fig til i Overværelse af Hr. Burmeister m. Fl. at true ham

med Forbedringshuset.
I Anledning af den ovenomhandlede Artikel i Bladet „Social=Demo¬

kraten“ mødte Arrestanten den 8de December f. A. efter Tilsigelse paa Kjø¬
benhavns Politikammer for Politiinspecteur Hertz, og efterat han af denne

var bleven betydet, at Politiets Hensigt med hans Tilsigelfe og forestaaende

Afhøring var at søge oplyst, hvorvidt han var kjendt med, at saadanne Mis¬
ligheder foregik, som han med sit Navns Underskrift havde paatalt i „Social¬
Demokraten“ for at Politiet kunde blive istand til at forfølge disse Mislig¬

heder og constatere deres Tilværelse, og efter Politiinspecteur Hertz's Forklaring

tillige udtrykkeligen tilkjendegivet, at han ikke var bleven kaldet, for at drages
til Ansvar for Artiklen i „Social=Demokraten“ samt betydet, at han ikke
maatte forebringe Noget, der ikke fuldkomment stemmede med Sandheden,

vedkjendte han sig Forfatterskabet til Artiklen, ratihaberede dens Indhold og
afgav til en af Politiinspecteur Hertz dicteret og af Overpolitibetjent Nr. 4,
Madsen, nedskreven Politirapport en betræffende de i Artiklen forekommende

Sigtelser nærmere Forklaring. I denne opgav han nogle flere Maskinmestre,
til hvem han skulde have bragt Douceurer, der ligeledes indvandtes ved at

optages i Regningerne, og tilføiede, at han saae Douceurerne blive indlagte

i Convolutterne, og at disse i hans Paasyn aabnedes af Maskinmestrene som

derefter attesterede de af ham medbragte Regninger.
Derhos paasagde han Etatsraad Wain, at denne i sin tidligere Egen¬
skab af Overmaskinmester paa Holmen aarligen havde modtaget større Summer

fra Firmaet Baumgarten & Burmeister, for at skaffe deres Fabrik Holmens

Atrbeide, og paastod, at afdøde Baumgarten i hans Overværelse havde omtalt,
at Wain havde faaet 5000 Rd. om Aaret for at garantere Fabriken Holmens
og Postdampskibenes Arbeide.

Endvidere beskyldte han flere navngivne af Holmens Officerer og Me¬

stere for at have taget tildeels meget betydelige Gratialer af det heromhand¬
lede Firma, ja endog en tidligere Marineminister for at have ladet fig levere

af Firmaet nogle Maskiner, uden at betale dem, idet han tildeels opgav sin
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Hjemmel til disse Paasagn, saaledes for Eens Vedkommende at have seet
Burmeister give denne en Billet, som efter hans Overbeviisning indeholdt

Penge, og at det var for 8 Aar siden blevet ham fortalt af en navngiven

Mand, for en Andens Vedkommende, at han vidste det af Samtaler med

denne selv, og for en Tredies Vedkommende, at det var blevet ham sagt af
en navngiven Bogholder i Firmaets Tjeneste, at det stod i Firmaets Bøger.

Fremdeles opgav han flere Personer, der skulde kunne afgive Vidnes¬
byrd til Bestyrkelse af hans Sigtelser og slutteligen udtalte han den For¬

mening, at Burmeister havde bestukket Politiassistent Thorsen og Overbetjent
Saltoft, den Førstnævnte, fordi denne intet Hensyn havde taget til en over¬

eensstemmende med hans Forklaring til den ommeldte Rapport givet og ham
tilstillet Fremstilling angaaende Burmeister & Wains Bestikkelsessystem, og

den Sidstnævnte, fordi han saae igjennem Fingre med, at der arbeidedes om
Søndagen i og udenfor Firmaets Fabrik m. m.

Efterat Arrestantens ovenomhandlede Møde seent om Aftenen var
endt, foreslog Politiinspecteur Hertz ham at tilbringe den paafølgende Nat
paa Politikammeret, for næste Dag at fortsætte sine Angivelser, hvoraf han

sagde. at han endnu havde flere at gjøre. Dette Tilbud modtog Arrestanten,
og Morgenen derefter gjentog han for Politiinspecteur Hertz de foran anførte
mod flere Embeds= og Bestillingsmænd samt mod de tidligere og senere Jhænde¬

havere af det ovennævnte Firma forebragte Sigtelser for Lovovertrædelser,
men da det blev ham foreholdt af Politiinspecteur Hertz, at han paa denne

gjorde det Indtryk at være paavirket, erklærede han, at det ogsaa forholdt
sig saaledes, at det Altsammen var en i usædelig Forbindelse med ham

levende Enkes og Cand. phil. Pios Skyld, og at det Hele var Usandhed, og
senere samme Dag tilbagekaldte han fuldstændigen sine Sigtelser ligeoverfor

Politiiinspecteur Hertz og Retslægen Professor, Dr. med. Gædeken, hvilken

Sidste efter Anmodning var tilstede, fordi der hos Politiinspecteur Hertz,

paa Grund af det Indtryk, Arliklen i „Social=Demokraten“ havde gjort
paa ham, hvem det omtalte Firmas tidligere Jhændehavere var bekjendte
som særdeles hæderlige og agtværdige Mænd, var opstaaet Tvivl, om Arre¬

stanten var ved sin Fornufts fulde Brug. Til sin Undskyldning paaberaabte
Arrestanten sig, at han med Hensensyn til Indrykkelsen af Artiklen i „Social¬

Demokraten“ havde været et Redskab i Hænderne paa den ommeldte Enke,
hvilken Enke havde fremkaldt dette Skridt ved for den ovenberørte Cand. phil.
Louis Pio at omtale, hvad han i en Tilstand, der af ham selv betegnes som
omtaaget, i Strid med hvad der var Sandhed, havde fortalt hende om Fir¬

maets Virksomhed, idet hun derved bevirkede, at Cand. Pio flere Gange ind¬

fandt sig paa hars og Enkens Bopæl og skaffede sig Oplysninger ved
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Samtaler med dem, gav dem Begge nogle mindre Pengebeløb og tilsidst fik
Arrestanten til at underskrive et Udkast til Artiklen i „Social=Demokraten“,
uden at han blev gjort bekjendt med mere end 5 a 6 Linier af dette Udkasts

Slutning.
I samme Møde tilstod Arrestanten derhos, at han havde tilskrevet Fa¬

brikant Burmeister Truselsbreve. For Retten kom Arrestanten først noget

tilbage til sine tidligere Paasagn, idet han i denne forebragte, at han af
Ord, Fabrikant Burmeister havde brugt til ham, havde sluttet, at Prisen paa

Regningerne forøgedes i Forhold til de Douceurer, der gaves Maskinmestrene,
at afdøde Baumgarten havde fortalt ham, at Etatsraad Wain havde oppe¬

baaret 5000 Rd. aarligen af Firmaet, og at han med Hensyn til enkelte
andre Sigtelser deels i løs Tale mellem Firmaets Arbeidere, deels i et enkelt
Ord af Fabrikant Burmeister, som han dog ikke kunde huske, og som han

maatte erkjende, ikke behøvede at lede til den Slutning, han havde gjort,

havde havt en Slags Hjemmel. Han vedblev derimod at flere af hans Be¬
skyldninger vare ganske ubegrundede, og angav som Aarsagen til, at han
ikkedestomindre havde afgivet Forklaringen til Raxporten af 8de December

forrige Aar og navnlig til denne i det Hele erkjendt Indholdet i Artiklen i
„Social=Demokraten“ for rigtig, og gjort Tilføininger til samme, var, at han
dengang havde været i en Tilstand af Forvirring, hvori den omtalte En¬

kes Paatrængenhed og hans egen Fortvivlelse havde bragt ham.
Senere forandrede han imidlertid igjen sine tidligere Udsagn, og den

Forklaring, som han endeligen afgav for Retten, er i det Væsentlige af føl¬

gende Indhold:
Han havde vistnok selv givet Anledningen til de reiste Sigtelser mod
Fabrikant Burmeister, dennes tidligere Medinteressent, afdøde Baumgarten,

og senere Medinteressent Etatsraad Wain, ved, efterat være bleven afskediget
af Firmaets Tjeneste, naar han havde drukket mere, end han kunde taale, at

snakke Løst og Fast om Ulovligheder, der skulde være begaaede af de 3 sidst¬
nævnte Mænd; men af Enken, med hvem han samlevede, var han under An¬
vendelsen af stærke Drikke, hun gav ham, bleven ægget til at sige Mere, end

han vilde, og Alt, hvad han sagde, havde hun udlagt paa den værste Maade,
saaledes at de Udtalelser, han under disse Forhold var kommen til at bruge,
i hans af Drik sløvede Tilstand, stod for ham som Noget, der kunde være
sandt, men som han ikke vidste Noget om, og under Enkens Tryk, som noget

engang Sagt, hvorfra han ikke kunde komme tilbage.

Han havde selv, men ligeledes under Enkens Paavirkning, henvendt

sig til Cand. Vio, for at faae sine Paasagn optagne i „Social=Demokraten“
og selv gjennem mundtlige og skriftlige Meddelelser sat Cand, Pio i Kundskab
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om flere af disse Paasagn, og havde, forinden han underskrev Udkastet til
Artiklen i bemeldte Blad, baade faaet det forelæst og selv læst det.

Han vil ved sin Fremgangsmaade i det Hele kun have havt for Øie
at blive fri for Enkens Overhæng, og ikke kunnet tænke sig, at han havde

tilsigtet nogetsomhelst Andet, og da han engang havde gjort sine Meddelelser
til Cand. Pio, ikke have vidst, hvorledes han skulde komme fra det igjen,
hvorhos han mere og mere var bleven opmuntret af Enken til at holde ud,

og i denne sin Stemning havde han ladet Artiklen blive indrykket i tidtnævnte
Blad, og afgivet siu første Forklaring for Øvrigheden, skjøndt Alt hvad Ar¬

tiklen og denne hans Forklaring indeholdt, enten var usandt eller Noget, hvorom

han Intet vidste, alene med Undtagelse af, at han for Fabrikant Burmeister havde
betalt nogle Douceurer til Maskinmestre i privat Tjeneste, og i et enkelt Til¬

fælde havde med en Maskinmester gjennemgaaet en Regning, for at under¬
søge, om Alt var gjort, som det skulde være, og da fundet, at dette var

Tilfældet.

At det heromhandlede Firma har givet Douceurer til Maskinmestre og

Fyrbødere i privat Tjeneste, hvilket Fabrikant Burmeister har forklaret at
have af og til fundet Sted, navnlig for flere Aar siden, naar deslige Ma¬

skinmestre havde udført Forretninger for Firmaet, og naar det var i dettes
Interesse, at de fra dets Fabrik udgaaede Maskiner ved en omhyggelig Be¬

handling kom til at vise sine gode Egenskaber i fuldt Omfang, hvilket især gjaldt
for den Tid, hvori Firmaet indestod for Maskinernes Forsvarlighed, er ikke

lovstridigt, selv seet bort fra, at en slig Fremgangsmaade notorisk er hjemlet
i en mangeaarig Sædvane blandt større Næringsbrugere her i Landet, og at
Douceurer ere givne til de ommeldte Medhjælpere i andre Øiemed er der
end ikke nogen Antydning til i Forhørerne, medens det derimod af samme

fremgaaer, at de Maskinmestre, med hvem Firmaet har staaet i Forbindelse,
ikke have havt at gjøre med Bevidnelser af de af Firmaet udstedte Regningers

Rigtighed, og at Arrestanten engang paa Firmaets Vegne har sammen med
en Maskinmester gjennemgaaet en Regning og befundet den rigtig, kan selv¬

følgelig ikke under nogen Forudsætning blive at lægge Firmaet tillast som en

strafbar Handling, og Arrestantens endelige Tilstaaelse gaaer saaledes ud
paa, at alle hans Lovovertrædelser omfattende Sigtelser, saavel de i den
ovenmeldte Artikel i „Social=Demokraten“ optagne som de senere for Øvrig¬

heden fremførte, enten have været ham vitterligt usandfærdige eller ere fore¬
bragte uden nogensomhelst skjellig Grund, hvorhos han har erkjendt, at han,

da han lod ovenmeldte Artikel indrykke i „Social=Demokraten“, indsaae, at

de deri fremførte Sigtelser ikke kunde fremsættes uden at give Anledning til
en Undersøgelse af Politiet og Retten om, hvorvidt de vare sande.
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Og da nu denne Tilstaaelses Rigtighed foruden deraf, at Arrestantens

Paasagn i flere Henseender lide af en indre Usandsynlighed, desuden bestyrkes
ved de iøvrigt i Sagen tilveiebragte Oplysvinger, og da i Særdeleshed der¬
ved, at en stor Mængde af de Maskinmestre og Vidner, der ere blevne nævnte

af Arrestanten, ere blevne afhørte, uden at der er fremkommet mindste Spor
til, at nogen af Arrestantens mange Beskyldninger har været beføiet, saa maa

det ansees beviist, at Arrestanten har udviist et Forhold, der, forudsat hans

Tilregnelighed, hvorom nærmere nedenfor, maatte henføres under Straffelovens

§ 224 og § 225.
Forsaavidt Arrestanten sigtes sor Forsøg paa Pengeafpresning, maa
det ansees tilstrækkeligen godtgjort ved hans egen Tilstaaelse i Forbindelse

med det iøvvigt herom Oplyste, at han i Midten af Aaret 1874 har tilskrevet

ovenmeldte Fabrikant Burmeister nøgle Breve, hvilke ikke have været at skaffe
tilveie, hvori han ved at anmode om Understøttelse eller Arbeide har i for¬

blommede Udtryk betjent sig af Trusler om, naar hans Begjæringer ikke toges

til Følge, da at ville offentliggjøre ham bekjendte Hemmeligheder om det
Firma, hvori Fabrikant Burmeister havde en Andeel, navnlig om dets uvær¬

dige Virksomhed. I dette Forhold vil Arrestanten ogsaa altid have indladt
sig som Følge af den Magt, den foran omtalte Enke havde over ham, og

efter hendes Opfordring, hvilket hun dog vedblivende har benægtet at have
været Tilfældet, men han har ikke paaberaabt sig, at han i samme handlede
i en hans Tilregneligheo svækkende Tilstand

Hvad nu Arrestantens Tilregnelighed angaaer, saa er det efter de i

saa Henseende fremkomne Oplysninger udenfor al Tvivl, at Arrestanten i

mange Aar har været hengiven til en overdreven Nydelse af stærke Drikke,
der efterhaanden har paa hans Legemt og Sjæls Sundhed medført de sæd¬
vanlige skadelige Virkninger, hvilke endog i Aaret 1871 fremkaldte en Delirium

tremens, hvorfor han blandt Andet var under Lægebehandling paa Commune¬

hospitalet fra den 2den til den 15de November samme Aar, og det er ogsaa efter be¬

meldte Oplysninger i høi Grad sandsynligt, at hans Bevidsthed i hans Drik¬
fældigheds Periode har været af og til mere eller mindre uklar, men at denne
i den Tid skulde i Almindelighed, især naar Arrestanten var ædru, have gjort
ham i nogen Grad utiltegnelig, er der ikke tilstrækkelig Grund til at antage,

og for denne Anskuelse har ogsaa Retslægen, Professor. Dr. med. Gædeken,
under hvis Behandling Arrestanten har ligget som Patient paa fornævnte

Hospital for en Absces i det ene Skinnebeen og under denne Sags Drift for
Delirium tremens, erklæret sig, idet han har udtalt, ot det vel er rimeligt,
at Arrestanten i sin ved Drik bevirkede Sløvhed har, allerede dengang han

foretog sig de ham i denne Sag som Forbrydelser paasigtede Handlinger,
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havt ondt ved, tildeels under Indflydelsen af Spiritus, at værge sig mod de

Meninger af hans Udtalelser, der paanødedes ham, og mod en Forvirring i

sin Tankegang, men at han paa den anden Side bestemt maa være af den
Mening. at Arrestanten i sine ædrue Øieblikke har, naar han vilde, kunnet

kaste Trykket af sig og klare sine Tanker, og at Arrestanten maa ansees som

fuldt tilregnelig, om han end af Characteer og Villie er bleven ynkelig og
sløv; og der foreligger saaledes ingen Føie til at gaae ud fra, at Arrestanten

i noget af de Forhold, hvorom her er Tale, har handlet under Paavirkningen
af en svækket Bevidsthed, der maatte tillægges Betydning og stille ham uden¬

for den fuldstændige Tilregnelighed, og maa det som herhen hørende, forsaa¬
vidt Arrestantens falske Angivelser angaaer, bemærkes, at Politiinspecteur

Hertz og den ovenommeldte Overpolitibetjent Madsen, Begge have forklaret,
at Arrestanten, da han den 8de December f. A. mødte paa Kjøbenhavns
Politikammer og fremkom med de foranførte Sigtelser mod det tidtnævnte
Etablissements forhenværende Jhændehavere og flere Embeds= og Bestillings¬
mænd, ikke var beskjænket, og efter det Indtryk, han gjorde paa dem, ikke

feilede Noget i mental Henseende eller var sindsforvirret, medens tvertimod
hans Hukommelse i Henseende til Detailler var paafaldende frisk.

I Henhold til alt det Foranførte vil Arrestanten, der er født ien
18de Marts 1827 og ikke funden forhen straffet, blive at dømme efter Straffe¬
lovens §§ 224, 225 og 245 efter Omstændighederne til Forbedringshuusar¬

beide i 8 Maaneder.“

5

Nr. 146.

Etatsraad Buntzen
contra

Lars Pedersen (Defensor Levinsen),

der tiltales for Tyveri.
Kronborg østre Birks Extraretsdom af 16de Februar 1876:

„De Tiltalte Huusmand Ole Larsen og Parcellist Lars Peder¬
sen, Begge af Sørup Overdrev, bør hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød, Førstnævnte i 5 Dage og Sidstnævnte i 4 Dage,
samt Een for Begge og Begge for Een udrede alle af Undersø¬
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gelsen og Actionen flydende Omkostninger, hvoriblandt i Salair
til Actor, Procurator Holck, 12 Kroner og til Defensor, Sagfø¬
rer Raaschou, 10 Kroner. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 20de Juni
1876: „Tiltalte Parcellist Lars Pedersen af Sørup Overdrev
bor straffes med Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage. I Hen¬

seende til Actionens Omkostninger bør Birketingsdommen, saa¬
vidt paaanket er, ved Magt at stande. I Salair til Actor og

Defensor for Overretten, Procuratorerne Tvermoes og Bloch,
betaler Tiltalte 15 Kroner til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde og
med Bemærkning, at de Høiesteret forelagte nye Oplysninger ikke

findes at kunne lede til andet Resultat end det deri antagne,

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Etatsraad

Buntzenog Advocat Levinsen for Høiesteret betaler

Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Kronborg østre Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales Parcellist
Lars Pedersen af Sørup Overdrev for Tyveri.

I saa Henseende er det af Skovløber Niels Pedersen og Indsidder

Peder Nielsen edelig forklaret, at da de den 8de December f. A. vare til¬

stede i den Staten tilhørende Skov Steenholtsvang samtidig med at
Tiltalte og hans Søn, Huusmand Ole Larsen, hvem Sagen i 1ste Instants
tillige omfattede, men for hvis Vedkommende den ikke er appelleret, vare ifærd

med at bortkjøre en for fælles Regning ved Auction den 7de s. M. kjøbt

Bunke Granudhug, der skulde benyttes til Juletræer, bemærkede de, der stode
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saaledes, at dekunde holde Øie med Tiltalte og hans Søn, uden at sees af
disse, at Ole Larsen afhuggede en Granplante, der stod i Nærheden af Bun¬
ken, og at han kastede den paa Bunken, hvorefter den blev læsset paa Vog¬

nen og kjørt bort med det første Læs; dog have Vidnerne med Hensyn hertil
ikke med Bestemthed turdet paastaae, at Tiltalte, som dengang var beskjæftiget

med at læsse paa Vognen, har lagt Mærke til, at Ole Larsen huggede Plan¬
ten og lagde den i Bunken. Senere da det andet Læs blev læsset, saae
Vidnerne, at de Paagjældende gik samlede ca. 30 à 40 Alen bort fra Bun¬

ken, uden at Vidnerne dog kunde see, hvad de foretog sig, og at Tiltalte

derefter vendte tilbage bærende 2 Granplanter, som han lagde paa Læsset,
medens Sønnen fulgte bagefter med en Granplante i Haanden, hvilken han

dog ikke fik leveret Tiltalte, men kastede op paa Læsset, idet Vidnerne da
traadte frem og foreholdt Tiltalte og hans Søn det Passerede, paa hvilket

Forehold Tiltalte fremkom med den Yttring, „at de Planter ikke kunde blive
saa dyre, da de ikke havde staaet i Række“

Ifølge Vidnernes Forklaring

var hele Bunken dengang, da de sidstnævnte 3 Granplanter bragtes hen til
Vognen, paalæsset, kun at muligen et enkelt Granriis, men ingen Granplante

da laae ved Vognen. De saaledes afhuggede Granplanter vare, efter hvad
der er oplyst under et paa Overrettens Foranledning optaget Reassumtions¬

forhør, selvstændige paa Roden voxende Træer, der vel ikke af Forstvæsenet
vare plantede men selvsaaede, og som Forstvæsenet ønskede at skaane for at
de kunde voxe op.

Imod denne Vidneforklaring har Tiltalte nu vel vedblivende benægtet
at have været tilstede, da hans Søn huggede Granplanterne, og at have

baaret to af disse hen til Vognen, fra hvilken han ikke vil have været fjernet,

da Sønnen tilegnede sig Planterne, og efter hvad Ole Larsen, der forøvrigt

har tilstaaet at have hugget de her nævnte 4 Granplanter, har forklaret
under Sagen, har der ikke mellem ham og Tiltalte været truffet nogen Af¬
tale om at tilvende sig Træer i Skoven. Da Tiltalte imidlertid under Re¬

assumtionsforhøret har vedgaaet, at han, der samtidig med at Vidnerne

traadte frem, af Sønnen blev underrettet om, at denne virkelig havde hugget

Planterne i Skoven, har brugt den ovenanførte Yttring, hvorved han vil
have sigtet til, at Træerne ikke havde kostet Forstvæsenet Noget at plante, og
da Tiltalte, efter hvad han ligeledes har indrømmet, ikke af Sønnen var

bleven sat i Kundskab om, at de afhuggede Planter ikke havde staaet i Række,
og det heller ikke kan antages, at han af de factiske Forhold paa Stedet,

hvor han vil have modtaget Planterne, har kunnet drage nogen Slutning til
deres Egenskab som selvsaaede, eftersom der dersteds fandtes baade selvsaaede

og i Række plantede Grantræer, vækker hiin Yttring af Tiltalte en høi Grad
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af Formodning for, at han har været vidende om, hvad der fra Sønnens
Side var foretaget, og der findes derfor herved i Forbindelse med de tvende

Vidners ovenfor angivne edelige Forklaringer og den Omstændighed, at Sønnen
ikke med Bestemthed har kunnet forklare sig om Stedet, hvor han leverede

Tiltalte de huggede Planter, at være tilveiebragt et tilstrækkeligt Beviis til

at domfælde Tiltalte som skyldig i efterfølgende Meddeelagtighed i det af
Sønnen begaaede Tyveri af de to Granplanter, der under Sagen ere vurde¬
rede tilsammeu til 50 Øre.

Det er derhos ved Tiltaltes egen med de øvrige fremkomne Oplys¬

ninger stemmende Tilstaaelse godtgjort, at han ved den ommeldte Leilighed

har afhugget et til 8 Øre vurderet Ellerodstød af nogle Alens Længde og et
Par Tommers Tykkelse, hvilket han efter sin Forklaring vilde benytte til at

sætte for Læsset, da der ved de kjøbte Bunker Granudhug kun befandtes een
Steen. For dette Tyveri, der efter Omstændighederne findes at maatte hen¬

føres under Straffelovens § 235, har det kongelige Forstvæsen forlangt Til¬
talte afstraffet, medens Forstvæsenet iøvrigt har frafaldet ethvert Krav paa

Erstatning under Sagen, og Tiltalte, der er født den 2den Marts 1819 og
tidligere ved Kronborg østre Birks Extraretsdom af 9de Februar 1874 for

Skovtyveri i Medfør af Straffelovens §234 jfr. § 228 er anseet med Fængsel
paa Vand og Brød i 5 Dage, vil derfor nu i Henhold til alt Foranstaaende
være at ansee efter Straffelovens § 238 jfr. § 241 som for 2den Gang be¬

gaaet Hæleri og § 235 med en Straf, der i Henhold til Straffelovens § 62
3die Stykke i det Hele passende vil kunne bestemmes til 5 Dages Fængsel

paa Vand og Brød. I Overeensstemmelse hermed vil den indankede Dom,
hvorved Tiltalte i Medfør af Straffelovens § 240 jfr. § 230 og 5b er anseet
med en Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Dage, saaledes at Straffen

for hans sidst omhandlede Forhold heri er indbefattet ifølge Straffelovens
§ 62 3die Stykke, være at forandre, medens Dommens Bestemmelser om

Actionens Omkostninger for Tiltaltes Vedkommende billiges.

Nr. 244.

Advocat Brock
contra

tAtrAbeidsmand Hans Jensen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Deelagtighed i Tyveri eller for Hæleri.
Nestved Kjøbstads Extrarets Dom af 28de Juni 1876: „Til¬

talte Hans Jensen af Glumsø bør hensættes i Fængsel paa Vand
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og Brød i 2 Gange 5 Dage og udrede Sagens Omkostninger,

derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Larsen
og Thomsen, 12 Kroner til Førstnævnte og 10 Kroner til Sidst¬
nævnte. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 22de Sep¬

tember 1876: „Bytingsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Berggreen og Hekscher betaler Tiltalte, Arbeidsmand Hans
Jensen af Glumsø, 10 Kroner til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. I Salarkum til Advocat

Brock og Etatsraad Buntzen for Høiesteret
betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.)

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

øiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner om Aaret. — Subscriptionen er bindende for een Aargang og
modtages i alle Boglader og paa de kgl. Postcontoirer.

Forlagt af denGyldendalske Boghandel (F. Hegel).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesierersudende,
udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

N 32—33.

Den 20de Januar.

1877.

Fredagen den 5te December.

Nr. 244.

Advocat Brock
contra

titalerAbeidsmand Hans Jensen.
(see forrige Nr.)
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende fra
Nestved Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag tiltales Arbeidsmand Hans

Jensen af Glumsø for Deelagtighed i Tyveri eller for Hæleri.
Den af Tiltalte afgivne Forklaring gaaer ud paa, at han Markeds¬

dagen den 15de December f. A. paa Markedet i Nestved traf sammen med
en Ovægdriver, som han enkelte Gange tidligere havde seet og vidste at hedde
Ole, og at de hen paa Eftermiddagen bleve enige om at tage en Snaps

sammen, hvorfor de begave dem til Hotel Dania, hvor der boer en

Værtshuusholder; men da de vare komne hertil, gik Ole ind i Vognskuret,

og, da Tiltalte gik hen for at see, hvor han blev af, stak Ole en Pakke,
som han stod med ved Forlæderet af en Vogn og som han havde rullet

sammen, til Tiltalte, idet han sagde, at denne bedre kunde have den under
sin Regnkappe. Tiltalte indsaae da vel nok, at den var stjaalet, men tog
den dog og bar den skjult under Kappen forbi to Karle, der stode i Porten.

Da de saa vare komne ud paa Gaden, saae Tiltalte, at det var et Reise¬
tæppe, og sagde til Ole, der lidt efter kom ud til ham, at han ikke vilde

have det, hvorpaa Ole tog det og gav Tiltalte 2 Kroner som hans Andeel
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Vel er denne Forklaring ikke sandsynlig, hvorimod det er rimeligere,

at Tiltalte selv har stjaalet Tæppet, men der findes dog ikke tilstrækkelig
Grund til at forkaste den, og den vil altsaa være at lægge til Grund for

Paadømmelsen. Reisetæppet er af Eieren vurderet til 10 Kr., hvorimod
Tiltalte Intet har havt at erindre Det maa herefter billiges, at Tiltalte,

der er født den 22de Januar 1837 og foruden at have ifølge Forlig erlagt
en Bøde af 5 Rd for Politiuorden, ved Tybjerg Herreds Extrarets Dom af
3die Februar 1868 for Posttyveri i Henhold til Straffelovens § 229 har
været anseet med Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder, men ellers ikke

findes criminaliter dømt, ved den indankede Dom er anseet efter Straffelovens

§ 238 jfr. § 241 som for anden Gang begaaet Hæleri med Fængsel
paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Da Demmens Pestemmelse om
Actionens Omkostninger ligeledes billiges, vil den i det Hele være at stadfæste.“

Torsdagen den 2de December.

Nr. 199.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Christian Jensen og Christian Johansen

(Defensor Brock),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 258.

Bjerge Aasum Herreders Extrarets Dom af 15de April
1876: „Arrestanten Christian Johansen bør for Actors Tiltale
i denne Sag fri at være. Arrestanten Christian Jensen bør hen¬

sættes til Forbedringshuusarbeide i 8 Maaneder. Alle med Sa¬
gen forbundne Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Pro¬
curator Kramer, 30 Kroner og i Salair til Defensor, Kammer¬

assessor Procurator Jespersen, 20 Kroner, bør udredes af begge

Arrestanter hver med en Halvdeel af Beløbet. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 22de Au¬

gust 1876: „Forsaavidt angaaer den Tiltalte Christian Johan¬
sen af Nørre Lyndelse tillagte Frifindelse, bør Underretsdommen
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ved Magt at stande. Arrestanten Christian Jensen bør straffes
med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Actio¬

nens Omkostninger, derunder de i Underretsdommen fastsatte Sa¬

lairer samt i Salair til Sagførerne for Overretten, Procurato¬
rerne Nissen og Seidelin 20 Kroner til hver, udredes af Til¬
talte med ⅓ Dele og af Arrestanten med ⅓ Deel. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.“
Høiesterets Dom.

Det Forhold, hvori Tiltalte Christian Jensen har gjort sig
skyldig ved i sin Stilling som Fuldmægtig paa Postcontoiret i

Odense at tilvende sig deels indbetalte Postanviisningsbeløb,
idet han derhos tilbageholdt de af Afsenderne herfor afgivne ud¬
fyldte Postanviisningsblanquetter, deels erlagte Postopkrævnings¬

beløb, idet han tilintetgjorde de med de paagjældende Forsendel¬

ser fulgte Blanquetter, findes at maatte paadrage ham Ansvar
efter Straffelovens § 258, hvorhos der tillige bliver at tage

Hensyn til § 37, og Straffen vil efter Omstændighederne være
at bestemme til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage

I Henseende til den Tiltalte Christian Johansen tillagte Frifin¬
delse vil den indankede Dom i Henhold til de for hans Ved¬

kommende deri anførte Grunde være at stadfæste, ligesom ogsaa

Dommens Bestemmelser om Actionens Omkostninger med Hensyn
til begge de Tiltalte billiges.

Thi kjendes for Ret:
Christian Jensen bør hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. Iøvrigt bør
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom ved

Magt at stande. Etatsraad Buntzen og Advocat

Brock tillagges i Salarium for Høiesteret hver
60 Kroner, der udredes af de Tiltalte paa den
med Hensyn til Actionens øvrige Omkostninger

bestemte Maade.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

i 1ste Instants ved Bjerge Aasum Herreders Extraret paadømte og af det
Offentlige paa Justitiens Vegne hertil indankede Sag, ere Tiltalte Chri¬

stian Johansen af Nørre Lyndelse og Arrestarten Christian Jensen

satte under Tiltale for Overtrædelse af Straffelovens § 258.
Hvad Tiltalte Christian Johansen angaaer, er der vel ved de under

Sagen fremkomne Oplysninger tilveiebragt en høi Grad af Formodning for,

at han, der har været ansat som Landpostbud under Odense Postcontoir ved
Routen fra Odense til Nørre Lyndelse og flere Sogne, deels har tilegnet sig
et i December Maaned 1874 ankommet og ham til Besørgelse fra Postcon¬

toiret udleveret Brev til Huusmand Søren Andersen i Søsted, der var af¬
sendt fra dennes i Amerika sig opholdende Søn, tilligemed den deri indlagte,
den 19de Novbr. s. A. daterede Vexel, stor 50 Rd., deels har ud af et ham
ligeledes til Besørgelse udleveret, i Marts 1875 ankommet Brev til Enken

Bodil Nielsdatter i Nørre=Lyndelse, der var afsendt fra hendes Søn i Ame¬

rika, Rasmus Hansen, udtaget og tilegnet sig en deri indlagt Vexel, stor 200
Kroner, tilligemed en løs Seddel, der angav, at Vexlen var indlagt i Brevet,
deels af et den 22de Juli 1875 af N. Mathiesen i Amerika til Murer N.

Christensen af Dømmestrup Mark afsendt Brev har tilegnet sig en deri ind¬
lagt Vexel stor 15 Kr., men der findes dog ikke mod Tiltaltes vedholdende
Benægtelse af at have gjort sig skyldig i de ham paasigtede Bedragerier at

være tilveiebragt et efter Bestemmelserne i Frd. 8de Septbr. 1841 tilstrække¬

ligt Beviis for hans Skyld, og det maa derfor billiges, at han, der er født
den 1ste Juni 1843, og som under sin militaire Tjenestetid i 1866 er for

ulovlig Omgang med Hittegods anseet med simpelt Fængsel i 5 Dage, men

iøvrigt ikke findes criminaliter domfældt, ved den indankede Dom er frifunden
for Actors Tiltale, dog med Forpligtelse til at udrede en Deel af Actionens

Omkostninger, hvilken Andeel imidlertid efter Omstændighederne findes at
burde fastsættes til ½ af samtlige Omkostninger, medens den ved den ind¬

ankede Dom er bestemt til Halvdelen.

Hvad dernæst Arrestanten Christian Jensen angaaer, er det ved hans
med de fremkomne Oplysninger stemmende Tilstaaelse godtgjort, at han, der

i omtrent 1 Aar fra 1ste Novbr. 1874 har været ansat paa Odense Postcon¬
toir, og som navnlig i September 1875 under en anden Functionairs Syg¬

domsforfald forestod et under Contoiret sorterende Indleveringscontoir, har,

for at dække en Underballance, hvori han var kommen deels ved Feiltælling
deels ved at forbruge Penge i slet Selskab, brugt af de Penge, som indbe¬

taltes for Postanvisninger, idet han undlod at indføre de modtagne Beløb i
Bøgerne ved Modtagelsen og først indførte dem samtidig med at Blanketterne,
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som han tilbageholdt i nogle Dage, afsendtes til Hovedcoytoiret, paa hvilken

Maade han saae sig istand til at dekke de forbrugte Beløb ved nye Beløb,
som indbetaltes. Efter at have forladt Indleveringscontoiret og være kommet

tilbage til Hovedcontoiret, forbrugte han ogsaa her Penge paa samme Maade,
saaledes at hans Ansvar den 17de November 1875, da Kassemangelen op¬

dagedes, beregnedes til et Beløb af 422 Kr. 57 Øre, hvilket blev dækket af
hans Familie. Desforuden havde han imidlertid inden sin Afgang fra Post¬

contoiret, uden at opgive det ved Opgjørelsen af sin Kassemangel, indkasseret
et Postanviisningsbeløb paa 116 Kr. 20 Øre, uden at afsende det til Be¬

stemmelsesstedet, ligesom han ogsaa havde forbrugt modtagne Postkrævnings¬
beløb for 5 Pakker til Beløb 127 Kr. 24 Øre, uden at tilstille vedkommende

Afsendere Beløbene. Disse tvende sidstnævnte Beløb, ialt 248 Kroner 44 Øre,

ere dækkede af Postmesteren og vedkommende Fuldmægtig paa Postcontoiret,
der have frafaldet Krav paa Erstatning hos Arrestanten.

Det af Arrestanten, der er født den 24de December 1857, og som ikke

forhen findes tiltalt eller straffet, saaledes udviste Forhold skjønnes imidlertid
ikke, som i den indankede Dom statueret, at kunne henføres under Straffe¬

lovens § 258, da selve de Beløb, som Arrestanten tilvendte sig, ikke vare
under Forsendelse med Posten, men derimod at maatte ansees efter bemeldte
Lovs § 253, hvorhos Bestemmelserne i Straffelovens § 37 ville komme Arre¬

stanten til Gode, da han endnu ikke havde fyldt 18 Aar dengang han begik

Forbrydelserne. Den Straf, som han har forskyldt, findes herefter passende

at kunne sættes til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, hvorhos
han vil have at udrede ⅓ Deel af Actionens Omkostninger.
I Overeensstemmelse hermed vil den indankede Dom, der har anseet

ham efter Straffelovens § 258 med en Straf af Forbedringshuusarbeide i
8 Maaneder og paalagt ham at udrede Halvdelen af Actionens Omkostninger

være at forandre.“
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.

Mandagen den 1Ite December.

5 *
1

Nr. 161. Odense Byraad og Odense Overlig¬
ningscommission (Høiesteretssagfører Hansen)

5.
contra

.

Ritmester W. E. A. Bülow (Advocat Nellemann efter Ordre),

betræffende Nedsættelse i Henhold til Lov af 17de Mai 1873 §
3. i den Indstævnte for Aaret 1875 paalignede Communeskat paa

Formue og Leilighed.
Odense Bytingsrets Dom af 8de November 1875: „Denne

Sag afvises. Processens Omkostninger ophæves, og tillægges
Citantens befalede Sagfører, Procurator Kramer, et Salair af

20 Kr., der udredes af det Offentlige.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 12te Juni
1876: „Indstævnte, Odense Byraad, bør til Citanten, Ritmester

af 2det Dragonregiment W. E. A. Bülow refundere 63 Kr. 91

Øre af det af ham som Skat paa Formue og Leilighed for Aaret
1875 betalte Beløb med Renter deraf 5 pCt. p. a. fra den 26de

Mai f. A., indtil Betaling skeer. I Henseende til Sagens Om¬

kostninger samt det Citantens befalede Sagfører tillagte Salair
bør Underretsdommen ved Magt at stande. Processens Om¬

kostninger for Overretten ophæves og tillægges der Procurator
Salomonsen i Salair 30 Kroner, som udredes af det Offentlige.

At efterkommes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse
under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Ved Kgl. Ordre af 29de Juli d. A. er Høiesteret bemyn¬

diget til at tage denne Sag under Paakjendelse, uanseet at dens
Gjenstand maatte befindes ikke at udgjøre summa appellabilis.

Den Indstævnte for Aaret 1875 paalignede Formue= og

Leilighedsskat er i Følge Odense Ligningscommissions Erklæring
af 7de Juni s. A. beregnet til 2 pCt. af hans Gage og 84 Por¬
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tioner af hans øvrige Indtægter, og Commissionen har saaledes

i Henseende til Skatten af Indstævntes Tjenesteindtægter holdt

sig Forskriften i § 3 i Lov af 17de Mai 1873, indeholdende
Tillæg til Lov af 25de Juli 1867 om Lønninger m. v. ved Hæ¬
ren, efterrettelig ved ikke at ansætte ham til det fulde Skatte¬

beløb der efter den i Odense fulgte Ligningsnorm ellers vilde

have været at beregne af hans samlede Indtægt, men derimod

at indrømme ham den samme Nedsættelse, som vilde have til¬
kommet ham, dersom han ingen private Indtægter havde havt.

Naar Indstævnte nu har paastaaet en yderligere Nedsættelse,
maa den saaledes mod Ligningen reiste Indsigelse henregnes til
dem, hvis endelige Afgjørelse ved Lov af 26de Mai 1868 om

Kjøbstadscommunernes Styrelse §27, sammenholdt med § 28, er

henlagt under Overligningscommissionen. Denne Bestemmelse
kan nemlig ikke ansees forandret ved Loven af 17de Mai 1873

§ 3, der Intet indeholder om, hvorledes der skal forholdes med
de ved Hæren ansatte Embeds= og Bestillingsmænds Ansættelse

til Skat af deres private Indtægter, og saaledes navnlig ikke
kan afgive Hjemmel for at unddrage det Spørgsmaal, om der
maatte kunne tillægges den sidstnævnte Lovbestemmelse nogen yder¬

ligere Indflydelse paa disse Embedsmænds Beskatning i det Hele

end den, der umiddelbart flyder af dens Forskrift, fra Over¬

ligningscommissionens Competence.
Det maa derfor billiges, at Sagen, hvorunder Overlignings¬

commissionen iøvrigt uden Føie er inddraget som Part, ved

Underretsdommen er afviist, og denne Dom, hvis Bestemmelser
om Processens Omkostninger og det Procurator Kramer tillagte
Salarium ligeledes bifaldes, vil altsaa være at stadfæste. Pro¬

cessens Omkostninger for Overretten og Høiesteret blive efter

Omstændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Bytingsdommen bør ved Magt at stande. Pro¬

cessens Omkostninger for Overretten og Høieste¬
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ret ophæves. Til Justitskassen betaler Ind¬

stævnte 2 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser ere saalydende: „Ved Ligningen af
Communeskat paa Formue og Leilighed i Odense for Aaret 1875 er Citanten,
Ritmester af 2det Dragonregiment, W. E. A. Bülow, der har en Embeds¬
indtægt af 3000 Kr. og i Privatindtægt 3,200 Kr., bleven ansat til en Skat

af 264 Kr. 96 Øre. Det er in confesso, at Formue= og Leilighedsskatten i
Odense paalignes efter en progressiv stigende Scala saaledes, at en Indtægt
af 3000 Kr. kun giver 28 Skatteportioner, medens en Indtægt af 6200 Kr.

beskattes med 112 Portioner, og at hver Portion var bestemt til 2 Kr. 44

Øre. Ligningscommissionen har nu beregnet Citantens Skat saaledes, at
den først af hans Embedsindtægt 3000 Kr. — et Beløb, der, som ovenanført
ellars medfører en Skat af. 28 Portioner eller 68 Kr. 32 Øre — har i Med¬

før af Loven af 17de Mai 1873 § 3, hvorefter der af samme ikke maa fordres
mere end 2 pCt. beregnet Skatten til 60 1Kr., hvornæst der af hans private

Indtægt 3200 Kr. er beregnet 84 Portioner eller 204 Kr. 96 Øre, ialt de
ovenanførte 264 Kr. 96 Øre.
Med den saaledes anvendte Skatteberegning har Citanten erklæret sig
utilfreds, fordi der ikke i Henhold til den ovenciterede Lov af 1873 § 3 er ind¬

rømmet ham en større Nedsættelse end 8 Kr. 32 Øre, medens Nedsættelsen efter

hans Formening burde være skeet saaledes, at, da der af 6200 Kroners Indtægt

gives 112 Skatteportioner a 2 Kr. 44 Øre, ialt 273 Kr. 23 Øre, hvilket ud¬
gjør 4º½, pCt. maatte denne Skatteprocent beregnes af hans Privatindtægt
3200 Kr. med 141 Kr. 4 Øre, men af hans Embedsindtægt 3000 Kr. kun
med 60 Kr., ialt 201 Kr. 4 Øre

Da Overligningscommissionen imidlertid godkjendte den stedfundne
Ligning, anlagde Citanten efter meddeelt fri Proces ifølge Stævning, udtagen

mod Odense Byraad og Overligningscommission, nærværende Sag
ved Bytinget, hvor han paastod sig kjendt berettiget til i den ham for Aaret

1875 paalignede Skat at afkorte 63 Kr. 92 Øre og de Indstævnte derhos tilplig¬
tigede at tilbagebetale et saadant Beløb, forsaavidt det af ham var eller

maatte blive betalt, tilligemed 5 pCt. Rente deraf fra Forligsklagens Dato samt

Søgsmaalets Omkostninger efter Reglerne for beneficerede Sager, hvorimod
de Indstævnte principaliter paastode Sagen afviist og sig tillagt Kost og
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Tæring, iu subsidium Frifindelse, og efterat de Indstævntes Paastand om
Afviisning ved Bytingets Dom af 8de November f. A. var tagen til Følge

saaledes, at Processens Omkostninger ophævedes m. m., har Citanton efter
ligeledes dertil meddeelt fri Proces ifølge Stævning af 31te Januar sidstleden

indanket Sagen her for Retten hvor han har paastaaet Underretsdommen
annulleret og Sagen i Henhold til en den 31te Decbr. f. A. dertil ad man

datum givet allerhøieste Bevilling tagen under Paakjendelfe i Realiteten, idet
han har inhæreret sine Paastande i 1ste Instants derhen, at Indstævnte,
Odense Byraad, tilpligtes at refundere ham 63 Kr. 92 Øre eller dog saa

meget, som Retten maatte finde at være ham urettelig paalignet i Skat,
med Rente 5 pCt. fra Forligsklagens Dato den 26de Mai f. A. eller fra de

respective Betalingsdage, indtil Betaling skeer. Saa bar han ogsaa pastaaet

Odense Byraad og Overligningscommissionen paalagt Sagens Omkostninger

in solidum eller hver for sig efter Reglerne for beneficerede Sager, derunder

Salair til hans befalede Sagfører her for Retten.
Da de Indstævnte, skjøndt lovlig varslede, hverken ere mødte eller

have ladet møde for Overretten, vil Sagen i Medfør af L. 1—4—30 cfr.

Frd. 3die Juni 1796 § 2, her være at paakjende efter de fremlagte Breve og
Beviisligheder, navnlig Underretsacten.

Af denne sees det, at den i 1ste Instants stedfundne Afviisning af
Sagen er støttet paa Underdommerens Formening om, at, da der ikke af Ci¬

tantens Embedsindtægt er paalignet ham mere end de ved Loven af 17de

Mai 1873 § 3 hjemlede 2 pCt., maa Sagens Qvæstion ansees at dreie sig

om, hvorvidt Citanten rettelig er ansat til at svare 84 Skatteportioner af
hans Privatindtægt, men at dette Spørgsmaal i Henhold til §§ 27 og 28
i L. af 26de Mai 1868 ikke hører under Domstolenes Afgjørelse, men maa

ansees afgjort ved Overligningscommissionens Kjendelse.
I denne Opfattelse af Stridens Gjenstand kan Overretten ikke være
enig. Sagens Qvæstion er i Virkeligheden, hvilken Indflydelse der maa til¬

lægges § 3 i L. af 17de Mai 1873 med Hensyn til de militaire Embeds¬

mænds Ansættelse til Skat i de vedkommende Garnisonssteder, naar Skatten

som in casu er beregnet efter en progressiv opstigende Scala, om ikke Lig¬
ningscommissionen ved, foruden at paalægge Citanten en Skat af 2 pCt.
af hans Embedsindtægt, ogsaa at lade hans Embedsindtægt bevirke en be¬

tydelig Forøgelse i Skatten paa hans Privatindtægt er gaaet udenfor den ved

nysnævnte Lovs § 3 tilsigtede Grændse. Afgjørelsen af dette Spørgsmaal,
der ikke falder sammen med Spørgsmaalet om, hvorvidt der maatte være

skjønnet rettelig over Vedkommendes Skatteevne osv. — hvilket sidste vistnok
maa afgjøres af Lignings= og Overligningscommission — kan ikke unddrages
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Domstolene. Sagen bliver derfor i Henhold til den ovennævnte allerhøieste

Bevilling af 31te December f. A. her ved Retten at paakjende i Realiteten.
Som alt ovenfor anført have Lignings= og Overligningscommissionen
efter en Decourt af 8 Kr. 32 Øre bestemt Skatten af Citantens samlede

Indtægter 6200 Kr til 264 Kr. 96 Øre, hvilket udgjør 42½, pCt., og er
man naaet til dette Skatteqvantum ved — under Anvendelse af en progres¬

siv stigende Scala — at begynde med hans Embedsløn 3000 Kr., som efter
bemeldte Scala skal betale 23 Skatteportioner eller 68 Kr. 32 Øre, og der¬

efter at fortsætte med hans Privatindtægt 3200 Kr., som efter samme Scala
skal betale 84 Portioner eller 204 Kr 96 Øre. Men til just at følge denne

Orden i Beregningen, hvorved et for Citanten langt mere bebyrdende Resultat

fremkommer, end naar Beregningen tog sin Begyndelse med Privatindtægten,

findes der ingen Hjemmel. Den eneste Beregningsmaade, der under An¬
vendelse af en slig Scala vil kunse forenes med Bestemmelsen i § 3 af Lov
af 17de Mai 1873, findes at være den, at den Procent udfindes, som, bort¬

seet fra nysnævnte Bestemmelse, vilde være paalignet Citanten efter hans
samlede Indtægt, og at der derpaa for Embedslønnens Vedkommende af¬
drages saa meget, som den udfundne Skatteprocent overstiger 2 pCt. Kun
derved faaer hiin Bestemmelse den ved samme tilsigtede Betydning. Da der

nu i Odense for Aaret 1875 af en Indtægt stor 6,200 Kr. svares 273 Kr.

28 Øre — som er 421½, pCt. — altsaa for Citantens Embedsløn 3000
Kr. 182 Kr 23½, Øre, og for hans Privatindtægt 3,200 Kr., 141 Kr.

4º, Øre men der i Medfør af L. 17de Mai 1873 § 3 af Embedslønnen

kun kan affordres ham 2 pCt. eller 60 Kr., kan han ei være pligtig i det
Hele at betale mere end bemeldte 141 Kr. 4º, Øre + 60 Kr. altsaa 201 Kr.
4º, Øre, saa at han af det Beløb, som han maa antages under Reservation

at have indbetalt til det indstævnte Byraad, nemlig 264 Kr. 96 Øre, bliver

berettiget til at erholde tilbage 63 Kr. 91 Øre —med Renter deraf 5 pCt.
p. a. fra Forligsklagens Dato den 26de Mai f, A, indtil Betaling skeer.
Med Hensyn til Sagens Omkostninger i 1ste Instants samt det den
befalede Sagfører tillagte Salair billiges den indankede Dom. Processens

Omkostninger for Overretten ville efter Omstændighederne være at ophæve,
hvorhos der bliver at tillægge Procurator Salomonsen som befalet Sagfører
her ved Retten 30 Kroner, som udredes af det Offentlige.
Sagens Behandling i 1ste Instants og den befalede Sagførelse ved

begge Retter har været lovlig.

Stempelovertrædelse foreligger der ikke.“
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Advocat Nellemann
contra

Jacob Frederik Rasmussen (Defensor Brock),
der tiltales for Tyveri eller ialfald uhjemlet Besiddelse af stjaalne
Koster samt Løsgængeri og Betleri.
Bregentved=Gisselfeld Birks Extraretsdom af 13de Septem¬

ber 1876: „Arrestanten Jacob Frederik Rasuussen bør i Hen¬

hold til Kongelig Resolution 30te Marts 1876 paany hensættes
til Tugthuusarbeide paa Livstid. Saa bør han og betale alle
af Sagen lovligt flydende Omkostninger, derunder i Salair til
Actor, Procurator Larsen, 10 Kroner, til Defensor, Procurator

Thomsen, 8 Kroner og Diæter til de samme efter Overøvrighedens
nærmere Bestemmelse. At fuldbyrdes under Adfærd efter

Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 27de Oc¬

tober 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I

Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne
Lehmann og Nissen, bør Arrestanten Jacob Frederik Rasmussen

betale 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Nellemann og Brock for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
fra Bregentved=Gisselfeldt Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales Arre¬

stanten Jacob Frederik Rasmussen for Tyveri eller ialfald uhjemlet
Besiddelse af stjaalne Koster samt for Løsgængeri og Betleri.

I saa Henseende er det tilstrækkeligt oplyst, at Arrestanten, som har
vedgaaet siden 2den Juli sidstleden, da han forlod sit Arbeide hos Væver

Hans Clemmensen i Taastrup, indtil han den 31te s. M. blev anholdt, at
være streifet arbeidsløs omkring og tildeels at have ernæret sig ved at betle,
da han blev antruffen og afgiven i Politiets Varetægt blandt Andet fandtes
i Besiddelse af en Barbeerkniv, 1 Sax, 2 Traadvinsler og 1 rødblomstret
Tørklæde, hvilke Koster ere gjenkjendte af Huusmand Lars Jørgensen i Skuder¬

løse som ham tilhørende og frakomne mod Vidende og Villie, tilligemed en
Deel Fødevarer og forskjellige Brugsgjenstande, ved et to Dage forinden for¬

øvet Tyveri, ved hvilket Tyven har banet sig Adgang til Bestjaalnes da af¬

laasede og mennesketomme Huus, ved at aabne et paa Klem staaende Vindue
og krybe ind gjennem samme.

Arrestanten har vedholdende nægtet at have begaaet dette Tyveri og
opgivet at have erholdt de trende førstanforte Koster af en ham bekjendt Steen¬

slager og dennes Hustru, som han traf paa Veien mellem Kallundborg og
Holbæk, og Tørklædet af en svensk Pige, som han vil have mødt mellem Hol¬
bæk og Roeskiide, og skjøndt flere Omstændigheder, saasom, at han blandt
Andet har maattet erkjende, at have tilbragt de nærmeste Nætter efter Tyve¬

riet i en Høstak tæt ved Skuderløse, og at han af Bestjaalnes Hustru og
endnu et Vidne til er bleven seet meget nær ved Gjerningsstedet omtrent paa

den Tid, Tyveriet antages forøvet, tyde hen paa ham som Gjerningsmanden,

er der dog ikke mod hans Benægtelse tilveiebragt tilstrækkelige Data til at
fælde ham som Tyv.
Derimod vil Arrestanten, hvad det foranførte til 50 Øre vurderede
Tørklæde angaaer, med Hensyn til hvilket Bestjaalne har aflagt Tilhjemlingsed

og ved tvende edfæstede Vidner godtgjort sin Eiendomsret, i Medfør af
D. L. 6—17—10 og 11 og Frdn. 8de Septbr. 1841 § 6 ikke kunne undgaae
at ansees som overbeviist om Tyvshæleri.

Det maa derfor billiges, at Arrestanten, som er langt over criminel
Lavalder og ved kongelig Resolution af 30te Marts d. A. er bleven benaadet

for den ham ved Høiesteretsdom af 4de Februar 1850 for 5te Gang begaaet
Tyveri idømte Straf af Tugthuusarbeide paa Livstid paa Vilkaar, at han,

saafremt han paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke
medfører høiere Straf — dog Betleri og Løsgængeri undtagen — vil uden

videre Dom blive gjenindsat til Tugthuusarbeide paa Livstid, nu for sit ud¬
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viste Forhold, der falder ind under Straffelovens § 238 jfr. § 241, ved den

indankede Dom er bleven dømt til at behandles efter denne Resolution, hvor¬

ved tillige den af ham for hans begaaede Løsgængeri og Betleri efter Lov af
3die Marts 1860 § 1 jfr. §5 forskyldte Straf vil være absorberet. Underrets¬

dommen, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeledes billiges, vil
saaledes være at stadfæste.“

Tirsdagen den 12te December.

Nr. 213.

Advocat Nellemann
contra

Hans Espersen, hans Hustru Kirstine, født Bag og

Christian Schou (Defensor Brock),
der tiltales Nr. 1 for bedrageligt Forhold, Nr. 2 for at have

afgivet falsk Forklaring for Retten, Nr. 3 for Falsk eller Forsøg

paa denne Forbrydelse.

Bornholms nordre Herreds Extrarets Dom af 24de Juli
1876: „Tiltalte Hans Espersen og Hustru Kirstine født Bag
bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 4

Gange 5 Dage og Sidstnævnte i 5 Dage. Tiltalte Christian
Schou bør for Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Der¬

hos bør samtlige Tiltalte in solidum udrede denne Actions Om¬
kostninger, derunder i Salair til Actor og Defensor, Procura¬

torerne Lund og Ipsen, 25 Kr. til Førstnævnte og 20 Kr. til
Sidstnævnte, saaledes at Hans Espersen og Hustru udrede 7

og Christian Schou ⅓ af Omkostningerne. Statskassens Ret

forbeholdes, forsaavidt der til de under Sagen fremlagte Docu¬
menter, nemlig: 1) Handelsaccord mellem Christian Schou og

Hans Espersen af 13de Marts 1871, 2) Gjældsbeviis fra Lars
Gerqvist til Hans Espersen paa 100 Rd. af 22de September

1873, 3) Revers fra Hans Espersen til H. P. Holm for 190

Kr. af 10de Januar 1875 og 4) Skjøde fra Christian Schou til
Hans Espersen af 2den Januar 1872 paa en Præstegaardsparcel
i Rutsker, maatte vise sig, at der skulde have været forbrugt
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stemplet Papir eller stemplet Papir af en høiere Taxt end for¬
brugt. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Efter de foreliggende Oplysninger maa Tiltalte Hans Es¬

persen ansees at have havt Medtiltalte Schous Samtykke til at

sælge det i den indankede Dom ommeldte Huus i Sandvig, som
Schou ifølge den saakaldte Handelsaccord af 12te Marts 1871

skulde modtage, og der mangler tilstrækkelig Føie til at antage,
at Espersen ved ikke at lade Kjøbesummen for Huset tilflyde

Schou har gjort sig skyldig i noget strafbart Forhold, i hvilken

Henseende navnlig bemærkes, at Schou selv har forklaret, at
Espersen skulde sælge Huset for sin egen Regning, men derimod
overtage en simpel Gjældsforpligtelse, og Tilværelsen af en saa¬

dan kan han heller ikke statueres at have fragaaet. Som Følge

heraf og idet der efter Sagens Stilling ikke for Høiesteret bli¬

ver Spørgsmaal om Ansvar for Hans Espersen med Hensyn til
noget andet Forhold end det ommeldte, vil denne Tiltalte være at

frifinde.
I Henhold til de i den indankede Dom under den øvrige

Deel af Sagen anførte Grunde maa det billiges, at der er til¬
lagt Tiltalte Christian Schon Frifindelse, samt at Tiltalte Kirstine
Bag, Espersens Hustru, er anseet med Fængsel paa Vand og

Brød i 5 Dage. Actionens Omkostninger ville de Tiltalte have

at udrede hver med ⅓.

Thi kjendes for Ret:
Hans Espersen og Christian Schou bør for Ac¬
tors Tiltale i denne Sag frie at være. Kirstine

Bag, Espersens Hustru, bør hensættes i Fæng¬

sel paa Vand og Brød i 5 Dage. Actionens Om¬
kostninger derunder i Salarium til Procura¬

torerne Lund og Ipsen for Underretten, 25 Kro¬

ner til den Første og 20 Kroner til den Sidste,

samt i Salarium til Advocaterne Nellemann og

Den 12te December.

511

Brock for Høiesteret, 50 Kroner til hver, ud¬

redes af de Tiltalte, hver med 1.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Ved Amtets Decret

af 27de Mai d. A. er der anordnet Justitsaction mod Hans Espersen for

bedrageligt Forhold, mod Kirstine født Bag, Hans Espersens Hustru,
for at have afgivet falsk Forklaring for Retten, og mod Christian Schou
for Falsk eller Forsøg paa denne Forbrydelse og ere Sagens Omstændigheder

følgende.
Under 12te October f. A. indgav Aakirkeby Districts Forligscommis¬
sion en Anmeldelse til Sønder Herreds Politiret om, at under en for Commis¬

sionen verserende Sag, hvorunder Christian Schou af Hasle sagsøgte Hans
Espersen af Degnegaard i Pedersker til Betaling af en Gjæld, fremlagde
Sidstnævnte en af ham til Schou under 2den Januar 1872 udstedt Pante¬

obligation paa 700 Rd. paategnet Creditors, Chr. Schous Qvittering af 15de

Februar 1875 for Betaling af Obligationens Paalydende med Renter og Om¬
kostninger, medens Christian Schou gjorde gjældende, at han ingensinde havde

erholdt Obligationen udbetalt eller qvitteret den eller ladet den qvittere.

I den Anledning indlededes en Undersøgelse ved Sønder Herreds Politi¬
ret, under hvilken Hans Espersen som mistænkt for Documentfalsk blev belagt

med personlig Arrest, men da Undersøgelsen ikke førte til noget Resultat, og
der forelaae Mistanke om at Schou svigagtig havde fragaaet sin Qvittering,

og at Hans Espersen under sit Ophold i Rutsker havde gjort sig skyldig i
hvert Fald i bedrageligt Forhold, blev der ved Nordre Herreds Politiret efter
Begjæring af Sønder Herred foretaget videre Undersøgelse i Sagen.
Efter hvad derefter er oplyst ere Sagens Omstændigheder følgende.

Ved en under 12te Marts 1871 oprettet saa kaldet Handelsaccord kjøbte
Hans Espersen af Christian Schou en Parcel af Ruths Præstegaard med paa¬

staaende Huus for 1300 Rd. paa Vilkaar, at Christian Schou skulde overtage

Kjøberens Huus Matr Nr. 6a i Sandvig for 600 Rd., hvornæst Espersen

for Restkjøbesummen 700 Rd. skulde udstede Obligation med 1ste Prioritets
Panteret i den kjøbte Parcel og Huus.

Da Udstykningen var bevilget, udstedte Schou Skjøde paa Parcellen
til Hans Espersen, dateret 2den Januar 1872, hvori Kjøbesummen angaves

til 1000 Rd.; og samtidig udstedte Hans Espersen en Panteobligation til
Schou paa 800 Rd. med 1ste Prioritet i Parcel og Huus.
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Paa Grund af en Tvist om en i Parcellen radiceret Capital paa ca.
100 Rd., som Kjøberen havde maattet overtage, skjøndt den ikke var omhandlet
ved Salget, fandt Christian Schon sig i at eftergive 100 Rd. af Kjøbesummen,

og efter Aftale med Hans Espersen rettede han derfor senere Kjøbesummen i
Skjødet fra 1000 Rd. til 900 Rd. og Gjælden i Obligationen fra 800 til
700 Rd.
Efter hvad Schou har angivet, overleverede han nogen Tid efter Ud¬

stedelsen saavel Skjødet som Panteobligationen til Hans Espersen, for at
denne skulde besørge disse Documenter tinglæste. Tinglæsningen af Skjødet

har imidlertid først fundet Sted den 24de Februar 1875, medens Panteobliga¬
tionen ingenfinde er bleven tinglæst, ligesaalidt som Schou, uagtet gjentagne

Paakrav, har kunnet erholde den tilbageleveret, og først under den af Schou
imod Espersen anlagte civile Sag til Betaling af Kjøbesummen fremkom Es¬

persen med Obligationen, forsynet med Schous Qvittering, uagtet Schou
ingensinde har modtaget Obligationens Paalydende eller selv qvitteret Ob¬

ligationen eller bemyndiget Nogen til at qvittere den for sig.
Hans Espersen har derimod vedholdende nægtet nogensinde at have

havt Obligationen i sin Besiddelse, forinden han fik den overleveret den 15de

Februar d. A., da han udbetalte dens Paalydende med Renter og fik den
qvitteret udleveret af Christian Schou.

Hvorvidt nu Hans Espersen, imod hvem der under Sagen er frem¬

kommen mange Indicier for, at han til den Tid, Obligationen er qvitteret,
ikke har havt og ikke har kunnet have Penge til at betale Obligationen, har

gjort sig skyldig i Falsk i det omhandlede Forhold, vil imidlertid ikke være
at paakjende, da han ikke er sat under Tiltale for denne Forbrydelse, og
Amtet ikke paa derom skeet Indstilling har fundet Anledning til at udvide

Aetionsordren hertil, og det Samme gjælder ogsaa med Hensyn til Spørgs¬

maalet om, hvorvidt han har gjort sig skyldig i Forledelse til at afgive falsk
Forklaring for Retten.

Hvad derimod angaaer det bedragelige Forhold, hvorfor han er sat

under Tiltale, da maa han ved sin egen Tilstaaelse i Forbindelse med det
iøvrigt Oplyste ansees tilstrækkeligt overbeviist herøm.

Under 19de Juni 1878 har han nemlig solgt og udstedt Skjøde paa

Huset Matr. Nr. 6a i Sandvig, som efter Handelsaccorden med Schou var

solgt til Schou, og som Tiltalte har fastholdt, dengang dette Salg fandt Sted,
tilhørte Schou, til Jørgen Madsen Holm for 600 Rd. og senere hen, da denne

ikke kunde berigtige Kjøbesummen, af to nye Kjøbere af Huset erholdt udbetalt
respective 188 Rd. og 00 Rd. eller ialt 283 Rd., medens han for Restbeløbet
317 Rd. har modtaget Pantesikkerhed i en anden Eiendom, som han senere
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selv erhvervede, og atter har afhændet, hvorved han disponerede over de

317 Rd. til sin egen Fordeel.

De indbetalte 283 Rd. vil han have anvendt til at betale en Deel af
Panteobligationen for Rutsker Parcellen til Schou, og han har saaledes i
Virkeligheden i saa Fald betalt Schou med dennes egne Penge, hvorom han
dog ikke meddeelte Schou Noget, men iøvrigt har han ingensinde gjort Rede

og Rigtighed for Salget af Eiendommen i Sandvig, der i ethvert Fald er

solgt, uden at Schou har modtaget nogen Deel af Kjøbesummen eller Pante¬

sikkerheden for samme.
Christian Schou har vel angivet, at der var truffen en senere Over¬

eenskomst om, at Hans Espersen skulde sælge Huset i Sandvig for egen Reg¬

ning og derfor udstede Gjældsbeviis til ham for 500 Rd. og saaledes at
disse 500 Nd. skulde berigtiges, saasnart Huset blev solgt, men Hans Espersen

har ikke villet indrømme Rigtigheden heraf, men indskrænket sig til at erklære,
at han ikke kan huske, at en slig Overeenskomst var truffen. Men selv om
Schous Udsagn lægges til Grund, har Tiltalte Hans Espersen gjort sig

skyldig i bedrageligt Forhold, idet han ikke efter Overeenskomsten udbetalte
Schou Kjøbesummen, da Huset blev solgt.

For dette sit Forhold vil Tiltalte, der er født den 2den October 1826,
og ikke forhen findes tiltalt, dømt eller straffet være at ansee efter Straffe¬

lovens § 253 og 251 sammenholdt med § 57 og findes Straffen under Hen¬

syn til det Planmæssige i hans Bedrageri, hvorved det er lykkedes ham at
fravende Schou hele Kjøbesummen for Huset i Sandvig, passende at kunne
fastsættes til Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.

Hvad dernæst angaaer Kirstine født Bag, Hans Espersens Hustru, der
er tiltalt for at have afgivet falsk Forklaring for Retten, da maa denne Til¬

talte ogsaa ansees tilfulde overbeviist om at have gjort sig skyldig i dette

Forhold.

Efterat denne Tiltalte under Forhøret i Nexs havde afgivet en Deel
modsigende Forklaringer, i Anledning af hvilke det blev hende betydet, at

hun ved at afgive urigtig Forklaring for Retten udsatte sig for Strafansvar,

har hun i et ved Nordre Herreds Ret optaget Forhør, skjøndt behørig for¬
beredt og formanet til Sandhed, først afgivet den Forklaring, at hun engang
i Vinterens Løb havde seet, at hendes Mand paa deres Bopæl udbetalte

Schou det ham skyldige Beløb, formeentlig 600 Rd, at hun saae, at der laae

Penge baade i Sedler og Sølv paa Bordet, uden at hun dog vidste hvor¬
mange, at hendes Mand iforveien havde sagt hende, at han skulde betale

Sch u 600 Rd. og samlede dertil, og iblandt andet havde laant 300 Rd. der¬
til af Sparekassen, og endelig at hendes Mand om Aftenen, efterat Schou
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havde faaet sin Betaling og var gaaet, havde sagt til hende, at nu skyldte
han ikke Schou mere.
Denne Forklaring har hun imidlertid senere i Forhøret den 27de Ja¬

nuar tilbagekaldt som aldeles usand, idet hun har indrømmet, at hun aldrig
har seet sin Mand betale Schou det ommeldte eller noget andet Beløb, eller
seet Penge ligge paa Bordet til at betale Schou med og Grunden til at hun

har udsagt det Modsatte, har hun angivet, og med stor Bestemthed fastholdt,

var den, at hendes Mand paa Kjøretouren til Forhøret i Hasle havde sagt

til hende, at hun skulde sige i Retten, at hun havde seet, at hendes Mand
udbetalte Schou Pengene. Denne Forklarings Rigtighed har hun imod Man¬

dens Benægtelse stadig fastholdt, indtil hun, efterat Manden var løsladt af
Arresten, har gjort Forsog paa at tilbagekalde den under Angivende af, at

hun ikke kunde huske, at hun havde afgivet en saadan Forklaring, men hertil

kan der i Henhold til Lovens 1—15— 1 intet Hensyn tages.
For dette Forhold vil Tiltalte, der er født den 18de September 1830,

og ikke forhen findes tiltalt dømt eller straffet, derfor ikke kunne undgaae at
ansees efter Straffelovens § 146 sammenholdt med § 56 og 57, og findes
Straffen passende at kunne ansættes til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage.

Hvad endelig angaaer Christian Schou, der er tiltalt for Falsk eller
for Forsøg paa denne Forbrydelse, da er han ved egen Tilstaaelse i For¬
bindelse med hvad der ellers er oplyst, overbeviist om, at han paa et Gjælds¬

beviis, han havde ladet udfærdige om at Hans Espersen skyldte ham 500
Rd i Anledning af Handelen om Rutsker Præstegaardsparcel, har selv skrevet

Hans Espersens Navn under Gjældsbeviset, uagtet denne ikke var tilstede, og
ikke havde givet sit Samtykke dertil, og ladet denne Underskrift forsyne med

et Vitterlighedsvidnes Underskrift, uagtet dette Vidne ikke blev gjort bekjendt
med Indholdet af Beviset.

Tiltalte Schou præsenterede derefter Hans Espersen dette Beviis for
at faae ham til at vedkjende sig dette, men da denne ikke vilde det, vil Til¬

talte, der derefter ansaae Beviset for værdiløst, have tilintetgjort Beviset.
Tiltaltes Forklaring om, at han, da Hans Gspersen virkelig skyldte

ham Bevisets Paalydende 500 Rd., og han derfor antog, at Hans Espersen
ikke vilde vægre sig ved at vedkjende sig det, og at han, da Espersen ikke selv

kunde skrive sit Navn, havde, i den Forudsætning, at han ligesom ved tid¬
ligere Leiligheder vilde lade Tiltalte gjøre det, og endelig at Tiltalte ved

Hans Espersens Vægring ved at vedkjende sig Beviset strax tilintetgjorde det,

og at han saaledes ikke i nogen svigagtig Hensigt har underskrevet Beviset,
vil, navnlig naar ogsaa hensees til den Letfærdighed, hvormed han har be¬

handlet saagodtsom alle i Anledning af Handelen om Præstegaardsparcellen
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med Hans Espersen oprettede Documenter, hvorved der er tilføiet ham be¬
tydeligt Tab, ikke kunne forkastes, og denne Tiltalte, der er født den 11te

September 1819, og forhen ved Nordre Herreds Extraretsdom af 23de De¬

cember 1869 for Forvanskning af en ham i Medfør af hans Bestilling som
Formand og Regnskabsfører i Rutsker Sogns Udmarksbestyrelse betroet Pro¬
tocol, har været anseet med en Bøde af 30 Rd., men iøvrigt ikke har været

tiltalt, dømt eller straffet, vil derfor være at frifinde for Actors Tiltale.“

Nr. 243.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestantinden Ellen Sophie Nielsen (Defensor Brock),
der tiltales for Tyveri og Betleri.

Ringsted Herreds Extrarets Dom af 20de September 1876:

„Arrestantinden, ugift Kvinde Ellen Sophie Nielsen, bør hen¬

sættes til Tugthuusarbeide i 5 Aar. Saa bør hun og udrede alle af
nærværende Action lovligt flydende Omkostninger, derunder Sa¬
lair til Actor, Procurator W. Hansen, og Defensor, Procurator

Drechsel, 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd
efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 31te Octo¬

ber 1876: „Herredstingsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne
Schack og Sørrensen, betaler Arrestantinden Ellen Sophie Nielsen

10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I SalariumtilAdvocaterne

Hindenburg og Brock for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden El¬

len Sophie Nielsen tiltales under nærværende fra Ringsted Herreds
Extraret hertil indankede Sag for Tyveri og Betleri, og er det ved hendes
egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste tilstlækkelig godtgjort, at hun har

gjort sig skyldig i disse Overtrædelser
Den 19de Juni d. A. forlod hun sin Tjeneste hos Gaardmand Frede¬

rik Jensen i Førsløv og tilegnede sig da et Par Sko, der tilhørte dennes
Søn og vare ophængte i det Værelse, i hvilket hun sov, og som af Bestjaalne

ere i den Tilstand, i hvilken de vare ved Tilegnelsen, onsatte til en Værdi af
8 Kroner. Derefter streifede Arrestantinden om og ernærede sig ved Betleri,
og da hun den 22de August kom til et Huus i Ørsløvunderskov for at betle

der, og fandt dette aflaaset, besluttede hun sig til at forsøge paa at stjæle der,
i hvilket Øiemed hun gik rundt om Huset, og, da hun bemærkede et lille

Vindue, der kun var fastgjort med smaa Søm, bøiede hun disse til Side,
udtog hele Vinduet og krøb igjennem Aabningen ind i Huset; her begav hun

sig gjennem et Kammer ind i Stuen, hvor hun af en der staaende Dragkiste
tilvendte sig en Æske med et Beløb af 17 Kroner i, et Par Strømper, et
gammelt Strømpeskaft med Strikkepinde i og et Nøgle Uldgarn, hvilke Gjen¬

stande tilsammen ere vurderede til 2 Kroner, men, inden hun kom ud af
Huset, blev hun greben.
Arrestantinden, der er født den 29de November 1841 og tidligere gjen¬
tagne Gange straffet, navnlig ved nærværende Rets Dom af 14de Juli 1865 for

tredie Gang begaaet Tyveri og for Betleri i Henhold til Frdn. 11te April
1840 § 15 med Forbedringshuusarbeide i 4 Aar, ifølge Ringsted Herreds

Extraretsdom af 28de November 1868 i Henhold til Straffelovens § 232
1ste Mmbr. jfr. § 307 og § 235, jfr. § 46 med Tugthuusarbeide i 3 Aar, og

følge samme Rets Dom af 22de Mai 1872 efter Straffelovens § 232 2det
Mmbr., jfr. § 229 Nr. 4 2det Mmbr. med Tugthuusarbeide i 4 Aar, vil

derfor nu være at ansee efter Straffelovens § 232 1ste og 2det Mmbr. jfr.

§ 229 Nr. 4, og Lov 3die Marts 1860 § 3 med en Straf, der passende
findes at kunne fastsættes, som i Underretsdommen, til Tugthuusarbeide i 5

Aar. Bemeldte Dom, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger lige¬
ledes billiges, vil saaledes være at stadfæste.“
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Advocat Brock
contra

Ane Marie Hansen, Smedesvend Rasmus Hansens

Hustru (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Odense Kjøbstads Extrarets Dom af 1ste Juni 1876: „Ar¬

restantinden Karen Kirstine Hansen bør straffes med Forbedrings¬

huusarbeide i 8 Maaneder, og de Tiltalte Bodil Marie Jes¬

persdatter og Gjertrud Marie Rasmussen hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød, Førstnævnte i 2 Gange 5 og Sidstnævnte

i 3 Dage, samt Tiltalte Ane Marie Hansen hensættes i simpelt

Fængsel i 3 Dage. Saa bør og de Tiltalte Een for Alle og
Alle for Een tilsvare alle af af Actionen lovlig flydende Om¬

kostninger, derunder i Salair til Procuratorerne Cloos og Kra¬
mer henholdsviis 10 og 8 Kroner. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 19de Sep¬
tember 1876: „Med Hensyn til den Tiltalte Ane Marie Han¬

sen, Smedesvend Rasmus Hansens Hustru, idømte Straf bør
Underretsdommen ved Magt at stande. Saa udreder Tiltalte
og Actionens Omkostninger for sit Vedkommende, derunder ⅓

af Salairerne til Underretssagførerne, samt i Salarium til Pro¬

curatorerne Beyer og Mundt for Overretten 10 Kroner til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advoca¬
terne Brock og Hindenburg for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.

—
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Odense Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag, der for Underretten
tillige har angaaet 3 Medtiltalte, for hvis Vedkommende Appel ikke har

fundet Sted, tiltales Ane Marie Hansen, Smedesvend Rasmus Hansens
Hustru, for Tyveri, og har hun vedgaaet, hvad stemmer med det iøvrigt Op¬

lyste, i Efteraaret 1875, da hun forlod sit Arbeide paa Sukkerkogeriet
„Odense“, under hvilket Arbeide der havde været overladt hende til Brug
som Forklæde et Par Dreiels Pressestykker, til en Værdi af 25 Øre, at have

medtaget disse Stykker til sit Hjem, hvor hun skar dem itu til Børnetøi. Da
dette Forhold, for hvilket Inspecteuren ved Kogeriet har forlangt hende til¬

talt, hvortil han efter det Oplyste maa ansees competent, efter Omstændig¬

hederne findes at kunne henføres under Straffelovens § 235, maa det billiges,
at Tiltalte, der er født i April 1838 og ikke tidligere findes tiltalt eller

straffet, ved den indankede Dom er anseet efter den ovennævnte §, ligesom
Straffen passende findes bestemt til 3 Dages simpelt Fængsel; men da

Dommen har paalagt hende Actionens Omkostninger in solidum med de 3

Medtiltalte, hvortil ingen Anledning findes, da Tiltaltes Forhold ikke staaer
i uogen Forbindelse med de Medtiltaltes, vil Dommen kun være at stad¬

fæste med Hensyn til Straffen, hvorimod hvad Actionens Omkostninger an¬

gaaer, Tiltalte vil have at udrede disse for sit Vedkommende, derunder ⅓ af

Salairerne til Underretssagførerne.“

Onsdagen den 13de December

Nr. 242.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Jens Larsen (Defensor Brock),
der tiltales for Tyveri eller Hæleri.
Criminal= og Politirettens Dom af 21de October 1876:

le

„Arrestanten Jens Larsen bør straffes med Tugthuusarbeide i

4 Aar, samt udrede denne Actions Omkostninger, og derunder

Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Meyer og Beyer,
med 12 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. ISalariumtil Advocaterne Henrichsen
og Brock for Høiesteret betaler Tiltalte 30

Kroner til hver.

— — —— —

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Jens
Larsen, der er døbt den 19de Marts 1809 og som tidligere fornden at være

straffet mange Gange for Løsgængeri og Overtrædelse af Polititilhold,
senest ved denne Rets Dom af 1ste Juli d. A. efter § i i Lov af 3die Marts

1860 med Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i 30
Dage, blandt Andet er anseet ved en inden den Kgl Landsover= samt Hof¬
og Stadsret i Kjøbenhavn den 15de Mai 1841 afsagt Dom efter Frdn. 11te
April 1840 § 13 med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, ved Høiesterets Dom
af 8de Januar 1844 i Medfør af D. L. 6—17 10 og 11 jfr. Frdn. 8de

September 1841 § 6 ifølge førstnævnte Frdns § 25 efter dens § 22 for 3die
Gang begaaet Hæleri med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar og ved Høieste¬

rets Dom af 31te Juli 1863 for Tyveri i Medfør af Frdn. 11te April 1840

§ 25 efter § 22 som for 4de Gang begaaet Hæleri med Forbedringshuusar¬
beide i 4 Aar, hvilken Straf han havde udstaaet den 6te August 1867, er
under nærværende mod ham for Tyveri eller Hæleri anlagte Sag ved egen
med det iøvrigt i saa Henseende Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at

have været i Besiddelse af 3 til en Værdi af 3 Kr. Stykket ansatte Lamme¬

skind, med Hensyn til hvilke Skindhandler Niels Nielsen, der har forklaret,
at 3 aldeles lignende Skind ere ham frastjaalne Natten mellem sidstafvigte
5te og 6te August fra hans Plads i Aagade, har ført Beviis for sin tid¬
ligere Besiddelse og aflagt Tilhiemlingsed

Efter den af Politibetjent Nr. 120 Niels Larsen afgivne beedigede

Forklaring, hvis Rigtighed Arrestanten ikke har kunnet modsige, fandt han
Arrestanten den sidstnævnte Dag liggende paa en under Kjøbenhavn hørende

Mark om Morgenen Kl. omtrent 3½, havende en Pose, hvori senere de 3
ovenmeldte Skind viste sig at være, under sit Hoved. Paa Opfordring med¬

fulgte Arrestanten Politibetjent Larsen, men efter at de vare komne et Stykke Vei,
kastede han den omhandlede Pose fra sig, smed sine Træsko og forsøgte at
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undløbe; men blev strax efter indhentet. Han nægtede nu, at Posen til¬
hørte ham, og vægrede sig ved at bringe den til Politistationen. Paa

denne erkjendte han dog strax, at Posen var hans Eiendom, og at han havde

været i Besiddelse af de deri liggende tre Skind; men paastod, at han den fore¬

gaaende Aften havde fundet dem paa Kjøbenhavns Amts søndre Birks Grund
paa en Mark og medtaget dem for den paafølgende Dag at aflevere dem paa

bemeldte Birks Politistation, og denne Forklaring er han senere uforandrrt
vedbleven. — Arrestantens Foregivende, at have fundet Skindene, kan, da

det er fuldstændigen ubestyrket, ikke tillægges nogen Betydning, og der fore¬

ligger saaledes et i Medfør af D. L. 6—17—10 og 11 jfr Frdn 8de Sep¬

tember 1841 § 6 gyldigt Beviis for, at Arrestanten har været i uhjemlet
Besiddelse af de stjaalne Koster, uden at det dog tør antages at fremgaae
af Omstændighederne, hvormed denne uhjemlede Besiddelse har været for¬

bundet, at Arrestanten selv har stjaalet Skindene, og han vil som Følge

heraf blive at dømme efter Straffelovens § 238 som for 5te Gang begaaet
Hæleri, og findes Straffen at kunne fastsættes til Tugthuusarbeide i 4 Aar.“

Nr. 253.

Advocat Klubien
contra

Arrestantinden Christine Andersen eller Calum

(Defensor Brock),
der tiltales for Overtrædelse af et hende den 12te August 1876

givet Polititilhold.
Criminal= og Politirettens Dom af 7de November 1876:

„Arrestantinden Christine Andersen eller Calum bør straffes med
tAtlrbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i 150

Dage og udrede denne Sags Omkostninger. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
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Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Klu¬

bien og Brock for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

I den indankede Doms PPræmisser hedder det: „Da Arrestantinden
Christine Andersen eller Calum, der er født den 23de December 1832
og som, foruden gjentagne Gange at være straffet for Eiendomsindgreb, oftere

er anseet efter § 1 i Loven af 3die Marts 1860, senest ved Høiesteretsdom af

10de April d. A. med Tvangsarbeide i 120 Dage, under nærværende Sag
ved egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste er overbeviist at have overtraadt

et hende den 12te August d. A. til Kjøbenhavns Politis Protocol over mis¬

tænkelige Personer under sædvanlig Straffetrusel givet Tilhold, hvorefter hun,
der da afleveredes til Fattigvæsenets Forsorg paa Ladegaarden, ikke maatte for¬
lade samme uden foregaaende Tilladelse, idet hun modvillig er udebleven der¬

fra fra den 19de forrige Maaned, da hun havde Udgangstilladelse, og indtil
hun anholdtes under nærværende Sag den 27de forrige Maaned, vil hun nu

paany være at ansee efter § 1 i Loven af 3die Marts 1860 efter Omstæn¬
dighederne med Arbeide i Kjøbenhavns Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i

150 Dage.“

Nr. 228.

Advocat Brock
contra

Christiane Pedersen eller Pedersdatter, Indsidder

Niels Holgers Enke (Defensor Levinsen),
der tiltales for at have afgivet falsk Forklaring for Retten.
Maribo Birks Extrarets Dom af 15de Juni 1876:„De

Tiltalte Ane Kirstine Christiansen (Sunke) Enke efter Indsidder
Frederik Rasmussen og Christiane Pedersen (Holger) Enke efter

Indsidder Niels Peder Christiansen Holger, Begge af Stokke¬
marke, bør straffes, den Førstnævnte med simpelt Fængsel i 6
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Dage, den Sidstnævnte med Fængsel paa Vand og Brød i 2
Gange 5 Dage, hvorhos de in solidum ville have at udrede
alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger, derunder Salair

til Actor, Procurator Jansen og Defensor, Procurator Koefoed,
10 Kroner til hver foruden de dem lovlig tilkommende Diæter.
At efterkommés under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 19de Sep¬

tember 1876: „Underretsdommen bør, forsaavidt paaanket er,
ved Magt at stande, dog at Tiltalte Christiane Pedersen eller

Pedersdatter, Indsidder Niels Holgers Enke, kun udreder Halv¬

delen af Actionens Omkostninger, derunder Halvdelen af de Ac¬
tor og Defensor for Underretten tillagte Salairer. I Salarium

til Procuratorerne Schack og Bloch for Overretten betaler Til¬
talte 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd. efter
Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Brock og Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
fra Maribo Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag, der for Underretten har
angaaet en Medtiltalt, for hvis Vedkommende Sagen ikke er appelleret, til¬
tales Christiane Pedersen eller Pedersdatter, Indsidder Niels

Holgers Enke, for at have afgivet falsk Forklaring for Retten, og er hun

ogsaa ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at

have gjort sig skyldig heri, idet hun, da hun afhørtes som Vidne under en
mod Indsidder Hans Løie for formeentlig begaaet Tyveri af noget hngget
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Brænde fra Kjøbmand Sørensen i Stokkemarke indledet criminel Undersøgelse,

der iøvrigt ikke ledte til det Resultat, at Tyveriet blev overbeviist Hans Løie,
deels til en Rapport af 29de Februar d. A., som hun, efterat være indskærpet

Sandhedspligten som Vidne, i det Hele har vedgaaet i Forhøret af samme
Dato, har forklaret, at hun ingensinde havde bemæket, at Hans Løie eller

Andre havde taget af Kjøbmand Sørensens Brænde, deels i samme Forhør
bestemt benægtet til Andre at have udtalt sig om, at Hans Løie havde stjaalet
af Sørensens Brænde, uagtet hun i Forhøret den 11te Marts d. A. har

erkjendt saavel at have seet Hans Løie en Morgen tidlig komme med nogle
Stykker hugget Brænde fra den Side, Kjøbmand Sørensens Brændehuus var be¬
liggende, om hvilket Brænde hun ikke tvivlede, at det var stjaalet fra Søren¬
sen, som til 2 Deponenter, hvad ogsaa stemmer med disses Forklaring, at

at have udtalt at have seet Hans Løie stjæle af Sørensens Brænde.

Da det nu ikke kan disculpere Tiltalte, hvad hun har angivet som
Grund til den urigtige Forklaring, at hun antog, at hun skulde bevise, hvad

hun sagde i Retten, naar hun ikke skulde staae som en Løgnerske, maa det bil¬
liges, at hun, der er født i Aaret 1821 og ikke tidligere findes straffet, ved
den indankede Dom er anseet efter Straffelovens § 146, ligesom Straffen

passende er bestemt til 2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, men
da Dommen har paalagt hende at udrede Actionens Omkostninger in solidum

med den Medtiltalte, hvortil der ikke findes Anledning, idet hun alene findes
at burde tilsvare disse med Halvdelen, vil Dommen, forsaavidt paaanket er

kun være at stadfæste med Modification herefter.

Torsdagen den 14de December.

Nr. 196.

Advocat Levinsen
contra

Johannes Lundsgaard Wisbech og Christen Humblet

Wisbech (Defensor Halkier),
der tiltales for Overtrædelse af Lov om Classelotteriets Ordning
m. m. af 6te Marts 1869.

Kolding Kjøbstads Politirets Dom af 3die Juni 1876:
„De Tiltalte Brødrene Johannes Lundsgaard Wisbech og Chri¬

sten Humblet Wisbech i Kolding bør for Tiltale af det Offent¬

lige i denne Sag srie at være.“
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Viborg Landsoverrets Dom af 31te Juli 1876: „Politirets¬
dommen bør ved Magt at stande. Sagens Omkostninger, hvor¬
under der tillægges Actor og Defensor for Overretten, Procura¬

torerne Isaacsen og Fasting, i Salair hver 10 Kroner, udredes

af det Offentlige.
Høiesterets Dom.
Den i den indankede Dom nærmere beskrevne Præmieforde¬
ling, til hvilken man ved at kjøbe et Exemplar af den af de

Tiltalte, Brødrene Wisbech, forlagte Almanak tillige erhvervede
en paa Omslaget af samme trykt Lodseddel, findes at maatte be¬
tragtes som et under Forbudet i Loven af 6te Marts 1869 om

Classelotteriets Ordning m. m. § 2 henhørende Lottospil, uanseet

at Præmiernes Fordeling ikke skete ved Hjælp af nogen egentlig
Lodtrækning. De Tiltalte ville derfor være at ansee efter den

nævnte § med en Statskassen tilfaldende Bøde, der findes at

kunne bestemmes til 200 Kroner, hvorhos de ville have at til¬
svare Sagens Omkostninger.

Thi kjendes for Ret:
Johannes Lundsgaard Wisbech og Christen Hum¬
blet Wisbech bør Een for Begge og Begge for
Een bøde 200 Kroner til Statskassen og udrede

denne Sags Omkostninger, derunder de ved

Landsoverrettens Dom bestemte Salarier og i
Salarium til Advocaterne Levinsen og Halkier
for Høiesteret 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag ere

Boghandlerne Johannes Lundsgaard Wisbech og Christen Humblet

Wisbech i Kolding satte under Tiltale for Overtrædelse af Lov om Classe¬
lotteriets Ordning af 6te Marts 1869.
Det er i saa Henseende oplyst under Sagen, at de Tiltalte i en
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længere Aarrække aarlig have udgivet en Almanak, hvormed der navnlig
siden Aaret 1870 har været forbundet en Præmiefordeling af Bøger. Efter
Planen for 1876 — der i det Væsentlige er overeensstemmende med Planerne
skete Præmiefordelingen, der var be¬
for de foregaaende Aar siden 1870 —

regnet paa et Oplag af 100,000 Almanakker, og hvortil der skulde anvendes
ca. 360 Præmier i Bøger til en samlet Værdi af 6,480 Kr, paa den Maade,
at alle Almanakker forsynedes med fortløbende Nummere fra 1 indtil Stør¬

relsen af det Antal Almanakker, der solgtes, og idet der paa hver 286de
Almanak faldt en Præmie i Bøgor til en Værdi, der varierede efter Be¬

skaffenheden af den paagjældende Almanak — idet Oplaget indbefattede Al¬
manakker af 8 forskjellige Størrelser — bestemte det høieste af de indtil 1ste

Juli 1876 solgte Nummere, hvilke Nummere Præmierne tilfaldt, saaledes,
at navnlig det nævnte høieste Nummer og fremdeles hvert 286de tilbage i

Talrækken erholdt Præmie.
Efter de Tiltaltes Forklaring maa det derhos antages, at de præmie¬
berettigede Kjøbere af Almanakker selv skunde gjøre Udvalg mellem et større
Antal Bøger til forskjellige Priser, hvorover en Fortegnelse var indført i Al¬

manakkerne i Forhold til Størrelsen af den Præmie, der var tilfalden Enhver

af dem.
Skjøndt saaledes Kjøbernes Adgang til at erholde Præmie var gjort
afhængig af den reent tilfældige Omstændighed, hvilket Nummer af Alma¬

nakken der blev solgt som det sidste før 1ste Juli 1876, findes de Tiltaltes

ommeldte Fremgangsmaade dog efter Omstændighederne i det Hele, og idet
navnlig hverken Kjøbernes Adgang til overhovedet at erholde Præmie eller

Præmiernes Fordeling mellem de dertil Berettigede har været afhængig af

en Lodtrækning, eller af en lignende af de Tiltalte selv foranstaltet tilfældig
Afgjørelse, ikke at kunne betragtes som en saadan Foranstaltning af Lotto¬

spil, der vilde være i Strid med Lov af 6te Marts 1869 § 2, og idet det
derfor maa billiges, at de Tiltalte ved Politiretsdommen ere frifundne for
det Offentliges Tiltale i denne Sag, vil bemeldte Dom være at stadfæste.“

—...
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Nr. 214.

Den 14de December.

Advocat Levinsen
contra

Rudolph Christian Dreyer (Defensor Klubien),

der tiltales for uagtsom Brandstiftelse.
Criminal= og Politirettens Dom af 2den September 1876:

„Tiltalte Rudolph Christian Dreyer bør straffes med simpelt

Fængsel i 8 Dage samt betale i Erstatning til Kjøbenhavns
Brandforsikkringsselskab 13,850 Kroner til Ny danske Brand¬

forsikringsselskab 17,514 Kroner 75 Øre og til Brandforsikrings¬
selskabet „Norden“ i Christiania 200 Kroner, dog at Straffen
bortfalder, naar han tilsvarer de ommeldte Erstatningsbeløb.

Saa bør han og udrede denne Actions Omkostninger og derunder
Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Nissen og Jacobsen

med 10 Kroner til hver. Den idømte Erstatning at udredes
inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og Dom¬

men i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde og
med Bemærkning, at tvende først for Høiesteret fremkomne Er¬

klæringer ikke kunne lede til andet Resultat end det i Dommen
antagne, vil denne være at stadfæste, hvorhos Fristen for Udre¬
delsen af de idømte Erstatningssummer bliver at bestemme til 8

Uger efter denne Høiesteretsdoms Forkyndelse.

Thi kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande, hvorhos Fristen bestemmes til 8 Uger

efter denne Høiesteretsdoms Forkyndelse. I
Salarium til Advocaterne Levinsen og Klubien
for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner tilhver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
mod Tiltalte Rudolph Christian Dreyer for uagtsom Brandstiftelse an¬

lagte Sag er det ved hans egen Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste beviist, at
en i Bagbygningen til Eiendommen Nr. 7 paa Vestergade sidst afvigte 9de
Juni om Formiddagen opstaaet Brand, som medførte en Skade paa bemeldte

Eiendom, der er bleven Eieren erstattet af Kjøbenhavns Brandforsikringsselskab
med 13,850 Kroner, og et Tab paa Varer og Bohave, hvorfor Vedkommende

have faaet betalt i Erstatning 200 Kroner af Brandsorsikringsselskabet „Nor¬
den“ i Christiania og af „Ny danske Brandforsikringsselskab“ 17,282 Kroner

75 Øre samt endvidere for det sidstnævnte Selskab en Udgift af 232 Kroner,
er bleven foraarsaget derved, at Tiltalte bragte en brændende Svovlstik i en

saadan Nærhed af Spundshullet i et Fad, hvori der var Rom, at den af
dette Hul udstrømmende Gas antændtes.

I det omhandlede Fad, som laa paa et af Tiltaltes Principaler, Vin¬
handlerne Husmann & Schou, til Lager benyttede Loft, var omtrent 25 a 26

Potter Rom, og disse skulde Tiltalte til den oven angivne Tid føre fra Fadet,
der kunde rumme omtrent 450 Potter, over i en Trækande, for i denne at brin¬

ges ned i Vinkjelderen. Da den i dette Øiemed benyttede Hævert ikke vilde

virke, og Tiltalte ikke ved at see ned i Fadet saa godt han kunde og ved at
benytte et Halmstraa, kunde opdage Grunden til, at Rommen ikke vilde løbe

gjennem Hæberten, afstrøg han Svovlstikken og holdt den, inden den tilstede¬
værende Tjenestekarl, der skulde være ham til Hjælp, kunde komme til at ad¬

vare ham, i en skraa Retning hen imod Spundshullet, efter hans Forklaring
omtrent ⅓ Alen fra samme, og øieblikkelig derefter antændtes Gassen Til¬

talte slog strax Spundsen i Hullet, og da denne umiddelbart efterat dette var

gjort blev igjen slaaet ud, satte han den paany i Hullet og da fastere end
første Gang. men saa sprang Fadet, og derpaa løb den brændende Rom ned

over de nedenunder liggende Vin= og Spritfoustager saaledes, at Tiltalte og
Tjenestekarlen maatte flygte for Ilden, som dernæst udbredte sig og først blev

slukket efter omtrent 3 Timers Forløb
Tiltalte vil ikke have havt nogen Forestilling om, at der kunde være

Fare forbunden med at handle, som han gjorde, og han vil aldrig have hørt

omtale, at den fra Rom opstigende Dunst kunde antændes, i hvilken Anledning
hant har bemærket, at han kun fra sidst i Marts Maaned dette Aar havde

været beskjæftiget med slige Forretninger, og disse hans Paastande kunne ikke
forkastes, men da han har maattet erkjende, at det af hans Principal Husmann
var blevet ham forbudt at benytte brændende Lys ved Aftapningen af Spiri¬
tuosa, saa maa ikke destomindre den ved ham bevirkede Brand blive at til¬

regne ham som en strafbar Uagtsomhed.
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Som Følge heraf vil Tiltalte, der er født den 6te April 1859 og ikke

funden forhen skraffet, blive at dømme efter Straffelovens § 284 jfr. § 37
efter Omstændighederne til simpelt Fængsel i 8 Dage samt være at tilpligte
at erstatte de fornævnte Brandforsikringsselskaber, hvad disse, som ovenom¬
meldt, have maattet udrede til de ved Branden Skadelidte samt det nye

danske Brandforsikringsselskab dettes Udgifter i Anledning af Branden, dog

saaledes, at Straffen bortfalder, naar han tilsvarer de nysnævnte Erstat¬

ningsbelgb.“

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høierieretsudende,
udgiven

af

Høiesterets Protorolserretairer.

N 34—35.

Den 29de Januar.

1877.

Torsdagen den 14de December.

Nr. 245.

Advocat Klubien

contra

Jørgen Henriksen (Desensor Halkier),
der tiltales for Vold imod Andres Personer, navnlig imod en

Sognefoged.
Sorø Birks Extraretsdom af 13de September 1876: „Til¬

talte Ungkarl Jørgen Henriksen af Pedersborg bør ansees med
Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage og udrede alle

af nærværende Action flydende Omkostninger, herunder i Salair
til Actor, Procurator Windfeldt Hansen, og til Defensor Pro¬

curator Flor 8 Kroner. At efterkommes under Adfærd efter
Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 27de Oc¬

tober 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne
Maag og Hvalsø, betaler Tiltalte Jørgen Henriksen 10 Kroner

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
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Den 14de December.

Høiesterets Dom.

Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning foreligger
Høiesteret til Paakjendelse og i Henhold til de i den indankede
Dom under denne Deel af Sagen anførte Grunde, vil Dommen

være at stadfæste, dog at Straffetiden efter Omstændighederne

findes at burde bestemmes til 4 Gange 5 Dage.
Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande, dog at Strafsetiden be¬

stemmes til 4 Gange 5 Dage. I Salarium til

Advocaterne Klubien og Halkier for Høiesteret
betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „I nærværende fra
Sorø Birks Extraret til Overretten indankede Sag tiltales Jørgen Hen¬

riksen for Vold paa Andres Personer, navnlig paa en Sognefoged.
Under en mellem Tiltalte og Tjenestekarl Peder Nielsen, der i Niels
Frederiksens Fraværelse i Militairtjenesten bestyrede dennes Gaard paa
Topshøi Mark, den 1ste Juli d. A. opstaaet Uenighed greb Tiltalte en Bord¬

kniv og truede med at bruge den imod Peder Nielsen. Efter at denne havde

faaet Kniven vristet fra ham, ved hvilken Leilighed Peder Nielsen blev saaret
i Haanden, hentede Tiltalte en Dolk; med denne truede han at ville stikke

Peder Nielsen, som da greb en Vognkjæp, med hvilken han holdt Tiltalte

tilbage og løb nu til Sognefogden for her at faae Hjælp. Da Sognefogden
kort derpaa nærmede sig Frederiksens Gaard, mødte han Tiltalte, som han

beordtede at vende om og følge med sig til Gaarden. Medens de saaledes
fulgtes ad, Tiltalte gaaende lidt bagefter Sognefogden, bemærkede denne, at

Tiltalte vilde anfalde ham og allerede havde rettet Haanden imod ham. Det

ham tiltænkte Slag afbødede han dog ved at slaae ud imod Tiltalte, hvis
Haand han rammede, og, da nu Tiltalts foer ind paa ham, kastede han ham

omkuld og holdt ham nede i Forventning om, at der vilde komme Folk til.

Imidlertid frygtede han, at Tiltalte mulig kunde have en Kniv hos sig,

hvorfor han slap ham og søgte at undløbe til Gaarden for der at faae
Hjælp. Tiltalte indhentede ham, foer atter ind paa ham og rettede flere
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Slag imod ham, hvilke han dog afparerede og fortsatte sit Løb henimod
Gaarden. Da han var omtrent 10 Skridt fra denne, tog Tiltalte en Steen,

som han i 3—4 Skridts Afstand slog Sognefogden saaledes i Siden, at
denne troede, at et Ribbeen var knækket, og i nogen Tid ikke har kunnet

ligge paa Siden, ligesom Tiltalte ogsaa greb Sognefogden i Halstørklædet,

som om han vilde qvæle ham, og slap ham først, efter at der var kommen

Folk til, som tvang ham til at slippe, navnlig derved at en af de Tilstede¬
komne stog ham over Haanden med en tillukket Lommekniv.
For den af Tiltalte, der er født den 5te December 1855 og ikke tid¬
ligere har været criminaliter straffet eller tiltalt, saaledes mod Sognefogden

forøvede Vold vil han være at ansee efter Straffelovens § 100, medens han
ikke, efter hvad der som ovenanført er oplyst om hans Forhold imod Peder
Nielsen, herfor vil kunne straffes under nærværende Sag. Da imidlertid

den ved den indankede, den 13de September sidstleden afsagte Dom valgte

Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Omstændig¬
hederne findes passende, vil bemeldte Dom, hvis Bestemmelser i Henseende
til Actionens Omkostninger billiges, være at stadfæste.“

Nr. 251.

Advocat Hindenburg
contra

Jens Peder Pedersen og Jens Nielsen

(Defensor Klubien),
der tiltales, Førstnævnte for falsk Forklaring og Angivelse, og

Sidstnævnte for Forledelse til at afgive falsk Forklaring.
Horns Herreds Extrarets Dom af 30te August 1876: „De
Tiltalte, Tjenestekarl Jens Peder Pedersen og Huusmand Jens
Nielsen, bør straffes, Førstnævnte med 3 Gange 4 Dages Fæng¬
sel paa Vand og Brød, og Sidstnævnte med 40 Dages Fæng¬

sel paa sædvanlig Fangekost, hvorhos de Een for Begge og
Begge for Een bør udrede alle af Actionen lovligt flydende Om¬
kostninger, derunder i Salair til Actor, Sagfører Hansen, 12

Kroner, og til Defensor, Procurator Wodschou, 10 Kroner. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 24de Octo¬

ber 1876: „De Tiltalte, Tjenestekarl Jens Peder Pedersen og
Huusmand Jens Nielsen, bør hensættes, Førstnævnte i Fængsel

paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage og Sidstnævnte i Fæng¬
sel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage. Actionens Omkostnin¬

ger, derunder de ved Underretsdommen bestemte Salairer, samt
i Salarium til Procuratorerne Mundt og Delbanco for Over¬

retten 15 Kroner til hver, udredes af Tiltalte Pedersen, saaledes

at Tiltalte Nielsen in solidum med ham heraf tilsvarer ⅔ Deel.
Underdommeren, Anditeur Herredsfoged Brix, bør til Statskas¬

sen bøde 10 Kroner eller i Mangel af Bødens fulde Betaling
inden nedennævnte Frist hensættes i simpelt Fængsel i 2 Dage.

Den idømie Bøde at udredes inden 8 Uger efter denne Doms
lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadsæste,hvorhos Fristen for Udredelsen af den
idømte Byde bliver at bestemme til 4 Uger efter denne Høieste¬

retsdoms Forkyndelse.
Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande, hvorhos Fristen bestemmes

til4 Ugerefterdenne Høiesteretsdoms Forkyndelse.

Advocaterne Hindenburg og Klubien tillagges i
Salarium for Høiesteret hver 20 Kroner, der ud¬
redes af de Tiltalte paa den med Hensyn til Ac¬

tionens øvrige Omkostninger bestemte Maade.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Horns Herreds Extraret hertil indankede Sag, tiltales Tjenestekarl Jens
Peder Pedersen for falsk Forklaring og Angivelse, og Huusmand Jens

Nielsen for Forledelse til at afgive falsk Forklaring.

Tiltalte Jens Peder Pedersen har vedgaaet, hvad stemmer med det
iøvrigt Oplyste, at han, da han den 22de Juli d. A. førtes som Vidne i en
af Tiltalte Jens Nielsen mod Indsidder Peder Sørensens Hustru for verbale

Injurier anlagt Politisag, har forsætlig og mod bedre Vidende, uagtet han

af Dommeren, der havde fattet Mistanke til hans Forklarings Rigtighed,

gjentagende blev indskærpet Sandhedspligten som Vidne og paalagt Intet at
dølge, fortiet, at have hørt, at Tiltalte Jens Nielsen først havde udskjældt
Sørensens Hustru for en Tyvemær før hun kaldte ham en gammel Tyve¬

knægt, og tilstod Tiltalte Pedersen først Sandheden efter at han, uden at

være edfæstet, var bleven anholdt.
Som Grund til den urigtige Forklaring angav Tiltalte Pedersen, at
han var bleven forledet dertil saavel af Tiltalte Jens Nielsen som af Ind¬

sidder Rasmus Hansen, der begge havde anmodet ham om at fortie, at Jens
Nielsen først havde udskjældt Sørensens Hustru.

Medens nu Rigtigheden af denne Sigtelse, forsaavidt Tiltalte Jens

Nielsen angaaer, er tilstrækkelig godtgjort, idet denne Tiltalte har tilstaaet,

den Dag han havde givet Stævningsmændene Vidnestævningen til Forkyndelse,
at være gaaet hen til Tiltalte Pedersen, og ved at tale med denne om Sa¬

gen, at have opfordret ham til, naar han blev ført som Vidne, ikke at for¬
klare, at Jens Nielsen først havde udskjældt Sørensens Hustru for en Tyve¬
mær, har Tiltalte Pedersen derimod, dog først efter nogen Tids Fast¬

holden, maattet vedgaae, at Sigtelsen mod Rasmus Hansen — der havde til
Følge, at denne var anholdt fra den 29de Juli til den 1ste August d. A.
—

er, som af Rasmus Hansen bestemt paastaaet, — idet han tværtimod vil have
raadet Tiltalte, da denne spurgte ham om hvad han skulde forklare, at følge

Sandheden, — urigtig og kun fremsat, fordi Tiltalte troede derved selv at
blive fri. Efter det Anførte maa det billiges, at de Tiltalte, — af hvilke

Pedersen er født den 13de Februar 1857 og Nielsen i Aaret 1807, og som
ikke tidligere findes tiltalte eller straffede, — ved den indankede Dom ere an¬

seete Tiltalte Pedersen efter Straffelovens §§ 146 og 225, og Tiltalte Niel¬

sen efter fornævnte § 146 cfr. Straffeløvens § 52 og § 23; men Straffen,
der for Tiltalte Pedersen er bestemt til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand

og Brød og for Tiltalte Nielsen til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40
Dage, findes efter Omstændighederne at burde bestemmes til henholdsviis 4
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Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød og 60 Dages Fængsel paa

sædvanlig Fangekost.
Actionens Omkostninger, derunder de Underretssagførerne tillagte Sa¬

lairer, der ved Underretsdommen ere paalagte de Tiltalte iu solidum, ville
være at udrede af Tiltalte Pedersen, saaledes, at Tiltalte Nielsen heraf in

solidum med ham tilsvarer ⅔ Deel, og ville de Tiltalte derhos paa samme
Maade have at betale i Salarium til Actor og Defensor for Overretten 15

Kroner til hver.
Med Hensyn til Processualia bemærkes, at der først er afsagt Arrest¬
decret over Tiltalte Jens Nielsen Løverdagen den 29de Juli d. A., efter at

han allerede var anholdt den foregaaende Tirsdag, den 25de s. M. For

denne Overtrædelse af den gjennemsete Grundlovs § 80 vil Underdommeren,
Auditeur, Herredsfoged Brix, i Henhold til Straffelovens § 129 være at

ansee med en Statskassen tilfaldende Bøde af 10 Kroner eller subsidiairt

simpelt Fængsel i 2 Dage.“

—

Nr. 257.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Jørgen Jensen (Defensor Klubien),

der tiltales for Tyveri og Betleri.
Kjøbenhavns Amts Nordre Birks Extrarets Dom af 6te Oc¬
tober 1876: „Arrestanten Jørgen Jensen bør straffes med Tugt¬

huusarbeide i 2 Aar og udrede de af Sagen flydende
Omkostninger, derunder i Salair til Actor og Defensor, Procu¬

ratorerne Diechmann og Plockross med 10 Kroner til hver. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 14de No¬

vember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne

Kalko og Herforth, betaler Arrestanten Jørgen Jensen 10 Kroner

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
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Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. ISalariumtil Advocaterne

Hindenburg og Klubien for Høiesteret betaler

Tillalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Kjøbenhavns Amts nordre Birks Extraret hertil indankede Sag tiltales
Arrestanten Jørgen Jensen for Tyveri og Betleri, og det er ogsaa ved

Arrestantens egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Omstændigheder tilstrækkeligen

oplyst, at han, som i afvigte Juli Maaned bortgik fra Arbeidsanstalten i
Sorø, hvor han var indlagt, har, indtil han den 26de August næstefter an,
holdtes, drevet omkring i Landet og ernæret sig ved Betleri, samt at han paa

denne sin Omvanken har stjaalet den 19de August d. A. fra et Bondehuus i
Steenløse, hvis Døre vare uaflaasede, medens Beboerne i Øieblikket vare fra¬

værende, et i Stuen hængende Lommeuhr af Bærdi 5 Kroner, og endvidere
Natten mellem den 25de og 26de s. M. fra en Bondegaard i Ordrup en

Frakke, der laae paa en Bunke Halm udenfor Gaarden og under Sagen er
vurderet til 1 Krone, og en Skjorte og et Forklæde fra den aabentstaaende
Stald sammesteds, henholdsviis af Værdi 1 Krone 66 Øre og 25 Øre. Ko¬

sterne ere med Undtagelse af Skjorten, som Arrestanten havde solgt, komne
tilstede og de Bestjaalne have frafaldet Krav paa Erstatning.

For det saaledes udviste Forhold vil Arrestanten, der er født den 23de
November 1822 og flere Gange straffet, senest ved Nestved Kjøbstads Extra¬
retsdom af 23de December 1874 efter Straffelovens § 231 med 8 Maaneders
Forbedringshuusarbeide, nu være at ansee saavel for 4de Gang begaaet Ty¬

veri efter bemeldte Løvs § 232 som for Betleri efter Lov af 3die Marts 1860

§ 3, og da den ved den indankede Dom valgte Straf af 2 Aars Tugthuus¬
arbeide i Betragtning af Arrestantens Alder og tidligere Levnet findes pas¬

sende, vil bemeldte Dom, hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger lige¬
ledes billiges, i det Hele være at stadfæste “
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Mandagen den 18de December.
Nr. 235.

Advocat Hindenburg
contra

Carl Christian Emil Petersen (Defensor Henrichsen),

der tiltales til Straf og Undgjældelse efter Straffelovens § 90.
Criminal= og Politirettens Dom af 7de October 1876:
„Tiltalte Carl Christian Emil Petersen bør straffes med Fæng¬

sel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage samt udrede denne

Actions Omkostninger og derunder i Salairer til Actor og De¬
fensor, Procuratorerne Mundt og Steinthal med 10 Kroner til

hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Advocaterne Hinden¬

burg og Henrichsen for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
efter Justitsministeriets Befaling mod Tiltalte Carl Christian Emil Pe¬
tersen til Straf og Undgjeldelse efter Straffelovens § 90 anlagte Sag, er

det ved de af Grosserer Niels Peter Frederiksen og Blikkenslagermester Isak
Jacob Jacobsen afgivne med Ed bekræftede Forklaringer beviist, at Tiltalte
sidstafvigte 2den Juli om Aftenen har i Tivoli i flere Personers Overværelse
brugt den Yttring, at Christian den Niende skulde hænges.

Tiltalte har desangaaende forklaret, at han den omhandlede Aften

havde drukket en Deel og var bleven forbittret over, at en Person, der hørte
til de ovennævnte Vidners Selskab, efter hvad der var blevet ham forebragt,

skulde have udtalt sig paa en ringeagtende Maade om det Selskab, hvortil

han selv hørte, og i den ophidsede Stemning, hvori ban derved var bleven
bragt, men i en fuldstændig tilregnelig Tilstand havde nærmet sig til det
Sted, hvor det først ommeldte Selskab havde taget Plads, og brugt for¬
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skjellige Yttringer, sigtende, som han har udtrykt sig, til at give Svar paa
Tiltale, men han har ikke villet kunnet mindes, at han har sagt, at Christian

den Niende skulde hænges. Han har imidlertid eiheller kunnet modsige, at
han er fremkommen med denne Udladelse og tilføiet, at, hvis det har været
Tilfældet, er det skeet i Kaadhed og uden at have ligget i hans Hensigt at

tilsidesætte den Ærbødighed, han skylder Kongen, samt Noget, han beklager

at have kunnet gjøre sig skyldig i; men disse Omstændigheder, selv deres Rig¬
tighed forudsat, kunne selvfølgelig ikke fritage Tiltalte for Strafansvar.

I Medfor af det Foranførte vil Tiltalte, der er født den 28de April

1842, og ikke funden forhen straffet, altsaa blive at dømme efter den oven¬

meldte § af Straffeloven efter Omstændighederne til Fængsel paa Vand og

Brød i 6 Gange 5 Dage.“

Advocat Halkier

Nr. 261.

contra

Arrestanten Anders Christensen

(Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 18de November 1876:

„Arrestanten Anders Christensen bør straffes med Forbedrings¬

huusarbeide i 2 Aar samt udrede denne Actions Omkostninger
og derunder Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Leh¬

mann og Jacobsen, med 10 Kroner til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocaterne Hal¬
kier og Hindenburg for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Anders

Christensen, der er født den 6te November 1849 og senest anseet ved denne
Rets Dom af 22de Mai f. A. efter Straffelovens § 231 1ste Led med For¬

bedringshuusarbeide i 1 Aar, er under nærværende mod ham for Tyveri an¬
lagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist,
at have sidstafvigte 12te August frastjaalet Tjenestekarl Niels Petersen en til
2 Kroner vurderet Jakke, og Postkudsk Frederik Hansen en Stormhue, der er

ansat til en Værdi af 2 Kroner, samt at have den 24de September næstefter
stjaalet et Arbeidsmand Søren Christiansen tilhørende Par Sko, der ere

vurderede til 8 Kroner, Alt paa Steder, hvortil han havde havt uhindret
Adgang. Som Følge heraf vil Arrestanten nu blive at dømme efter fornævnte

Lovs § 232 for simpelt Tyveri 4de Gang begaaet efter Omstændighederne
til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.“

Nr. 181.

Advocat Halkier
contra

Christen Rasmussen (Defensor Hindenburg),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 294.

Nørvang Tørrild Herreders Extraxets Dom af 28de April
1876: „Tiltalte Christen Rasmussen af Alsted Mølle bør til
Statskassen at bøde 50 Kroner, eller hvis denne Bøde ikke fuldt er¬

lægges inden nedennævnte Frist, at hensættes i simpelt Fængsel
i 8 Dage; saa bør han ogsaa til Nykirke Commune at betale

10 Kroner samt udrede alle af Actionen flydende Omkost¬
ninger, derunder i Salair til Actor, Procurator Seidelin, 15

Kroner. At efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lov¬
lige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom af 24de Juli 1876: „Tiltalte

Mølleeier Christen Rasmussen bør for Actors Tiltale i denne
Sag fri at være. Actionens Omkostninger, hvorunder der til¬
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lægges Actor og Defensor for Underretten, Procuratorerne Seide¬
lin og Kralund, i Salair hver 15 Kroner samt Actor og De¬

fensor for Overretten, Justitsraad Neckelmann og Procurator
Morville, i Salair hver 20 Kroner, udredes af det Offentlige,

Høiesterets Dom.
Da der efter de Høiesteret forelagte Oplysninger mangler
Føie til at forkaste Tiltaltes Anbringende om, at han ikke an¬

saae de af ham borttagne, i den indankede Dom ommeldte Fjæl
for et Tilbehør til den af Communen overtagne Bro, maa det
have sit Forblivende ved den ham ved Overretsdommen tillagte
Frifindelse, ligesom ogsaa denne Doms Bestemmelser om Actio¬
nens Omkostninger efter Sagens Omstændigheder tiltrædes.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Adocaterne Halkier og Hindenburg tillagges i
Salarium for Høiesteret hver 40 Kroner, der ud¬

redes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Mølleeier Christen Rasmussen for Overtrædelse af Straffe¬

lovens § 294.
Foranlediget af en Anmeldelse fra Nykirke Sogneraad af 20de Oc¬
tober 1875 om at der, siden Broen ved den Tiltalte tilhørende Alsted Mølle
af Sogneraadet var bleven repareret, var begaaet — som det hedder — „en

meget slet Handling,“ idet to store 11 Alens Egebjælker vare afsaugede og
bortførte, ligesom der ogsaa var blevet bortført endeel Kampesteen, der laae

under Broen, hvilket efter Sogneraadets Formening ingen Anden end Tiltalte

kunde have ladet udføre, blev der indledet criminel Undersøgelse mod denne,
og da Sogneraadets Formand i et den 4de November f. A. afholdt Forbør

fastholdt Anmeldelsen og navnlig tilbød med Ed at bekræfte, at de 2 om¬

meldte Bjælker vare paa deres Plads, da Broen blev synet i November 1874,
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hvorhos han endvidere anførte, at der var bortstjaalet en Deel Fjæl, der laae
foran Broen og hørte til denne, blev Tiltalte, der forklarede, at være aldeles

uvidende om, at der savnedes saadanne Bjælker, som ommeldt, saavelsom om,

hvorledes de vare bortkomne, medens han derimod indrømmede at have deels
for over et Aar siden borttaget nogle Steen, der henlaae udenfor Bunden
af Broen, men som han formeente ikke hørte til Broen, deels i Sommeren

1875 borttaget de ommeldte Fjæl, hvilke han ligeledes formeente vare Broen

uvedkommende, i samme Forhor belagt med Arrest.
Da det imidlertid ved en kort efter anstillet Undersøgelse maatte ansees

oplyst, at de ommeldte Bjælker ikke kunde være afsaugede og bortførte, ialfald

i Løbet af det sidste Aar — hvad Sogneraadets Formand ogsaa senere er¬
kjendte — blev Tiltaltes Arrest atter hævet den 8de November. Ved Under¬

retødommen er det antaget, at der hverken med Hensyn til de omhandlede
Bjælker eller med Hensyn til de ommeldte Steen kan paalægges Tiltalte no¬

get Strafansvar, og da Sagen alene er appelleret efter hans egen Begjæring
og ikke tillige pao det Offentliges Vegne, bliver der saaledes ikke her for

Retten videre Spørgsmaal om hans Forhold i disse Henseender.

Iøvrigt har Tiltalte vel som berørt, erkjendt at have borttaget nogle
Fjæl, efter hans Udsagn 7 a 8 Stkr., der tilligemed flere andre henlaae foran
Broen, og hvis Bestemmelse maa antages at have været at forhindre, at det
Vand, der strømmede ind under Broen, undergravede denne, men Tiltalte har
dog vedholdende paastaaet at disse Fjæl vare Broen uvedkommende, og at de

navnlig i sin Tid vare anbragte af Hensyn til et Sluseværk, der tidligere
fandtes ved Broen, men som nu, efterat Møllen er ombygget, ikke længere
existerer, af hvilken Grund den omhandlede Bræddebeklædning af Vandløbets

Bund nu skal være uden Betydning for Broen, hvorhos han særlig har gjor:

gjældende, at da han, der tidligere har eiet den omhandlede Bro, og efter

hvis Begjæring den i Foraaret 1874 med Amtsraadets Samtykke blev over¬
tagen af Nykirke Commune til kremtidig Vedligeholdelse, ikke har erholdt no¬

gen Erstatning af Communen for Broen, maa Materialierne i samme, for¬
saavidt de hidrøre fra en tidligere Tid end Broens Overgang til Communen,
formeentlig ansees at tilhøre ham. Det er nu ogsaa oplyst under Sagen,
at Tiltalte i Begyndelsen af Aaret 1875 forgjæves har henvendt sig til Amts¬
raadet om at erholde Erstatning for Broen, og medens der ikke under nærvæ¬

rende Sag kan blive Spørgsmaal om at afgjøre, hvorvidt hans Fordring i
saa Henseende, navnlig i Medfør af Lov om Afløsning af Brokorn m. v. af

29de December 1857, har værrt beføiet, og hvorvidt han i bekræftende Fald

maatte være berettiget til at disponere over de Materialier, der fandtes i
Broen, da den overgik til Communen, kan det paa den anden Side, saaledes
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som Sagen foreligger, ei heller statueres, at Tiltaltes ommeldte Forhold har
været ganske ubeføiet og endmindre vil der for dette Forhold kunne paalægges

ham criminelt Ansvar.
Efter det saaledes Anførte vil Tiltalte være at frifinde for Actors

Tiltale i denne Sag.“

——

Tirsdagen den 19de December.
Nr. 241.

Etatsraad Buntzen
contra

Tiltalte Martin Sørensen og Hustru Arrestantinden Anna
eller Ane Margretbe Sørensen eller Sørensdatter

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 182.

Kolding Kjøbstads Extrarets Dom af 9de September 1876:

„Tiltalte Martin Sørensen bør for Actors Tiltalte i denne Sag
fri at være. Arrestantinden Anna eller Ane Margrethe Søren¬

sen eller Sørensdatter bør hensættes til Fængsel paa Vand og
Brød i 6 Gange 5 Dage samt have den hende under 26de Juni

1869 meddelte Næringsadkomst som Gjæstgiverske forbrudt, og
Tiltalte Mette Lehne Clausen hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 4 Dage. Saa udreder ogsaa hver af de Tiltalte de med

sin Anholdelse og Arrest forbundne Omkostninger, og Sagens
øvrige Omkostninger, derunder i Salair til de beskikkede Sag¬

førere, Procurator Zahn og Sagfører Sørensen 10 Kroner til
hver, udredes af de to Førstnævnte hver med 7 og Sidstnævnte
med ⅓ Deel, hvorhos de 2 Førstnævnte tillige in solidum med

Sidstnævnte bør tilsvare deres respective Andele af Sagens
Omkostninger i det Hele. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 16de October 1876: „Un¬

derretsdommen bør, forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande,
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dog saaledes, at Tiltalte og Arrestantinden in solidum tilsvare

samtlige Actionens Omkostninger for Underretten. Saa udrede
de og Een for Begge og Begge for Een Actionens Omkostninger

for Overretten og derunder i Salair til Actor og Defensor sam¬
mesteds, Procuratorerne Morville og Isaacsen, 15 Kroner til

hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom
Da Tiltalte Martin Sørensen, uanseet det ham personlig af

Politiet den 13de November f. A. givne Tilhold, har havt Fruen¬
timmer i sit Huus, der ernærede sig ved Løsagtighed, og der

efter de foreliggende Omstændigheder intet Hensyn kan tages til

hans Foregivende om at have været uvidende herom, vil han
ikke kunne undgaae at ansees efter Straffelovens § 182 3die Led,
og hans Straf findes at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand

og Brød i 3 Gange 5 Dage, hvorhos han vil have at tilsvare

Actionens Omkostninger paa den i den indankede Dom bestemte

Maade. Med Hensyn til Tiltalte Ane Margrethe Sørensen vil
Dommen i Henhold til de for hendes Vedkommende i samme an¬

førte Grunde kunne stadfæstes.

Thi kjendes for Ret:
Martin Sørensen bør hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. Iøvrigt bør
Landsoverrettens Dom ved Magt at stande. I

Salarium til Etatsraad Buntzen og Advocat
Hindenburg for Høiesteret betale de Tiltalte Een

for Begge og Begge for Een 40 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag,
der i førsie Instants tillige angik en tredie Tiltalt, for hvis Vedkommende

Sagen imidlertid ikke er indanket for Overretten, tiltales Arrestantinden Anna
Margrethe Sørensen eller Sørensdatter og hendes Mand, Martin
Sørensen, for Overtrædelse af Straffelovens § 182.
Arrestantinden, der, forinden hun indtraadte i Ægteskab med Tiltalte

Martin Sørensen, havde været gift med Gjæstgiver Nielsen i Kolding, fra

hvem hun blev separeret i Foraaret 1869, har vedgaaet, hvad ogsaa stemmer

med Sagens øvrige Oplysninger, at hun og hendes første Mand fra 1863
og indtil der i December 1867 blev af Politiet givet Manden en Advarsel

mod at have Fruentimmer tilhuse, der ernærede sig ved Løsagtighed, stadig
have holdt Piger i deres Beværtning til at bedrive Utugt med deres Gjæster

for Betaling og af disse Piger, som Vederlag for deres Kost og Logis, oppe¬
baaret en dansk eller en preussisk Daler om Dagen. Paa samme Maade er

det godtgjort, at Arrestantinden, der, efterat være bleven separeret fra sin

første Mand, havde løst Næringsbeviis som Gjæstgiverske, hvilken Nærings¬
drivt hun efter sit Giftermaal med Martin Sørensen har fortsat i sit eget
Navn, siden 1873 atter har holdt Opvartningspiger, der efter Aftale med

hende skulde afgive til hende Halvdelen af hvad de kunde fortjene ved at be¬
drive Utugt med hendes Gjæster For Betaling og at dette Forhold er ved¬

blevet, efterat der den 13de November f. A. var til Politiprotocollen givet
hende og Martin Sørensen et lignende Tilhold som det, der i 1867 var ble¬

vet tildeelt hendes første Mand Iøvrigt er det oplyst, at de fleste af hendes
Opvartningspiger havde ernæret sig ved Utugt, forinden de kom i hendes

Huus, og forsaavidt det af Pigen Johanne Marie Christiane Gørges, der tjente
hos Arrestantinden i Sommeren 1874, er forklaret, at hun, der dengang var

omtrent 18 Aar gammel, er bleven forført i „Arrestantindens Huus, og at
det var denne, der forledede hende til Utugt og gav sine Gjæster Anviisning
paa hende, da maa det vel, efter Arrestantindens egen Forklaring antages,
at hun undertiden har givet sine Gjæster Anviisning paa at besøge Pigen

paa hendes Værelse og ved saadanne Leiligheder sørget for, at denne var til¬

stede sammesteds, ligesom hun ogsaa har fortalt Pigen om den Fortjeneste,
en tidligere Opvartningspige havde havt i hendes Huus, men imod hendes
vedholdende Benægtelse kan det dog ikke ansees godtgjort, at hun enten med
Hensyn til bemeldte Pige eller med Hensyn til nogen af de andre ovenmeldte

Piger har gjort sig skyldig i et Forhold, der kan betragtes som egentlig
Rufferi. Hvad dernæst angaaer Tiltalte Martin Sørensen, da har han ved¬

holdende paastaaet, hvad ogsaa stemmer med Sagens øvrige Oplysninger, at

han, der gik paa Arbeide om Dagen og lod sin Kone staae for Pengevæsenet
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og i det Hele raade i Huset, ikke har vidst Besked om, at denne havde løs¬

agtige Fruentimmer tilhuse og skjøndt det — som han ogsaa selv har erkjendt

—

havde været hans Pligt efter den ham af Politiet givne Advarsel, at

passe paa, at løsagtige Fruentimmer ikke toge Ophold i hans Huus, findes
han dog efter Omstændighederne og navnlig da Beværtningen, som meldt,

blev drevet af hans Kone i Henhold til det hende meddeelte Næringsbeviis,
ikke at kunne ansees at have gjort sig skyldig i noget Forhold, der kan paa¬

drage ham Straffeansvar efter Straffelovens § 182.
I Henhold til Foranstaaende maa det billiges, at Tiltalte Martin

Sørensen ved Underretsdommen er frifunden for Actors Tiltale i denne Sag,

hvorimod Arrestantinden, der er født i Aaret 1821 og som i 1851 er straffet

for Tyveri med Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, for sit
ovennævnte Forhold vil være at ansee efter Straffelovens § 182 2det og
3die Membrum med en Straf, der ved Underretsdommen findes passende

bestemt til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage og bemeldte Dom,
ved hvilken Arrestantinden tillige efter Lov af 23de Mai 1873 § 9 rettelig
er dømt til at have sin Næringsadkomst som Gjæstgiverske forbrudt, vil saa¬

ledes, forsaavidt den er paaanket, være at stadfæste, dog med den Forandring,
at Arrestantinden og Tiltalte in solidum ville have at tilsvare samtlige
Actionsomkostninger for Underretten.“

Advocat Levinsen

Nr. 249.

contra

Ane Eliasen (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Barnefødsel i Dølgsmaal eller for uforsvarlig
Omgang med sin Barnefødsel.
Odense Kjøbstads Extrarets Dom af 13de September 1876:

„Tiltalte Ane Eliasen bør hensættes i simpelt Fængsel i 2 Maa¬

neder og udrede alle af denne Action lovligt flydende Omkost¬

ninger, derunder i Salair til Cancelliraad Borch 10 Kroner og
til Procurator Kramer 8 Kroner. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.“
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Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 3die No¬

vember 1876: „Tiltalte Ane Eliasen af Odense bør for Actors

Tiltale i denne Sag fri at være. I Henseende til Actionens

Omkostninger bør Underretsdommen ved Magt at stande. I
Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne

Justitsraad Petersen og Lassen, betaler Tiltalte 10 Kroner til
hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Levinsen og Henrichsen for Høiesteret betaler

Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Odense Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag actioneres Tiltalte Ane
Eliasen af Odense for Barnefødsel i Dølgsmaal eller for uforsvarlig Om¬

gang med sin Barnefødsel.
Ved Tiltaltes egen, med det iøvrigt Oplyste stemmende, Forklaring er
det i saa Henseende oplyst, at hun, som efterat hendes Menstruation i No¬

vember Maaned f. A. var ophørt, formodede, men senere, da hun havde
mærket Fosteret røre sig i hendes Liv, havde Vished for, at hun var frugt¬

sommelig, Søndagen den 13de August d. A. noget over Middag begyndte at
føle sig ilde, uden at hun dog endnu antog, at Fødselen var umiddelbart

forestaaende. Hun lagde sig da tilsengs, og da hun, som hun under For¬
hørene har udtalt, ikke vilde ligge for aabne Døre, tog hun forinden Nøglen
af den ydre Indgangsdør, som var den eneste Adgang til hendes Værelse.

Henad Natten, mellem Kl. 12 og 2, indfandt Fødselsveerne sig, og
liggende i Sengen fødte Tiltalte nu et Drengebarn til Verden, som hun har
vedgaaet at have hørt skrige under og kort efter Fødselen; Tiltalte vil selv

tillige under samme have raabt og klaget sig samt banket paa Væggen, op
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til hvilken Sengen stod, for at tilkalde Hjælp; men da hendes Huusværts og

Værtindes Soveværelse er skilt fra hendes ved et Kjøkken, hvori der ingen

Mennesker befinde sig om Natten, har Ingen hørt Noget hertil. Efter Fødse¬
len vil hun, som følte sig særdeles afkræftet og medtaget, have lagt Barnet

op ved Siden af sig i Sengen, men iøvrigt vil hun have været saa betaget
efter Fødselen, at hun ikke har kunnet gjøre Rede for, hvorledes det gik Bar¬

net, eller hvorledes Navlestrengen er bleven overreven og Efterbyrden kommen

fra hende. Om Morgeneu omtrent Kl. 8, efterat hun havde faaet Kræfter
nok til at staae ud af Sengen og oplukke Døren, fik hun ved at banke paa

Væggen op til Kjøkkenet sin Værtinde hidkaldt, og ved dennes Tilstedekomst
fandtes Barnet liggende dødt i Sengen. Den derefter foretagne legale Obduc¬
tion af Liget har godtgjort, at Barnet var fuldbaaret, levedygtigt og havde
aandet efter Fødselen samt at Dødsaarsagen har været Hjerneapoplexi, frem¬
kaldt ved forhindret Aandedræt.

Det er oplyst, at Tiltalte, som er født den 1ste Mai 1846 og ikke for¬

hen straffet, men som allerede tidligere har bragt et Barn, som endnu lever,
til Verden, ikke forud har sørget for Børnetøi, i hvilken Henseende hun, hvad

der mangler fuldkommen tilstrækkelig Føie til at forkaste, imidlertid har for¬

klaret, at hun havde ventet sin Nedkomst mindst 14 Dage senere, og at hun,
der ernærede sig som Syerske og var i Besiddelse af en Symaskine, saaledes

endnu vilde have havt Tid til at tilberede det Fornødne, ligesom det er godt¬

gjort, at hun, om hun end ikke ligefrem har benægtet sit Svangerskab lige¬

overfor sine Nærmeste, dog har givet disse undvigende Svar paa deres dertil
sigtende Spørgsmaal; men der maa desuagtet efter samtlige foreliggende Om¬
stændigheder gives den indankede Dom Medhold i, at der ikke mod Tiltaltes
vedholdende Benægtelse findes tilveiebragt tilstrækkeligt Beviis for, at hun

forsætlig har villet føde i Dølgsmaal.
Imidlertid finder Overretten heller ikke, at Tiltalte efter det Oven¬
fremstillede har gjort sig skyldig i nogen uforsvarlig Omgang med sin Barne¬

fødsel, der kunde paadrage hende Straf efter Straffelovens § 195, og hun
vil følgelig være at frifinde for Actors Tiltale. Underretsdommen, ved hvil¬

ken Tiltalte efter sidstnævnte Lovbestemmelse er idømt simpelt Fængsel i 2
Maaneder, vil altsaa forsaavidt være at forandre, hvorimod dens Bestemmelser
om Actionens Omkostninger, der ere paalagte Tiltalte, tiltrædes.“

Den 20de December.
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Onsdagen den 20de December

Nr. 205.

Etatsraad Buntzen
contra

1) Andreas Niels Peter Hansen, 2) Emma Marie
Kirstine Kofoed, 3) Jørgen Peter Christian

Kosoed og 4) Laurits Christian Peter Kofoed

(Defensor Levinsen),
Nr. 1 for Tyveri, Nr. 2 for bedrageligt eller ialfald det i

Straffelovens § 248 omhandlede Forhold, samt for at have af¬

givet falsk Forklaring for Retten, Nr. 3 for bedrageligt eller
ialfald det i Straffelovens § 248 omhandlede Forhold, for at
have afgivet falsk Forklaring for Retten samt for at have forle¬

det anden Perlon til samme Forseelse, og Nr. 4 for at have

gjort falsk Angivelse for Øvrigheden samt for Forsøg paa at for¬
lokke en anden Person til at afgive falsk Forklaring for Retten.

Aakirkeby Kjøbstads Extrarets Dom af 15de Juli 1876:
„Tiltalte Andreas Niels Peter Hansen hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 5 Dage og udreder Omkostningerne ved Straf¬

fens Execution, samt i Erstatning til Marskandiser Johansen af
Kjøbenhavn 20 Kroner. De Tiltalte Jørgen Peter Christian
Kofoed, Emma Marie Kirstine Kofoed og Laurits Christian Peter
Kofoed frifindes for Actors Tiltale, men afholde hver for sig Om¬
kostningerne ved deres Varetægtssængsel. Sagens øvrige Om¬

kostninger, derunder Salair til Actor, Procurator Petersen, 15
Kroner og til Defensor, Procurator Ipsen, 12 Kroner og Diæter
efter Overøvrighedens nærmere Bestemmelse, udrede Andreas

Niels Peter Hansen, Jørgen Peter Christian Kofoed, Emma
Marie Kirstine Kofoed solidarisk med ⅓ Dele og Tiltalte Lau¬
rits Christian Peter Kofoed med ⅓ Deel. Den idømte Erstat¬

ning at udredes inden 15 Dage fra Dommens Forkyndelse og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.
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Høiesterets Dom.
Som i den indankede Dom fremstillet har Tiltalte Laurits

Christian Peter Kofoed tilstaaet, i Forbindelse med Anmeldelsen
om det under Sagen omhandlede Uhrtyveri, imod bedre Vidende

for tvende Sandemænd at have angivet sin medtiltalte Broder

for to Tyverier, hvori han maa antages at være uskyldig, samt
endvidere ved Trusler at have søgt at formaae sin medtiltalte

Broderkone til falskelig for Retten at afgive Forklaring om, at

det var hende bekjendt, at hendes Mand havde begaaet det ene
af disse Tyverier. Da der nu intet Hensyn kan tages til, at

denne Tiltalte senere tildeels har tilbagekaldt sin foranførte

Tilstaaelse, hvilken bestyrkes ved Sagens øvrige Oplysninger,
vil han være at ansee efter Straffelovens § 225 og § 146 sam¬
menholdt med § 52 sidste Led, og Straffen findes at maatte be¬

stemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Efter de foreliggende Oplysninger findes det at maatte have sit

Forblivende ved den de Tiltalte Jørgen Peter Christian Kofoed
og Emma Kofoed tillagte Frifindelse for Actors Tiltale, ligesom
Dommen ogsaa paa de i samme for Andreas Hansens Vedkom¬

mende anførte Grunde vil være at stadfæste med Hensyn til den
denne Tiltalte idømte Straf og Erstatning.

Actionens Omkostninger ville de Tiltalte have at udrede paa

den nedenfor anførte Maade.

Thi kjendes for Ret:
Laurits Christian Peter Kofoed bør hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.

I Henseende til den Jørgen Peter Christian Ko¬

foed og Emma Marie Kirstine Kofoed tillagte Fri¬

findelse samt den Andreas Niels Peter Hansen
idømte Straf og Erstatning bør Bytingsdommen

ved Magt at stande. Actionens Omkostninger,
derunder de i bemeldte Dom fastsatte Salarier

og i Salarium til Etatsraad Buntzen og Advocat
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Levinsen for Høiesteret 50 Kroner til hver, ud¬

redes af Andreas Hansen og Laurits Kofoed hver

med ⅓ og afdetvendeandre Tiltalte Eenfor Begge

og Begge for Een med Halvdelen.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

Sag tiltales Tjenestekarl Niels Peter Hansen af Aaker Sogn for Tyveri,
Huusmand Jørgen Peter Christian Kofoed i Vestermarie Sogn,i
Almindelighed kaldet Christian Kofoed for bedrageligt eller ialfald det i

Straffelovens § 248 omhandlede Forhold, for at have givet falsk Forklaring

for Retten, samt for at have forledet anden Person til samme Forseelse; hans
Hustru Emua Marie Kirstine Kofoed for bedrageligt, eller ialfald det

i Straffelovens § 248 omhandlede Forhold, samt for at have afgivet falsk
Forklaring for Retten, og endelig Huusmand Laurits Christian Peter

Kofoed, i Almindelighed kaldet Peter Kofoed, for at have gjort falsk

Angivelse for Øvrigheden, samt for Forsøg paa at forlokke anden Person til
at afgive falsk Forklaring for Retten.
Sagens Omstændigheder ere efter det Oylyste følgende.
Under en Justitssag, som den 27de Mai f. A. paakjendtes ved Sønder¬

herreds Extraret, blev Tiltalte Andreas Niels Peter Hansen, der var actio¬

neret for bedragerisk Forhold med Hensyn til et Uhr anseet med 2 Gange 5
Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Straffelovens § 253, jfr. § 251,
Uagtet der ved Sagens Undersøgelse tillige var fremkommen en Mistanke mod

samme Tiltalte om, at han paa Markedet i Aakirkeby i October 1873 havde

frastjaalet Marskandiser Johansen af Kjøbenhavn et Sølvuhr, blev der dog
dengang ikke tilveiebragt noget Beviis herfor, og eiheller fandt nogen Tiltale

mod ham Sted for denne Forbrydelse. Men i Efteraaret 1875 vedgik An¬

dreas Niels Peter Hansen for Medtittalte Laurits Peter Christian Kofoed og
sin Huusbonde, og senere tillige for Sandemanden i Aaker Sogn virkelig at
have begaaet dette Tyveri, og han har derefter inden Retten gjentaget denne
Tilstaaelse, hvornæst nærværende Sag mod ham er bleven beordret.
Det stjaalne Uhr vil Tiltalte endnu samme Dags Aften have over¬

draget til Medtiltalte Emma Kofoed, med hvem han traf sammen i et Værts¬

huus i Aakirkeby, paa den Betingelse, at han „maatte følge med hende hjem“.
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Tiltalte Emma Kofoed har ogsaa vedgaaet at have modtaget et Uhr
af Andreas Niels Peter Hansen den paagjældende Dag paa det af ham an¬

givne Sted, og paa den af ham angivne Betingelse — hvilken Betingelse hup,
der var kjendt med Andreas Niels Peter Hansen fra tidligere Tid, da han
tjente paa en Gaard, hvor hun opholdt sig for at væve, vil have forstaaet

ligefrem efter Ordene — men hun har benægtet at have havt nogen Kund¬

skab om Andreas Niels Peter Hansens Adkomst til det hende skjænkede Uhr,
og at have været vidende om, at han, der overhovedet ikke var hende ufordeel¬
agtig bekjendt, var mistænkt for at have stjaalet paa Markedet. At en saa¬

dan Sigtelse var rettet mod ham vil hun først være bleven vidende om, da

hun ved Sandemanden for Vestermarie Sogn, hvor hun boer, blev tilsagt til
Møde for Politiretten. Hun har derhos forklaret, at hun, før hun modtog

Uhret, underrettede sin Ægtefælle, der spillede Kort i et tilstødende Værelse,
om det hende gjorte Tilbud, og tilspurgte ham, om hun turde modtage det.

Hendes Ægtefælle skal da have givet hende et Svar, som hun ikke vil have

ganske forstaaet, men dog have antaget for at gaae ud paa, at han Intet
havde imod, at hun modtog Uhret. Hendes Forklaring gaaer fremdeles ud

paa, at Andvens Niels Peter Hansen, mod hvem hun ingensinde vil have for¬
seet sig. og som aldrig skal have stillet vogen Anmodning til hende om Utugt
ikke indfandt sig for at følge hende hjem. Hun ledsagedes derimod paa Hjøm¬

veien af sin Ægtefælle, hvem hun overleverede Uhret, og som senere, efter¬

at hun i nogen Tid hande havt det til personligt Brug, men dog før Under¬

søgelsens Paabegyndelse, skal have sølgt det.
Mod Rigtigheden af denne Forklaring er der ved Undersøgelsen intet

Beviis tilveiebragt. Andreas, Niels Peter Hansen, hvis Forklaring dog ikke
i alle Puncter har været stadig, har bekræftet sammes Rigtighed i de Punc¬

ter, hvorom han har kunnet afgive Forklaring, og særligt udsagt, at Emma

Kofoed, saavidt ham bekjendt, var upidende om det af ham begaaede Tyveri.
Hendes Ægtefælle Christian Kofoed, har ligeledes i det Væsentlige vedkjendt

sig dens Rigtighed, forsaavidt den vedrører ham, dog med den Modification,
at han paa sin Hustrues Tilspørgsel, om hun turde modtage Uhret vil have

givet hende et benægtende Svar. Den af ham opgivne Kjøber har angivet
atter at have afhændet Uhret. Imidlertid er der ved at forfølge dets Spor

gjennem flere Besidderes Hænder, tllveiebragt et Uhr, i hvilket Bestjaalne saa¬
velsom Andreas Niels Peter Hansen have troet at kunne gjenkjende det i
October 1873 paa Markedsdagen i Aakirkeby Johansen frastjaalne. Men Be¬
stjaalne har dog ikke dristet sig til at aflægge nogen Tilhjemlingsed, og ei¬

heller har Andreas Niels Peter Hansen turdet paastaae, at han er ganske
sikker paa, at dette Uhr er det af ham stjaalne.
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De Tiltalte Emma Kofoed og Christian Kofoed have ogsaa nok for¬
meent, at det fremkomne Uhr har været i deres Besiddelse, og er det af An¬

dreas Niels Peter Hansen modtagen; men med fuldkommen Bestemthed have
de ikke villet vedkjende sig Besiddelsen deraf, og særligt heller ikke med Sikker¬

hed villet anerkjende det som det af Andreas Niels Peter Hansen modtagne,
ihvorvel Uhret af dem er indrømmet meget at ligne det af Andreas Niels

Peter Hansen modtagne. De have til Begrundelse heraf anført, at Christian
Kofoed pleiede at handle med Uhre, og at paa denne Maade mange Uhre ere

gaaede giennem hans Hænder, hvad der ogsaa maa ansees for at være be¬
styrket ved de øvrige under Sagen oplyste Omstændigheder. Forøvrigt bør
det bemærkes, at de Tiltalte Emma Kofoed og Christian Kofoed længe have

fastholdt en Benægtelse af, at Forstnævnte havde modtaget noget Uhr af An¬
dreas Niels Peter Hansen. Emma Kofoed har senere som Grund hertil an¬

givet Frygt for at blive anseet med Straf, og Christian Kofoed et Løfte, han
vil have givet sin Hustru om, at Ingen af ham skulde erfare, hvorledes hun

var kommet til Uhret, som han vil have antaget for at være et af Andreas

Niels Peter Hansen Emma Kofoed ydet Vederlag for at tilstede ham Sam¬

leie med sig, og af Hensyn dertil vil han før sit Møde for Politiretten have

forsikkret sin Hustru, at han eiheller i Retten vilde bryde dette Løfte.
Ved Tiltalte Andreas Niels Peter Hansens Vedgaaelse af at have

stjaalet det tidtommeldte Uhr fra Marskandiser Johansen paa Markedsdagen

i Aakirkeby i October 1873; ved hans Forklaring om at have samme Dags
Aften givet det stjaalne Uhr til Tiltalte Emma Kofoed, og ved hans saavel¬

som Marskandiser Johansens Formening om, at det under Forhørerne frem¬

komne og i Politiretten fremlagte Uhr er det stjaalne i Forbindelse med Emma
Kofoeds Indrømmelse af at have den fornævnte Markedsdag modtaget et Uhr
af Tiltalte Andreas Niels Peter Hansen samt hendes og hendes Mands Ved¬

gaaelse af, at det tilveiebragte Uhr, som de maa antages at have besiddet,
og som de have meent at være det af Andreas Niels Peter Hansen modtagne,
ialfald lignede det, er der vel fremkommet en ikke ringe Sandsynlighed for,

at de Tiltalte Emma Kofoed og Christian Kofoed fra Markedet i Aakirkeby
have bragt det stjaalne Uhr med hjem. Men da dog Marskandiser Johansen
ikke med fuldkommen Sikkerhed har gjenkjendt det Uhr, der i Politiretten er

blevet ham foreviist som det ham frastjaalne, Andreas Niels Peter Hansen
ikke heller med fuldkommen Bestemthed har turdet paastaae, at Uhret er det

stjaalne og af ham Emma Kofoed forærede, og Emma Kofoed og Christian
Kofoed ikke med Vished have villet i det kunne gjenkjende det af Andreas

Niels Peter Hansen modtagne, kan deres Befiddelse af det stjaalne Uhr ikke

ansees for tilstrækkelig beviist.
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Tiltalte Emma Kofoed har derhos bestandig fastholdt, at hun har
modtaget det hende af Andreas Niels Peter Hansen skjænkede Uhr, uden no¬

gen Kundskab eller Formødning om, at det kunde være stjaalet, og hun saa¬

velsom hendes Ægtefælle ville overhovedet, som alt bemærket, først ved deres
Tilsigelse til at møde for Politiretten være blevne bekjendte med at Andreas

Niels Peter Hansen havde stjaalet, og skjøndt de ved deres Forsøg paa for

Retten at fordølge, at Emma Kofoed havde modtaget et Uhr af Andreas

Niels Peter Hansen, have bestyrket den paa dem hvilende Mistanke, kunne de
dog ikke ansees for derved overførte om ikke at have modtaget og besiddet

Uhret i god Tro.
Ved deres Indkaldelse for Politiretten, da Andreas Niels Peter Hansen
allerede havde vedgaaet sit Tyveri, maatte de nemlig ansee sig selv for In¬

qvistter paa Grund af den tilstedeværende Formodning om deres Besiddelse
af det stjaalne Uhr. Deres Fordølgelse af Sandheden vil derfor heller ikke

kunne tilregnes dem som falsk Forklaring for Retten, og forsaavidt Christian
Kofoed tillige er actioneret for Forledelse til falsk Forklaring for Retten, fin¬

des den Afvigelse fra Sandheden, hvoraf han Hustrues Forklaring lider, efter

den af ham givne Fremstilling af det imellem dem Passerede, der i Mangel

af Beviis mäa antäges for rigtig, ikke at kunne ansees foranlediget af ham,
og ialfald ikke at künne tilregnes ham til Straf efter det Forhold, hvori de
Begge skode til Undersøgelsen, under hvilken han maatte ansee sin Hustru

for Inqvisit ikke mindre end sig selv.

7

Naar Actionsordren paabyder Tiltale imod Emma Kofod og Christian
Kofod for bedrageligt eller ialfald det i Straffelovens § 248 omhandlede

Forhold, skjønnes derved at være sigtet til den af Andreas Niels Peter
Hansen først afgivne Forklaring, at Emma Kofod tog Uhret ud af hans

Haand, da han viste hende det, og at hun trods senere Paakrav ikke havde
tilbageleveret det. Men denne Forklaring kan — da den ikke findes paa

anden Maade bestyrket og sluttelig endog er af Andreas Niels Peter Hansen

bleven opgivet — som stridende mod den af Emma Kofod givne Fremstilling
af det Passerede ikke lægges til Grund for Paakjendelsen af hendes og Chri¬

stian Kofoeds Forhold.
De Tiltalte Emma Kofoed, der er født i Rønne den 80te November

1850, og Jørgen Peter Christian Kofoed, der er født i Clemensker den 16de

Mai 1846 og den 26de August 1870 ved Bornholms Vesterherreds Extraret
efter Straffelovens § 100 og 101 er anseet med Fængsel paa Vand og Brød
i 2 Gange 5 Dage, medens de forøvrigt ikke findes criminaliter tiltalte eller

straffede, ville saaledes i det Hele være at frifinde for Actors Tiltale, dog
med Paalæg af Omkostningerne i Sagen.
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Laurits Cbristian Peter Kofoed, der er tiltalt for at have gjort sig

skyldig i falsk Angivelse for Øvrigheden, har efter egen Vedgaaelse og det

forøvrigt Oplyste, under Henvendelse til Sandemændene i Vestermarie og
Aaker Sogn, fremsat nogle Sigtelser mod sin Broder Tiltalie Christian

Kofoed for Eiendomsindgreb, eller Forsog derpaa, uden dertil at have havt

tilstrækkelig begrundet Anledning, og han har indrømmet, at hans Hensigt
dermed har været at foranledige Tiltale mod sin Broder. Disse Sigtelser

skjønnes imidlertid alene at have til Hensigt at give den samtidig dermed
fremsatte Sigtelser mod Broderen og dennes Hustru for efterfølgende Med¬
deelagtighed i det af Andreas Niels Peter Hansen begaaede Tyveri større
Styrke, og da han efter den ovenfor givne Fremstilling af Sagen havde

Grund til at antage Christian Kofoed for virkelig skyldig heri, vil hans Paa¬

stand om ikke at have tilsigtet andet end at foranledige, at hans Broder

fik sin fortjente Straf, ikke kunne forkastes. Hans Forhold, som han har ved¬
kjendt sig at være udsprunget af Had til Broderen, skjønnes saaledes ikke at
være borgerlig strafbart, og Strafansvar vil eiheller kunne begrundes paa det

falske Foregivende, hvormed han hos Sandemanden har sogt at forøge sin
Angivelses Vægt, at hans Broder og dennes Hustru selv havde meddeelt

ham, at de havde modtaget Uhret.
Forsaavidt han tillige er actioneret for Forsøg paa Forlokkelse til at
afgive falsk Forklaring for Retten, findes det at være af Tiltalte indrømmet,
at han har opfordret sin Svigerinde Emma Kofoed til at bevidne at hendes
Mand, Tiltalte Christian Kofoed, havde stjaalet Rug fra ham, eller — som

han senere nøiere har bestemt sine Udtryk — havde villet tage Rug fra ham,
og at han ved Trusler om „at bringe hende i slemme Omstændigheder“ har

søgt at overvinde hendes Vægring ved at efterkomme denne Opfordring. Men
naar hensees til de nærmere af Tiltalte fremstillede Omstændigheder, der

skulde have givet ham Anledning til at troe, at hans Broder Christian under

et Besøg hos ham havde villet tage Rug fra hans Lo til at fodre et Par
Heste med og at Emma Kofoed ved samme Leilighed var tilstede, skjønnes

hans Paastand om kun at have villet fremtvinge hendes Vidnesbyrd om

hvad han antog hun maatte være istand til i Overeensstemmelse med Sand¬
heden at opklare, ikke med tilstrækkelig Føie at kunne forkastes.
Tiltalte Laurits Christian Peter Kofoed, der er født i Clemensker
Sogn den 18de December 1841, og ikke findes tidligere criminaliter tiltalt

eller straffet, vil derfor være at frisinde for Actors Tiltale, dog efter Om¬

stændighederne med Ikjendelse af Sagsomkostningers Udredelse.
Tiltalte Andreas Niels Peter Hansen, der er født den 4de October
1852 og ikke findes criminaliter tiltalt eller straffet, undtagen i den oven¬
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omhandlede Sag, vil for det af ham vedgaaede Tyveri efter Straffelovens
§ 228 jfr. § 64 nu være at ikjende en Tillægostraf, som efter Omstændig
hederne skjønnes at burde bestemmes til 5 Dages Fængsel paa Vand og
Brød. Efter Bestjaalne, Marskandiser Johansens derom nedlagte Paastand,

vil han have at erstatte det stjaalne Uhr med 20 Kr. og derhos vil
han have at afholde Omkostningerne med Executionen af den ham ikjendte
Straf. De Tiltalte Jørgen Peter Christian Kofoed, Emma Kofoed og Laurits

Christian Peter Kofoed der en Tidlang have været belagte med Arrest,
afholde hver for sig de heraf flydende Omkostninger. Sagens øvrige Om¬
kostninger, derund r Salair til Actor Procurator Petersen 15 Kr. og til Defensor

Procurator Ipsen 12 Kr. foruden Diæter efter Amtets nærmere Bestemmelse,
udrede de Tiltalte Andreas Niels Peter Hansen, Emma Marie Kirstine

Kofoed og Jørgen Peter Christian Kofoed iu solidum med 7 Dele og
Tiltalte Laurits Christian Peter Kofoed med ⅓ Deel.“

— ——

——

Tredie eller extraordinaire Session.
Tirsdagen den 2den Jannar.

Nr. 262.

Advocat Brock
contra

Niels Madsen (Defensor Nellemann),
der tiltales for voldeligt Overfald og Legemsbeskadigelse.
Vinding Herreds Extrarets Dom af 7de September 1876:

„Arrestanten Niels Madsen og de Tiltalte Carl Christian Vil¬
helm Martin Madsen og Carl Peter Hansen bør hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 2 Gange 5 Dage
og de to Sidstnævnte hver i 8 Dage. Saa udreder de og Een

for Alle og Alle for Een i Erstatning til Handskemagersvend
Edvard Eriksen heraf Staden 160 Kroner. Arrestanten udreder

derhos de med hans Arrest forbundne Omkostninger. Ac¬
tionens øvrige Omkostninger, derunder Salair til Actor og De¬
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fensor, Procuratorerne Clausen og Hein, henholdsviis 16 og 12
Kroner udreder Arrestanten og de Tiltalte Een for Alle og Alle

for Een. Den idømte Erstatning udredes inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige Forkyndelse og Dommen at efterkommes i det Hele

under Adfærd efter Loven.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 10de Novem¬

ber 1876: „Herredstingsdommen bor ved Mag at stande. I
Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne
Juel og Bloch, betale de Tiltalte 1) Arbeidsmand Niels Mad¬

sen af Nyborg, 2) Tjenestekarl Carl Christian Vilhelm Martin
Madsen og 3) Tjenestekarl Carl Peter Hansen, Begge af Hol¬
ckenhavn, Een for Alle og Alle for Een, 15 Kroner til hver.
Den idømte Erstatning at udredes inden 8 Uger efter denne

Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes

under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom for Riels Mad¬

sens Vedkommende anførte Grunde kjendes for Rel:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør,
forsaavidt paaanket er, ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Brock og Nellemann

for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Omstændighederne
ved nærværende fra Vinding Herreds Extraret hertil indankede Sag, hvorun¬

der Nr. 1 Arbeidsmand Niels Madsen af Nyborg, Nr. 2 Tjenestekarl Carl
Christian Vilhelm Martin Madsen og Nr. 3 Tjenestekarl Carl Peter Hansen,
Begge af Holckenhavn, tiltales for voldeligt Overfald og Legemsbeskadigelse,
udøvet imod Handskemagersvend Edvard Eriksen af Nyborg, ere ifølge de

Tiltaltes Tilstaaelse og det iøvrigt Oplyste følgende.
Efterat der i længere Tid havde været Uenighed mellem nogle svenske
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Handskemagersvende i Nyborg og Tjenestekarlene paa Holckenhavn, bleve de
Tiltalte Nr. 2 og 3 den 6te Augtst d. A. om Aftenen, da de sadde i Dyre¬

havsskoven, efter deres Forklaring truede med Prygl af to af Svendene, og de be¬
gave dem da hjem efter, men traf Tiltalte Nr. I, hvem de fortalte det Pas¬

serede. Da denne sagde, at han vilde op i Skoven, bleve de enige om at gaae
derop, idet de — som de angive for at værge sig, hvis de bleve overfaldne
medtoge, Tiltalte Nr. 2 en ca. ½ Tomme tyk Egestok, og de 2 andre

forsynede sig med Bøgegrene af ca. 1 Tommes Tykkelse, paa hvilke der sadde
udstaaende Spidser af brækkede Grene. Ved Skoven traf de tre andre Per¬

soner fra Holckenhavn, hvoraf den Ene fortalte dem, at han var bleven gene¬
ret af Handskemagersvendene. De fortsatte nu deres Vei henimod Udgangen

af Skoven, hvor der stod en Klynge af de nævnte Svende, og da de kom i
Nærheden blev der af en af Svendene kastet en Steen imod dem, hvilken

ramte Tiltalte Nr. 3 paa Brystet. Han løb da frem, efterfulgt af de andre

Tiltalte og rettede et Slag mod den, som han troede havde kastet Stenen.
Svendene løb derpaa bort; men paa en Mark i Nærheden af Skoven fik de
iltalte fat i en af dem ved Navn Edvard Erichsen, og de tilføiede ham nu

med deres Knipler forskjellige Slag. Ingen af dem har nøiere kunnet op¬

give hvor han slog, saalidt som den Angrebne har kunnet oplyse dette; men
det er af en tilstedeværende Pige forklaret, at hun saae Tiltalte Nr. 1 ramme

Eriksen i Hovedet, hvilket denne Tiltalte heller ikke har kunnet modsige og
samtlige Tiltalte have seet Eriksen efter Angrebet bløde af et Saar i Hovedet.
Efterat først Tiltalte Pr. 2 og derefter de to andre vare ophørte med at

slaae Eriksen, og denne tildeels ved Andres Hjælp havde reist sig og fjernede sig.
vilde Tiltalte Nr. 1 endnu forfølge ham, men blev afholdt derfra af Til¬

talte Nr. 3.
Efter det Oplyste maa det antages, at Eriksen hverken var med de
andre Svende, da nogle af de Tiltalte tidligere paa Aftenen bleve truede med

Prygl, eller var den, der kastede Stenen, som ramte Tiltalte Nr. 3.

Ifølge de af Lægen afgivne Erklæringer havde Eriksen Dagen efter

Overfaldet i den behaarede Deel af Hovedet paa venstre Side af Issen et 5
Ctm. langt lineairt Saar, der havde blødt betydeligt, samt nogle mindre
Saar paa Skinnebenene, og det syntes at Læsionerne vare ham tilføiede med
en skarp Kant af en Stok, men Lægen antog ikke, at de kunde medføre Fare

for hans Liv eller efterlade sig Følger for Fremtiden. Ifølge en senere Læge¬

erklæring af 13de August var Saaret i Hovedet ganske lægt, medens Helin¬

gen af Saaret paa venstre Skinnebeen vilde medtage længere Tid, hvorhos
der efter den første Undersøgelse havde indfundet sig en Smerte i venstre
Side af Brystet, ledsaget af Hoste og Opspytning af Blod, uden at dog enten
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Eriksen kunde angive, om han havde faaet noget Slag paa Brystet, eller Læ¬
gen kunde udfinde, fra hvilket Sted i Brystet Blødningen hidrørte, men han

ansaae det selvfølgeligt, at disse Omstændigheder vilde langsomgjøre Eriksens
Helbredelse. Den 18de s. M. forklarede Sidstnævnte imidlertid, at Smerten

i Brystet var ganske forbi og at han ikke længere hostede eller spyttede Blod,

hvorimod hans Been ikke var fuldstændig helbredet.
For det omhandlede Forhold ere de Tiltalte, der ere fødte henholds¬

viis den 11te Mai 1856, den 8de October s. A. og den 29de Mai 1853 og
ikke findes forhen straffede, rettelig ansete ved den indankede Dom efter
Straffelovens § 203 jir. § 47, og da de valgte Straffe af Fængsel paa

Vand og Brød, for Nr. 1 i 2 Gange 5 Dage og for de tvende Andre hver i
8 Dage, findes passende, ligesom Dommens Bestemmelser om den Eriksen til¬

kjendte Erstatning og om Actionens Omkostninger billiges, vil den i det Hele
være at stadfæste.“

—

Nr. 238.

Advocat Brock
contra

Søren Knudsen (Defensor Nellemann),
der tiltales for det i Straffelovens § 182 omhandlede Forhold.
Helsingør Kjøbstads Extrarets Dom af 27de Juni 1876:

„Tiltalte Emma Louise Bergin, Knndsens Hustru, bør for Ac¬
tors Tiltale i denne Sag fri at være. Tiltalte Værtshuushol¬
der Søren Knudsen bør straffes med Fængsel paa Vand og Brød

i 6 Gange 5 Dage og have sit Borgerskab som Værtshuushol¬

der forbrudt. Den af Arrestantinderne Ingari Hansdotter og
Beate Nilsdotter forskyldte Straf bortfalder, idet den af dem lidte

Varetægtsarrest træder i Stedet for Straf. Sagens Omkostnin¬
ger, derunder i Salair til Actor, Procurator Møller, 15 Kro¬

ner og til Defensor, Procurator Knox, 10 Kroner, betales af de

Tiltalte Værtshuusholder Knudsen og Arrestantinden Hansdotter
in solidum med Halvdelen og af Tiltalte Bergin og Arrestant¬

inden Nilsdotter hver især med ⅓ Deel. Derhvs bør Arre¬
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stantinden Nilsdotter i Erstatning til Tømmermand Anders Ol¬

sen betale 10 Kroner. Den idømte Erstatning at udredes inden
15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommeni

det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 17de Oc¬

tober 1876: „Underretsdommen bør saavidt paaanket er,
ved Magt at stande. I Salair til Actor ved Overretten, Pro¬

curator I. Meyer, bør Tiltalte, Værtshuusholder Søren
Knudsen af Helsingør, betale 20 Kroner. At efterkommes un¬

der Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Med Bemærkning, at der i Medfør af Straffelovens § 182
under 4de Mai 1871 er givet Tiltalte Advarsel om ikke at have

Fruentimmer til Huse, der søge Erhverv ved Utugt, og iøvrigt
i Henhold til den i den indankede Dom givne factiske Fremstil¬

ling, der i det Væsentlige tiltrædes, vil han være at dømme ef¬

ter fornævnte Lovbud, og da den ham herefter ved bemeldte
Dom tilfundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange
5 Dage findes passende, ligesom og Dommens øvrige Bestem¬

melser bifaldes, vil denne være at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Brock og Nellemann for Høiesteret betaler Til¬

talte 40 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende,
fra Helsingør Kjøbstads Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Tiltalte

Værtshuusholder Søren Knudsen af Helsingør, er actioneret for det i
Straffelovens § 182 omhandlede Forhold, er det tilstrækkeligen oplyst. at de

hos Tiltalte tjenende Opvartningspiger have i ikke ringe Omfang drevet
Utugt med Gjæsterne og derfor modtaget Betaling, og vel har Tiltalte be¬

nægtet herom at være vidende, men naar hensees til, at Tiltalte har tilladt

Pigerne at føre Gjæsterne hen i særskilte, ikke til Beværtningen hørende Væ¬
relser og at forblive sammesteds hos Gjæsterne samt at drikke sammen med

disse, medens han og Hustru, — hvilken Sidste bragte Drikkevarerne op i
Værelset, — derefter forlode dette og lod Pigen og Gjæsterne blive alene til¬

bage, findes der fornuftigviis ikke at kunne være Tvivl om, at Tiltalte under
de stedfindende Omstændigheder maatte vide, at disse Sammenkomster mellem

Pigerne og Gjæsterne, der i Reglen vare reisende Sofolk, skete i utugtigt

Øiemed, hvad ogsaa Pigerne under Sagen med Bestemthed have paasagt
ham. Det skal endvidere til yderligere Bestyrkelse af Tiltaltes Strafskyld

fremhæves, a t han ved at fæste Opvartningspiger udlod sig med, at de kunde

i hans Huus tjene mange Drikkepenge, uagtet det ikke har været Tilfælde,
med mindre der ved Drikkepenge skulde forstaars de ved Utugt tjente Penge,

at han ved at vise en af Pigerne hendes Kammer yttrede, at der var en god
bred Seng, saa at hun kunde have Een hos sig i Sengen, at han selv flere
Gange har pleiet legemlig Omgang med Pigerne, samt at han ved Helsingørs

Kjøbstads Extraretsdom af 15de Juli 1871 er i Medfør af Straffelovens §
182 for samme Forbrydelse, hvorfor han nu sigtes, anseet med Straf af
Fængsel paa Vand og Brød i 8 Gange 5 Dage.
Under disse Omstændigheder, — hvortil kommer Tiltaltes her i Sa¬

gen afgivne forbeholdne Forklaringer, der i Reglen gaae ud paa, at han ikke
kan huske Noget af hvad der er passeret med Hensyn til Pigernes og Gjæ¬

sternes Forhold, — skjønnes der at være tilveiebragt et efter Forordningen

af 8de September 1841 tilstrækkeligt Beviis for, at Tiltalte har gjort sig
skyldig i et Forhold, der maa benføres under Straffelovens § 182 eller

ialfald sættes ved Siden af de her omhandlede strafbare Handlinger.
Da nu den ved den indankede Dom under 27de Juni d. A. afsagte

Underretsdom, — der tillige angik 3 andre Tiltalte, for hvis Vedkommende
den ikke er paaanket, — i Medfør af det nævnte Lovbud valgte Straf for

Tiltalte, — der er født den 31te Januar 1844 og ikke tidligere straffet an¬

derledes, end som oven anført, — af 6 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand
og Brød findes passende, og det ligeledes billiges, at Tiltalte ved Dommen

ifølge Lov af 23de Mai 1873 er dømt til at have sit Borgerskab som Værts¬
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huusholder forbrudt, vil bemeldte Dom, hvis Bestemmelser om Actionens
Omkostninger for Tiltaltes Vedkommende bifaldes, i det Hele være at slad¬

fæste, forsaavidt den er paaanket.
Tiltalte vil derhos have at betale i Salair til Actor her ved Retten

20 Kroner, derimod vil der ikke kunne tilkjendes Procurator Salomonsen,
der som privat engageret har defenderet Tiltalte, det af ham forlangte

Salair.“

———

—

—

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesterersndende,
D

udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

N 36.

Den 2den Februar.

1877.

Onsdagen den 3die Januar.

Advocat Halkier

Nr. 198.

contra

Carl Ferdinand Enevoldsen (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 12te August 1876:
„Tiltalte Carl Ferdinand Enevoldsen børstraffes med Fængsel paa

Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage samt udrede denne Sags

Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Efter samtlige Høiesteret forelagte, tildeels efter den indan¬

kede Doms Afsigelse erhvervede Oplysninger vil det Tiltalte
overbeviste Forhold med at have tilvendt sig en Deel Kjøben¬

havns Commune tilhørende Brosteen være at henføre under
Straffelovens § 235, og Straffen findes efter Omstændighederne

at kunne bestemmes til simpelt Fængsel i 14 Dage, hvorhos
Tiltalte, som i Dommen fastsat, bliver pligtig at tilsvare Sagens

Omkostninger.
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Thi kjendes for Ret:
Carl Ferdinand Enevoldsen bør hensættes i sim¬

pelt Fængsel i 14 Dage samt udrede Sagens Om¬
kostninger og derunder i Salarium til Advoca¬

terne Halkier og Hindenburg for Høiesteret 50

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da Tiltalte Carl
Ferdinand Enevoldsen, der er født den 26de October 1826, og som ikke
er funden tidligere straffet, ved egen af det iøvrigt Oplyste bestyrkede Til¬

staaelse er overbeviist at have siden April Mianed dette Aar i flere forskjellige
Gange frastjaalet Kjøbenhavns Commune en Deel tilsammen til 13 Kroner

vurderede Brosteen, vil han være at ansee efter Straffelovens § 228 efter
Omstændighederne med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, samt

have at udrede denne Sags Omkostninger.

Mandagen den 8de Januar.

Nr. 37. Horsens Byraad paa Communens Vegne

(Advocat Klubien)
contra
Catechet og Førstelærer ved Horsens Borgerskole Eduard

Alb. Baadh (Advocat Hindenburg efter Ordre),

betræffende Indstævntes Embedes formentlige Ret til en Jordlod.
Horsens Kjøbstads Bytingsrets Dom af 28de Juli 1874:
„Indstævnte Horsens Byraad bør for Tiltale af Citanten, ordi¬
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neret Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen i Horsens, Baadh,

i denne Sag fri at være. Sagens Omkostninger ophæves. Det
Citantens befalede Sagfører, Procurator Bjerregaard, tilkom¬

mende Salair, 20 Rd., udredes af det Offentlige.“

Viborg Landsoverrets Dom af 5te April 1875: „De Ind¬
stævnte, Horsens Byraad, bør paa Horsens Communes Vegne
til Citanten, Catechet Baadh i Horsens, betale 65 Rd. eller nu

130 Kroner, med 5 pCt. aarlige Renter heraf fra den 9de Fe¬

bruar 1874 til Betaling skeer, samt være pligtige at udlevere Ci¬
tanten i hans Egenskab af Førstelærer ved Borgerskolen i Hor¬

sens Jordlodden Matr. Nr. 342 paa Horsens Kjøbstads Mark
og stille al den af samme fra den 1ste Januar f. A. gaaende

Leie og Interesse til hans Disposition mod en Afkortning af 20
Rd., eller nu 40 Kroner, aarlig i Førstelærerembedets Pengeløn.
Processens Omkostninger for begge Retter ophæves og det Ci¬

tantens befalede Sagfører i 1ste Instants ved Underretsdommen

tillagte Salair, saavelsom det Citantens befalede Sagfører for

Overretten, Justitsraad Neckelmann, tilkommende Salair, der be¬

stemmes til 50 Kroner, udredes af det Offentlige. Det Idømte
at efterkommes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyn¬

delse under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henseende til den i den indankede Dom givne factiske

Fremstilling bemærkes særligt, at efter de foreliggende, tildeels

efter Dommens Afsigelse tilveiebragte Oplysninger gik det til
Grund for Ministeriets Resolution af 5te December 1856 lig¬

gende, af vedkommende Skoledirection under 5te November s. A.
indsendte Forslag til en ny Lønningsplan for Lærerembederne i

Horsens blandt Andet ud paa, at det skulde have sit Forblivende
ved den Embedet som Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen
indtil da tillagte Lønning, der opgaves at udgjøre — foruden

Offer circa 400 Rd., som antoges at burde komme til Afdrag i

Lønnen — i Gage 400 Rd., i Leie af en Jordlod 20 Rd.,
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Fouragepenge 50 Rd. og fri Bolig. Forsaavidt det nu i Mini¬

steriets ovennævnte, derpaa fulgte Resolution af 5te December
1856, hvorved Skoledirectionens Forslag om at Offeret skulde

komme til Afdrag ikke toges til Følge og Lønningen derfor for¬

høiedes, hedder, at Lønnen for Catecheten, foruden 50 Tdr. Byg

m. m., bestemmes til 300 Rd. med Tilføining i Parenthes af
Ordene „hvorunder er indbefattet Fouragepenge 50 Rd. og Leie
af Jordlod 20 Rd., findes der i Mangel af nærmere Bestem¬

melse i saa Henseende ikke tilstrækkelig Grund til at antage, at
der ved den saaledes skete Lønningsansættelse, der efter Ind¬

holdet af Lov 8de Marts 1856 maatte forudsættes i sin Heelhed
at skulle træde istedetfor de forskjellige Indtægter og Emolumenter,

som tidligere havde været tillagte Embedet, har været tilsigtet
for Fremtiden at hjemle Catechetembedet Brugen af den om¬

handlede Jordlod eller Ret til den høiere Leie, den senere maatte
komme til at afgive, i hvilken Henseende særlig bemærkes, at
Jordlodden i sin Tid havde været tillagt Embedet i Erstatning

for et samme under de tidligere Lønningsforhold tilkommende

Emolument af Græsning for 2 Køer, og at den iøvrigt ikke i
1856 blev brugt af Catecheten, men var udleiet, saaledes at
alene den aarlige Leie tilfaldt ham, og Ministeriets Resolution

gaaer ei heller ud paa, at Brugen af Jordlodden skulde tilkomme
Embedet, hvorimod den alene nævner Leieafgiften af samme.

Ved Siden af Leien af Jordlodden omtaler Resolutionen derhos

ogsaa Fouragepenge 50 Rd., om hvis Bevaring som særskilt
Emolument der ikke syntes at kunne være Spørgsmaal; og frem¬
deles bemærkes, at Ministeriet ved, som anført, at forhøie Løn¬

ningen udover, hvad der var foreslaaet, maatte forudsættes alene
at have villet fastsætte samme til det i Loven af 1856 § 13

nævnte Beløb, jfr. §'ens Slutningsbestemmelse. Det fremgaaer

ogsaa af Skolens Regnskaber for 1857 og følgende Aar, i hvilke

Leieafgiften af Jordlodden er beregnet til Indtægt for Skolen,
at Resolutionen strax er bleven opfattet paa den anførte Maade,
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hvilken Opfattelse ogsaa maa ansees at ligge til Grund deels

for et af Ministeriet i 1859 approberet Forslag til Skolevæsenets
Omordning, deels for Skolecommissionens Indberetning om Em¬

bedets Indtægter i Anledning af Reguleringssummens Fastsættelse

i Aaret 1867. Da det derhos maa antages, at have været
ifølge en Indrømmelse fra den stedlige Skolebestyrelses Side, at

Indstævntes tvende Formænd i Embedet have havt Jordlodden

til Leie, og da denne i den Vacancebekjendtgjørelse, i Henhold
til hvilken Indstævnte søgte og erholdt Embedet, ikke var opført

blandt sammes Indtægter, findes hans mod Citanterne nedlagte
Paastand at savne tilstrækkelig Begrundelse. De ville derfor
være at frifinde for hans Tiltale, hvorhos Processens Omkost¬

ninger for alle Retter efter Omstændighederne blive at ophæve.

Procurator Bjerregaard vil der, som i Bytingsdommen bestemt,
være at tillægge et Salarium af 40 Kroner, der bliver at udrede

af det Offentlige.
Thi kjendes for Ret:
Citanterne bør for Indstævntes Tiltale i denne
Sag frie at være. Processens Omkostninger for

alle Retter ophæves. Til Justitskassen betaler

Indstævnte 2 Kroner. Procurator Bjerregaard
tillagges i Salarium for Underretten 40 Kroner,
der udredes af det Offentlige.

Den indankede Doms Præmisser ere saalydende: „I det Forslag til
Omordningen af Borger= og Almueskolevæsenet i Horsens, der i Heuhold til
Lov af 8de Marts 1856 af den dertil nedsatte Comitee blev udarbeidet og
indstillet til Kirke= og Underviisningsministeriets Approbation, blev Lønnen

til Embedet som Catechet og Førstelærer ved Borgerskolen sammesteds
hvilken Løn efter en foretaget Opgjørelse og Calcule over de Embedet hidtil
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tillagte Indtægter og Emolumenter ansloges til 989 Rd., nemlig Brugen af
Jordlodden Matr. Nr. 34a af Byens Jorder, hvilken Lod ved bemeldte Jor¬

ders Udskiftning var bleven henlagt til Førstelærerembedet som Erstatning for

2 Køers Græsning 20 Rd., Fourage 50 Rd., Bolig 100 Rd., Brændsel 19
Rd., Offer 400 Rd. og andre Indtægter 400 Rd. — foreslaaet for Fremtiden

at skulle fastsættes saaledes: Pengeløn 300 Rd., for 50 Tdr. Byg 200 Rd.,
Brænde 30 Rd. og Skolepenge 10 Rd., medens der iblandt Skolevæsenets
Indtægter er opført i Jordleie 53 Rd., hvorunder der, uden at dette dog ud¬
trykkelig er udtalt i Forslaget, efter Sagens Oplysninger maa antages ind¬

befattet den, som meldt, af den ovennævnte Jordlod calculerede Leieindtægt,
20 Rd. aarlig. Under 5te December 1856 resolverede derefter Ministeriet, at
det til samme indsendte Forslag approberedes med nogle enkelte Forandringer

og nærmere Bestemmelser, hvoriblandt navnlig at Lønnen for Catecheten
skulde være 300 Rd., „hvorunder“ som det i Resolutionen hedder, „er ind¬

befattet Fouragepenge 50 Rd. og Leie af Jordlod 20 Rd.“, 50 Tdr. Byg
at betale efter Capitelstaxt, fri Bolig og 3 Favne Brænde til eget Brug for¬
uden Offer og Andeel i Skolepengene, og ved en senere Resolution af 9de

Januar 1857 bestemte Ministeriet derhos det paagjældende Embedes Regule¬
ringssum til 989 Rd. i Overeensstemmelse med den ovenommeldte Opgjørelse
af Embedets hidtil havte Indtægter. Som det maa antages ifølge et An¬
dragende fra den daværende Catechet beholdt denne imidlertid, efterat den
nye Lønningsplan var traadt i Kraft, Brugen og Benyttelsen af den oven¬

nævnte Jordlod for Resten af sin Embedstid, imod at den calculerede Ind¬

tægt af samme, 20 Rd. aarlig, afkortedes i den ham udbetalte Pengeløn, og
det Samme var ligeledes Tilfælde med hans Eftermænd; men i Aaret 1867
bortleiede de Indstævnte, Horsens Kjøbstads Byraad, Jordlodden for 30

Rd. aarlig, der toges til Indtægt for Byens Skolevæsen, medens fra den Tid af
den fulde normerede Pengeløn 300 Rd. blev udbetalt til Catecheten. Citanten
Catechet Baadh, der i Juni Maaned 1867 overtog Embedet som Catechet

og Førstelærer ved Borgerskolen i Horsens, og som har formeent, at de Ind¬

stævnte have været uberettigede til at fratage hans Embede Brugen og Be¬

nyttelsen af Jordlodden, har i den Anledning under denne Sag i 1ste In¬

stants sagsøgt de Indstævnte til paa Horsens Communes Vegne at betale sig
65 Rd. med Renter, hvilket Beløb udgjør, hvad den aarlige Leieafgift af
Jordlodden i Tidsrummet fra hans Embedstiltrædelse til Udgangen af Aaret

1873 har beløbet sig til udover den ovenommeldte calculerede Indtægt af
20 Rd. om Aaret, samt til under en passende Tvang at udlevere Citanten

i hans Egenskab af Førstelærer ved Borgerskolen den omhandlede Jordlod og

stille saavel denne som al den af samme fra den 1ste Januar f. A. gaaende
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Leie og Intøresse til hans og Efterfølgeres Disposition imod en Afkortning
af 20 Rd. aarlig i Embedets Pengeløn.
Ved Underretsdommen ere de Indstævnte frifundne for Citantens Til¬

tale, og denne har derefter indanket Sagen for Overretten, hvor han har
gjentaget sine for Underretten nedlagte Paastande.

De Indstævnte have ikke givet Møde her for Retten.

Forsaavidt de Indstævnte til Støtte for deres Frifindelsespaastand

have villet gjøre gjældende, at den heromhandlede Jordlod, om hvilken det
som meldt, er iu confesso. at den tidligere var henlagt til Førstelærerembedet
i Horsens ved den i Henhold til Lov af 8de Marts 1856 foretagne Omord¬
ning af Skolevæsenet, fra Udgangen af bemeldte Aar er overgaaet til Hor¬

sens Commune som dennes Eiendom, idet dette var foreslaaet i den oven¬
nævnte Comitees ovenmeldte Forslag om Fastsættelsen af den fremtidige Løn¬

ning for Førstelæreren, og maatte ansees approberet ved Kirke= og Underviis¬

ningsministeriets ovenfor nævnte Skrivelse af 5te December 1856, bemærkes,

at bemeldte Ministerium, i Anledning af en Forespørgsel fra Citanten, har i
en under Sagen i Gjenoart fremlagt Skrivelse af 28de October 1873 yttret,
at Horsens Commune ikke kan ansees beføiet til at unddrage Citantens Em¬

bede Ret til at benytte eller bortleie Jordlodden mod en Decourt i Embedets

Pengeløn af 20 Rd. aarlig, og Ministeriet maa saaledes være gaaet ud fra
den Forudsætning, at Brugen og Benyttelsen af bemeldte Lod ogsaa efter de

ovemævnte Forhandlinger skulde forblive ved Førstelærerembedet. Ligesom

der nu selvfølgelig maa tillægges en saadan Udtalelse af det Ministerium,

fra hvilket Skrivelsen af 5te December 1856 er udgaaet, en væsentlig Betyd¬
ning med Hensyn til Fortolkningen af bemeldte Skrivelse saaledes ligger det
ogsaa efter Skrivelsens Indhold i det Hele nærmest at antage, at Ministeriet
kun har villet approbere Comiteens Forslag om, at Førstelærerens Løn fast¬
sættes til 300 Rd. om Aaret med den Modification, at Førstelæreren frem¬

deles beholdt den heromhandlede Jordlod, der dengang var udleiet for Første¬

lærerembedets Regning for en aarlig Leie af 20 Rd., mod at der i Embedets

Pengeløn afdrages et Beløb svarende til den Indtægt, som Embedet dengang

havde af Lodden, hvorved bemærkes, at det er lidet antageligt, at Ministeriet,
der i den heromhandlede Skrivelse nægtede sit Samtykke til Comiteens For¬

slag om at afløse Embedets øvrige Naturalpræstationer med faste Penge¬
vederlag, skulde have givet et saadant Samtykke for Jordloddens Vedkom¬

mende, da det dog i Loven af 3de Marts 1856 § 19 var forudsat, at Em¬
bedsjord ligesaavel som de øvrige Skolelærerembederne tillagte Naturalpræsta¬

tioner skulde blive ved Embederne efter den i Loven ommeldte Omregulering

af deres Lønninger.
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Idet der nu ikke kan tillægges den Omstændighed, at Jordlodden, der
iøvrigt ved den i 1857 foretagne Fastsættelse af Catechet= og Førstelærerem¬
bedets Reguleringssum nævnes blandt Embedets Indtægter, ikke er nævnt i

senere Vacancebekjendtgjørelser, nogen videre Betydning, og da Citanten ikke
kan være afskaaren fra at gjøre Embedets Ret til Jordlodden gjældende der¬

ved, at hans Formænd i Embedet, som af de Indstævnte paaberaabt, skulle

have anerkjendt Communens Eiendomsret til Lodden, over hvilken Cate¬
cheterne ikke uden høiere Approbation kunde disponere, maa Lodden saaledes
antages urettelig at være frataget Catechet= og Førstelærerembedet, og de

Indstævnte maa derfor i Overeensstemmelse med Citantens Paastande paa
Horsens Communes Vegne blive at tilpligte at refundere Citanten hvad den

aarlige Leieafgift af Jordlodden i Tidsrummet fra hans Embedstiltrædelse
til Udgangen af Aaret 1873 har beløbet sig til udover den ovenmeldte calcu¬

lerede Indtægt af 20 Rd. om Aaret, hvilket udgjør et Beløb af 65 Rd. eller
nu 130 Kr. med 5 pCt. aarlige Renter heraf fra Forligsklagens Dato den

9de Februar 1874 til Betaling skeer, hvorhos de ville være at kjende pligtige

at udlevere Citanten i hans Egenskab af Førstelærer ved Borgerskolen den
omhandlede Jordlod og stille al den af samme fra den 1ste Janunr f. A.

gaaende Leie og Interesse til hans Disposition mod en Afkortning af 20 Rd.,
eller nu 40 Kr. aarlig, i Embedets Pengeløn.

Processens Omkostninger i begge Instantser findes efter Omstændig¬
hederne at burde ophæves og det Citantens befalede Sagfører i 1ste Instants
ved Underretsdommen tillagte Salair af 20 Rd., saavelsom det hans befalede

Sagfører for Overretten tilkommende Salair, der bestemmes til 50 Kr., vil
være at udrede af det Offentlige.

Under Sagens Behandling i 1ste Instants og den befalede Sagførelse

for begge Retter har intet ulovligt Ophold fundet Sted, og med Hensyn til
de under Sagen fremlagte Documenter sees ingen Stempelovertrædelse at

være begaaet.“

Den 8de Januar.

Nr. 268.
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Advocat Nellemann
contra

Magnus Jonsson (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Forsøg paa Voldtægt.
Dala Syssels Extrarets Dom af 9de Februar 1875: „Til¬

talte Magnus Jonsson bør for Justitiens Tiltale i denne Sag
fri at være, dog bør han udrede alle af Sagen lovligen flydende
Omkostninger. At efterkommes overeensstemmende med Øvrig¬

hedens Foranstaltning under Adfærd efter Loven.
Den islandske Landsoverrets Dom af 15de November 1875:
„Tiltalte Magnus Jonsson bør at straffes med Fængsel paa

Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, samt udrede alle af Sagen

lovligen flydende Omkostninger, og derunder i Salair til Actor
og Defensor for Overretten, Procurator Pall Melsted og Orga¬
nist P. Gudjohnsen, 10 Kroner til hver. Efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Efter Indholdet af de under Sagen afgivne Forklaringer

findes der ikke tilstrækkelig Føie til at antage, at Tiltalte har

gjort sig skyldig i Forsøg paa Voldtægt; hvorimod det af ham
udviste Forhold med at ville forskaffe sig Samleie med det paa¬

gjældende Pigebarn maa efter de dermed forbundne Omstændig¬

heder henføres under Straffeloven af 25de Juni 1869 § 175,
sammenholdt med § 47, og Straffen bliver at bestemme til
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. I Henseende

til Actionens Omkostninger vil den indankede Dom være at

stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Magnus Jonsson bør hensættes i Fængsel paa

Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. I Henseende
til Actionens Omkostninger bør Landsoverrettens

Dom ved Magt at stande. I Salarium til
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AdvocaterneNellemann og Hindenburg for

Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner til hver.

Den indankede Doms Præmisser ere saalydende: „Den Tiltalte, Mag¬

nus Jonsson, Tjenestekarl paa Hjardarholti i Dølum, er under denne Sag
bleven anklaget for Forsøg paa Voldtægt og ifølge de optagne Forhør ere
Sagens factiske Omstændigheder følgende. Natten imellem den 12te og 13de

Mai f. A. kom Tiltalte til Grjoteyrartunga i Borgarfjords Syssel og traf
der udenfor Indgangen til Gaarden en 15 Aar gammel Pige, som han an¬

modede om at hjælpe sig at sætte sin Hest ind, og fulgtes Pigen med
ham til den østlige Side af Kostalden, men da de kom derhen, tog han Pi¬

gen, lagde hende ned i Indgangen til Kostalden, hvor der var Græstørv
under, og lagde sig derpaa oven paa hende, men hun begyndte at skrige, saa

at hendes Moder, som laa i sin Seng inde i Gaarden, hørte det og stod op,

for at undersøge hvad der var paa Færde; hun traf da Datteren i Indgangen
til Gaarden, sprællende med Hænderne, blaa i Ansigtet og med Haaret samt
Ryggen tilsølet med Muld.

Ifølge selve Pigens Forklaring havde Tiltalte ved Kostalden løftet
hende i Veiret og lagt hende ned i Indgangen til samme, ligesom han yttrede
det Ønske, at han maatte have Samleie med hende, og tilbød at give hende

2 Rd, hvis hun vilde føie ham heri, men hun vilde intet have med ham at
bestille; han løftede ikke hendes Klæder op, men imedens han laa ovenpaa
hende, forekom det hende, at han vilde knappe sin Buxeklap op. Han brugte
ingen Trusler imod Pigen og mishandlede hende intet, ligesom hendes Klæ¬

der vare urevne og hun selv ubeskadt, men hun skreg bestandig og anstrængte

sig at komme bort. Tiltalte stod da op, og sagde, at hun maatte gaa, men

holdt hende dog i Armen, saa at hun maatte løsrive sig fra ham, hvilket
ogsaa lykkedes hende; hun traf sin Moder i Indgangen til Gaarden; men

Konen talte Intet med Tiltalte, thr han skyndte sig bort. Vel brugte Til¬
talte ingen Trusler imod Pigen, og heller ikke mishandlede hende for at faa

sin Villie med hende; men da han tog hende med Vold, lagde hende ned i
Indgangen til Kostalden, og derpaa lagde sig ovenpaa hende, saa kan der
ikke skjønnes bedre, end at heri indeholdes et virkeligt Forsøg paa at faae sin

Villie med hende imod hendes Villie, hvilket vist havde lykkedes ham, hvis
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Pigen ikke havde skreget saa høit, og Folk været saa i Nærheden, at Tiltalte
maatte vide, at Folk fra Dagligstuen vilde komme paa dem, hvilket ogsaa
næsten var blevet Tilfældet. Den Tiltaltes Undskyldning, at han havde væ¬

ret saa drukken, at han ikke har vidst, hvad han gjorde, kan efter alle Sagens
Omstændigheder og de fremkomne Oplysninger ikke tages til Følge. Over¬

retten kan saaledes ikke tiltræde den Underdommerens Anskuelse, at Tiltalte
bør frikjendes, men anseer derimod, at han bør dømmes for Forsøg paa Vold¬

tægt overeensstemmende med Straffelovens §§ 169 og 46, og synes Straffen
med Hensyn til § 47 passende ansat til 2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand
og Brød; ligeledes bør han udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkost¬

ninger, og deriblandt Salair til Actor og Defensor for Overretten, 10 Kroner
til hver. Sagen har for Underretten lidt et meget langt Ophold, men uagtel

dette Ophold ikke synes tilstrækkelig retfærdiggjort, findes der dog ikke fuld¬

kommen tilstrækkelig Grund til at lade det forvolde Underdommeren Ansvar,

Proceduren for Overretten har været lovlig.“

Tirsdagen den 9de Jannar.

Nr. 266.

Advocat Brock
contra

Berthel Nielsen og Anders Pedersen

(Defensor Hindenburg),
der tiltales for Vold mod Politibetjente.
Horsens Kjøbstads Extrarets Dom af 8de Seplember 1876:

„De Tiltalte, Arbeidsmand Berthel Nielsen og Avlskarl Anders

Pedersen bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brpd, den Først¬

nævnte i 2 Gange 5 Dage og den Sidstnævnte 3 Gange 5
Dage. Saa bør og de Tiltalte in solidum udrede alle af denne

Sag lovligen flydende Omkostninger, og derunder i Salair til
Actor, Procurator Bjerregaard 16 Kroner og til Defensor, Pro¬
curator Hviid 12 Kroner samt i Erstatning til Patrouillebetjen¬

tene Christensen og Qvie til lige Deling mellem disse 100 Kro¬
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ner. Erstatningen at udredes inden 15 Dage efter denne Doms

lovlige Forkyndelse, og Dommen at efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 30te October 1876: „De
Tiltalte Berthel Nielsen og Anders Pedersen bør hver især hen¬

sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage. Saa
udrede de og Een for Begge og Begge for Een den ved Under¬

retsdommen bestemte Erstatning saavelsom Actionens Omkost¬

ninger, derunder i Salair til Actor for Underretten 12 Kroner,
til Defensor sammesteds 10 Kr. samt til Actor og Defensor for

Overretten, Justitsraad Neckelmann og Procurator Fasting 15
Kroner til hver. Den idømte Erstatning udredes inden 8 Uger

efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og iøvrigt at efterkommes
under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Brock og Hinden¬
burg for Høiesteret betale de Tiltalte Een

for Begge og Begge for Een 30 Kroner til

hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales

Arbeidsmand

Berthel

Nielsen

og

=Tjenestekarl

Anders

Peder¬

sen for Vold imod Politibetjente.

Efter Sagens Oplysninger mødte Patrouillebetjentene Christensen og
Qvie i Horsens, da de, iførte Uniform, den 30te Juli d. A. om Aftenen om¬

trent Kl. 11 passerede bemeldte Kjøbstads Nørrebro, begge de Tiltalte samt
en Arbeidsmand og en Tjenestekarl, og da Arbeidsmandens Udseende passede
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paa en Person, som, efter hvad der var anmeldt for Betjentene, tidligere

samme Aften havde paa et nærliggende Bordel slaaet et af de derværende
offentlige Fruentimmer, opfordrede Betjentene ham til i den Anledning at

følge med til Bordellet, hvorefter de Alle begave sig paa Veien derhen.
Ved de Tiltaltes egne Tilstaaelser og Sagens øvrige Oplysninger
maa det nu ansees tilstrækkelig godtgjort, at Berthel Nielsen, da de vare

komne udenfor Bordellet og Betjent Qvie tilligemed den ovenommeldte Ar¬

beidsmand vare gaaede hen til dettes Port, medens Betjent Christensen og
de Tiltalte samt Tjenestekarlene stode i en kort Afstand — som det maa an¬

tages omtrent 30 Alen — fra Porten, har uden nogensomhelst dertil fra

Betjent Christensens Side given Anledning pludselig grebet fat i Christensen
og kastet denne om, hvorved han selv faldt om og kom til at ligge under
Betjenten, samt at Tiltalte Anders Pedersen og en Anden af de Tilstede¬
værende, — som det, navnlig efter hvad der er oplyst, maa formodes den

Atlr beidsmand, der, som meldt, var fulgt med Qvie, men som iøvrigt ikke er

bleven afhørt under Sagen, fordi han strax efter det Passerede forlod Egnen
og ikke senere har været at finde — derpaa, medens Berthel Nielsen og Be¬

tjent Christensen laae paa Jorden og brødes, idet den Første navnlig søgte

at kaste Betjenten fra sig og fravriste ham hans Politistav, have givet sig
til med deres Stokke at slaae løs paa Christensen forat hjælpe Berthel Niel¬
sen, ligesom de ogsaa, da Christensen kaldte Betjent Qvie til Hjælp, løb hen

imod denne og med Stokkene bibragte ham et Slag over den ene Haand og
et Slag i Hovedet, hvilket sidste Slag efter Qvies Forklaring var saa vold¬

somt, at han styrtede om og et Øieblik tabte Bevidstheden. Da Qvie atter
kom til sig selv, vare Anders Pedersen og de andre Tilstedeværende løbne
bort, hvorimod det lykkedes Betjentene at anholde Berthel Nielsen. Ved

Overfaldet blev der tilføiet Betjent Christensen et langt overfladisk Saar i
Baghovedet samt Betjent Qvie et Saar og en Hævelse paa den ene Haand,

hvorhos de efter deres Udsagn i et den 3die August d. A. optaget Forhør

endnu den Gang følte Smerter i Hovedet, men iøvrigt er der ingen Føie til
at antage, at den dem tilføiede Overlast vil have nogen skadelig Indflydelse
paa deres fremtidige Helbredstilstand. Betjentene have paastaaet sig tilkjendte

en passende Erstatning for Svie og Smerte hos de Tiltalte.

For deres omhandlede Forhold ville de Tiltalte, — af hvilke Berthel
Nielsen er født i Aaret 1850 og Anders Pedersen i Aaret 1854, og som ikke
tidligere have været offentlig tiltalte eller straffede — være at ansee efter
Straffelovens § 100, jfr. §§ 98 og 203, med en Straf, der efter Sagens

Omstændigheder findes passende at kunne bestemmes til Fængsel paa Vaud
og Brød for hver af de Tiltalte i 4 Gange 5 Dage, hvorhos de ville have
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iu solidum at udrede den Patrouillebetjentene Christensen og Qvie ved

Underretsdommen tilkjendte Erstatning.“

Nr. 270.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Hans Henrik Hansen (Defensor Henrichsen),

der tiltales for Tyveri.
Meerløse=Tudse Herreders Extrarets Dom af 26de October
1876: „Arrestanten Hans Henrik Hansen af Qvandløse bør be¬

handles efter den kongelige Resolution af 30te Marts d. A., og
desuden udrede samtlige Actionens Omkostninger, hvorunder i
Salair til Actor, Procurator Arboe og til Defensor, Procurator

Christensen, 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 5te De¬

cember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande. I

Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne

Rothe og Justitsraad Petersen, betaler Arrestanten Hans Henrik
Hansen 10 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.“

Høiesterets Dom.

Med Bemærkning, at Tiltalte for de ham overbeviste, i den
indankede Dom fremstillede Tyverier har paadraget sig Ansvar

efter Straffelovens § 232 og § 238, sammenholdt med § 241,
og iøvrigt i Henhold til det i Dommen Anførte

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. I Salariumtil Advocaterne
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Hindenburg og Henrichsen for Høiesteret betaler
Tiltalte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „I nærværende fra
Meerløse=Tudse Herreders Extraret hertil indankede Sag, hvorunder Arre¬

stanten Hans Henrik Hansen tiltales for Tyveri, er det ved hans egen
med hvad der iøvrigt er fremkommet stemmende Tilstaaelse oplyst, at han
den 5te October sidstleden har frastjaalet Huusmand Jens Christensen i

Nørre=Jernløse en i dennes Forstue hængende Frakke af Værdi 6 Kroner, og
Dagen efter i Skrædder Hans Andersens Huus paa Østrup Mark forskjellige

Klædningsstykker m. m. af Værdi 14 Kroner 16 Øre tilligemed 8 Kroner,
som fandtes i Lommen af et af disse Klædningsstykker. De stjaalne Gjen¬

stande ere komne tilstede og udleverede de Vedkommende.
Arrestanten, der er født den 9de April 1814 og ifølge nærværende

Rets Dom af 6te Marts 1866 var for sjette Gang begaaet Hæleri hensat i
Horsens Tugthuus til Tugthuusarbeide paa Livstid, blev ved kongelig Resolu¬

tion af 30te Marts d. A. skjænket Friheden paa Vilkaar, at han ved paany
at gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke medfører høiere Straf
dog Betleri og Løsgængeri undtagne — vilde uden videre Dom blive gjen¬

andsat til Tugthuusarbeide paa Livstid. Det maa derfor billiges, at Arre¬

stanten ved den indankede, den 26de October sidstleden afsagte Underretsdom
er dømt til at behandles efter bemeldte allerhøieste Resolution, og da Dom¬

mens Bestemmelser i Henseende til Actionens Omkostninger ogsaa billiges, vil

den i det Hele være at stadfæste.“

Nr. 269.

Advocat Klubien
contra

Gudbrandur Einarsson (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Forandring af et Faars Mærke og Tyveri.

Dala Syssels Extrarets Dom af 9de Februar 1875: „Til¬
talte Gudbrandur Einarsson bør at straffes med 8 Maaneders
Forbedringshuusarbeide. Saa bør han ogsaa at udrede alle
af denne Sag lovligen flydende Omkostninger, og deriblandt 2
Rigsdaler (fire Kroner) i Salair til sin Defensor for Underretten,
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Jens Jonsson paa Holi. Dommen bør efterkommes ifølge Øvrig¬

hedens Foranstaltning under Adfærd efter Loven.“
Den islandske Landsoverrets Dom af 23de August 1875:

„Tiltalte Gudbrandur Einarsson bør at straffes med Fængsel
paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage. Saa bør han og at
udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkostninger, og der¬

iblandt til Defensor for Underretten, Jens Jonsson 4 Kroner
og til Actor og Defensor for Overretten, Landshøvding=Secretair

Jon Jonsson og Procurator Pall Melsted 10 Kroner til hver
især i Salair. Efterkommes inden 8 Uger fra denne Doms lov¬

lige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

og med Bemærkning, at Anordning 11te Februar 1876 hjemler,
at Straf af Fængsel paa Vand og Brød nu kan anvendesi

Islands Vestamt,

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Klubien og Henrich¬
sen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.)

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede
Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri

Jøiesteretstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

N 37—38.

Den 9de Februar.

1877.
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Nr. 269.

Advocat Klubien
contra

Gudbrandur Einarsson.

(see forrige Nr.)
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Denne Sag er af

følgende Beskaffenhed, at i Foraaret 1872 efter Lammenes Afvænnelse var
et hvidt hornet 1 Aar gammelt Faar, med Bonden Bjarni Jonssons, paa

Skerdingstødum inden Dala=Syssel, fuldstændige Faaremærke, en Morgen
kommen blandt Tiltaltes Malkefaar, som boer paa Nabogaarden Hol, og som

denne Morgen selv drev Malkefaarene hjem i Faarefolden. Da Tiltalte saae
dette Faar blandt Malkefaarene, faldt ham strax ind, at sætte sit Faaremærke

paa det, og i den Hensigt drev han det ind i Faarefolden tilligemed Malke¬

faarene, og efterat Malkningen var tilendebragt, forandrede han Mærket paa

det til sit Faaremærke, uden at Nogen var der tilstede, da han gjorde det;
men at sætte sit Mærke paa Faaret, gjorde han i den Hensigt, at tilvende sig
det. Noget senere køm Bjarni til Tiltaltes Hjem, og spurgte ham, om han

havde forandret Mærket paa Faaret, men Tiltalte nægtede det den Gang,
fordi der var Flere tilstede, som hørte deres Samtale, men lidt senere foretog
Tiltalte sig en Reise til Bjarni's Hjem, ønskede at maatte tale med ham i
Errum, og fortalte ham der hele Sandheden, og tilbød ham Fyldesigjørelse
for denne Forseelse. I Sagen blev først optaget Forhør den 25de September
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f. A. af Sysselmanden fra Dala=Syssel, og deri afsagt Dom den 9de Fe¬

bruar d. A., ved hvilken Tiltalte blev dømt til 8 Maaneders Forbedrings¬
huusarbeide, samt til at udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkostninger,
og deriblandt 4 Kroner i Salair til Jens Jonsson paa Hol, men denne Dom

er, ifølge Tiltaltes Ønske, appelleret til Overretten. Overretten maa ansee,
at, da Tiltalte fandt Faaret blandt sine egne Malkefaar, bor hans Forseelse

henføres under Straffelovens § 250, og synes da Straffen passende bestemt
til Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage “

———

Onsdagen den 10de Januar.

Nr. 252.

Advocat Klubien paa det Offentliges Vegne
contra

Herredsfoged i Skads Herred Axel Rosenørn

(Etatsraad Buntzen efter Ordre),
forsaavidt angaaer den af ham under Justitssagen imod Jens

Christian Østergaard Simonsen for ulovlig Omløben med Varer

anvendte Behandling.
Af Præmisserne til Viborg Landsoverrets Dom af 6te Juni

1876:

*

*

*

Med Hensyn til Sagens Behandling

*

for Politiretten bemærkes, at da Tiltalte Dagen efter sin An¬

holdelse den 8de Februar d. A. fremstilledes for Forhør og da
paastod at have mistet 500 Kroner, som han efter sit Anbrin¬

gende havde gjemt mellem de af ham medførte Varer, for hvilket
Pengebeløb han derhos vilde gjøre Anholderne ansvarlige, blev

han, efterat Varerne vare undersøgte i Retten uden at Pengene

fandtes — som det i Politiretsdommerens, Herredsfoged Rosen¬
ørns, Tilførsel til Protocollen hedder — „tagen i Forvaring
indtil Videre, navnlig paa Grund af hans Beskyldning om at

have mistet Penge under Anholdelsen“, og i Henhold til denne
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Protocoltilførsel er han derpaa holdt arresteret indtil den 29de

Februar d. A., paa hvilken Dag han løslodes efter først at have

maattet betale blandt Andet Omkostningerne ved hans Indtrans¬

port og Arrest med det ovenanførte Beløb 17 Kroner 30 Øre.
Ligesom nu Paabudet i den gjennemsete Grundlovs § 80 om

Afsigelsen af en af Grunde ledsaget Kjendelse som Betingelse for
Anvendelsen af Varetægtsfængsel ikke kan ansees fyldestgjort ved

Politiretsdommerens ovenanførte Tilførsel til Protocollen, saa¬

ledes findes der eiheller i og for sig at have været tilstrækkelig
Føie til at arrestere Tiltalte i Anledning af hans Angivelse om
at have mistet det ommeldte Pengebeløb, idet han ikke i For¬

bindelse dermed havde fremsat nogen Sigtelse mod de Personer,

der havde anholdt ham, om, at disse skulde have tilvendt sig
Pengene; men i hvert Fald maa det ansees ubeføiet, at Tiltalte

vedblivende er holdt arresteret efter den 11te Februar, paa hvil¬

ken Dag han i Retten havde erkjendt, at han muligen selv havde

tabt de ommeldte Penge— hvilke han vedholdende har paa¬
staaet at have mistet — forinden han blev anholdt. Politirets¬
dommerens Fremgangsmaade i begge de anførte Henseender maa

derfor misbilliges, men til at paalægge ham særligt Ansvar i
denne Anledning findes der dog efter Omstændighederne ikke at
være aldeles tilstrækkelig Føie, hvorimod de ommeldte Transport¬
og Arrestomkostninger, som ovenfor anført, ville være at udrede

af det Offentlige tilligemed Sagens øvrige Omkostninger.“

Høiesterets Dom.
Med Hensyn til Sagens Behandling for Politiretten, som

efter den skete Indankning alene er Gjenstand for Prøvelse, maa
Høiesteret i alt Væsentligt tiltræde Overrettens Bedømmelse af

samme. Særlig bemærkes, forsaavidt Spørgsmaalet om Straf¬
ansvar angaaer, at den i Dommen nævnte Protocoltilførsel, uan¬

seet det Ufyldestgjørende i dens Affattelse, dog kan betragtes og
af Dommeren maa antages at være betragtet som en motiveret

Arrestkjendelse, og at derfor Betingelserne for Anvendelsen af
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Straffelovens § 129 ikke kunne ansees at være tilstede. Og i
Henseende til selve Fængslingens Lovlighed fremhæves, at Domme¬
ren ikke kan ansees at have manglet Anledning til at opfatte

Jens Simonsens Forklaring om at have mistet Penge under
Anholdelsen som indeholdende en falsk Angivelse, og at det Straf¬

bare i en saadan ikke vilde være bortfaldet ved Jens Simonsens

Udtalelse i Forhøret den 11te Februar f. A. I Betragtning
heraf kan Fængslingen og dens Fortsættelse udover den nævnte
Dag ikke paadrage Politiretsdommeren Ansvar efter Straffe¬
lovens § 127, ligesom heller ikke nogen anden Bestemmelse
i

Straffeloven efter Omstændighederne derpaa findes anvendelig.
Det maa herefter bifaldes, at der ved den indankede Dom ikke

er paalagt Politiretsdommeren Straf, medens det dog maa have

sit Forblivende ved den i Dommen udtalte Misbilligelse, hvor¬
hos bemeldte Dommer vil have at udrede de de befalede Sag¬
førere for Høiesteret tilkommende Salarier.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør forsaavidt paaanket
er,

ved

Magt

at

stande.

I

Salarium

til

Advo¬

cat Klubien og Etatsraad Buntzen for Høieste¬

ret betaler Herredsfoged Axel Rosenørn 20 Kro¬

ner til hver.

Nr. 264.

Etatsraad Buntzen
contra

Caroline Amalie Hansen, Bastiansens Hustru

(Defensor Levinsen),

der tiltales for Tyveri.

Den 10de Januar.
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Criminal= og Politirettens Dom af 2den December 1876:

„Tiltalte Caroline Amalie Hansen, Bastiansens Hustru bør straf¬

fes med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder samt udrede

denne Actions Omkostninger og derunder i Salair til Actor og
Defensor, Procuratorerne Leth og H. H. Nyegaard med 10 Kro¬
ner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. I Salarium til Etatsraad Buntzen
og Advocat Levinsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Tiltalte Caroline

Amalie Hansen, Bastiansens Hustru, der er født den 11te Januar
1850 og senest ved denne Rets Dom af 2den August 1870 anseet efter

Straffelovens § 231 1ste Led med Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, er under

nærværende mod hende for Tyveri anlagte Sag ved egen, med det iøvrigt
Oplyste stemmende Tilstaaelse overbeviist at have i indeværende Aar i to

forskjellige Gange frastjaalet Magdalene Ernestine Dometille Kloss, Lorentzens
Enke, et til 1 Krone vurderet Par Muffediser og et til 3 Kroner vurderet

Par Sko, hvilke Ting hun begge tilvendte sig under Besøg hos Bestjaalne
paa Steder i dennes Leilighed, hvor hun uden Hinder kunde sætte sig i Be¬

siddelse af dem.
Som Følge heraf vil Tiltalte nu blive at dømme efter fornævnte
Lovs § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri, efter Omstændighederne
til Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, hvorhos hun vil have at udrede

denne Actions Omkostninger “

—— *—
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Den 12te Januar.

Fredagen den 12te Januar.

Nr. 130.

Politibetjent V. C. S. Fremming
(Advocat Brock efter Ordre)
contra

Capitain og Smedemester I. A. Jensen og Landsover¬
samt Hof= og Stadsrettens Skiftecommission, der
behandler Boet efter Handskemager Joseph Johan Rehrl og efter¬

levende Enke Vilhelmine Andrea Mathilde født Alsø (Ingen),

betræffende en i Boet af bemeldte I. A. Jensen ifølge en Obliga¬
tion anmeldt Fordring.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Skiftecommissions
Decision af 20de April 1876: „Naar Capitain og Smedemester

I. A. Jensen i Nyborg inden 4 Uger fra denne Decisions For¬
kyndelse inden sit Værneting med sin Ed bekræfter, deels at af¬

døde Handskemager Joseph Johan Rehrl i levende Live for ham

har erkjendt, at have udstedt en Panteobligation af det i den
fremlagte Udskrift af Pantebogen angivne Indhold, deels at denne
Obligation er udstedt for en virkelig Gjæld som Rehrl havde

havde paadraget sig, bør Capitain Jensen for den nævnte Pante¬

obligations Paalydende 2300 Kroner med Renter deraf 6 ptC.

p. a. fra den 21de Januar 1871 at regne indtil Betaling skeer,
være berettiget til at erholde Udlæg i Boet efter Fordringens

Beskaffenhed som Pantefordring. Trøster Capitain Jensen sig

derimod ikke til saadan Ed at aflægge, bør Boet for hans Til¬
tale i denne Sag fri at være.“

Høiesterets Dom.
Om det end forudsættes, at den i den indankede Decision
omhandlede Panteobligation, der ifølge den fremlagte Pantebogs¬

Udskrift er bleven tinglæst den 23de Januar 1871, men ikke selv

er kommen tilstede under Sagen, i Virkeligheden har været ud¬
stedt af afdøde Handskemager J. J. Rehrl, maatte det dog være

en Betingelse for Indstævnte Jensens Ret til som Creditor efter
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samme at gjøre Krav gjældende mod Udstederen, at Obligationen
tillige ved Overleverelse eller paa anden Maade var stillet til
hans Raadighed. Efter Proceduren maa der imidlertid gaaes

ud fra, at Obligationen, ved hvis Udstedelse Indstævnte Jensen
ikke var nærværende, hverken dengang eller senere er bleven ham
overleveret, hvorimod den forblev i Rehrls Besiddelse; og de

fremkomne Oplysninger give ikke Føie til at antage, at det har
været paa Jensens Vegne, at Rehrl saaledes beholdt den i sit

Værge. I saa Henseende bemærkes, at ingen Erkjendelse heraf

fra afdøde Rehrls Side foreligger og at det til Opnaaelse af
det af Jensen opgivne, i Decisionen nævnte Øiemed end ikke

kunde være nødvendigt, at selve Panteobligationen, efter at den
var bleven tinglæst, vedvarende forblev i Debitors Besiddelse.

Indstævnte Jensen har derhos ikke paa Opfordring meddeelt nær¬
mere Oplysninger om, hvorledes den Afdøde var bleven ham

Obligationens paalydende Beløb skyldig, men indskrænket sig til
det i Decisionen nævnte almindelige og ganske ubeviste Anbrin¬
gende om Skyldgrunden, ligesom ogsaa andre i Decisionen frem¬

hævede Omstændigheder tyde paa, at Obligationen, dens Ægthed
forndsat, kun har været udstedt pro forma. Idet herefter Be¬
tingelserne for, at Panteobligationen kunde ansees at begrunde

en Gjældsforpligtelse, ikke ere tilstede, vil Indstævnte Jensens

Paastand om at erholde Udlæg efter samme i Boet ikke kunne

tages til Følge. —Processens Omkostninger for Høiesteret blive
efter Omstændighederne at ophæve og det Citantens her for Ret¬

ten beskikkede Sagfører tilkommende Salarium at udrede af det

Offentlige.

Thi kjendes for Ret:
Indstævnte, Capitain og Smedemester I. A. Jen¬
sens Paastand om at nyde Udlag i Handskemager

J. J. Rehrls og efterlevende Enkes Fællesbo
for den ovenomhandlede Panteobligations Paa¬
lydende, 2300 Kroner, med Renter kan ikke ta¬
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ges til Følge. Processens Omkostninger for
Høiesteret ophæves. Til Justitskassen betale
de Indstævnte 10 Kroner. Advocat Brock til¬

lægges i Salarium for Høiesteret 120 Kroner,
der udredes af det Offentlige.

Den indankede Decisions Præmisser ere saalydende: „I Boet efter

afdøde Handskemager Joseph Johan Rehrl og efterlevende
Enke Vilhelmine Andrea Mathilde født Alsø, har Capitain og
Smedemester I. A. Jensen i Nyborg anmeldt en Fordring stor 1150

Rd. ifølge en Obligation, som afdøde Rehrl skal have udstedt under 21de Januar
1871 og som findes læst her ved Retten den 23de næstefter med almindeligt Under¬
part i alle Debitors nærværende og tilkommende Eiendele, og gaaer Capitain

Jensens Paastand ud paa, at han overeensstemmende med Obligationen
kjendes berettiget til at nyde Udlæg i Boet, saavidt tilstrække kan, for den
nævnte Sum 1150 Rd. eller 2300 Kr. med Renter deraf 6 pCt. p. a. fro

den 21de Januar 1871 indtil Betaling skeer efter Fordringens Beskaffenhed
som Pantefordring, eller dog som simpelt Krav enten pure eller, saafremt
han med Ed bekræfter, at afdøde Rehrl for bam har erkjendt at have ud¬

stedt en Panteobligation af det Indhold, som en fremlagt Udskrift af Pante¬
bogen udviser, og at samme Obligation ikke senere er bleven indfriet Deri¬
mod har Rehrls Enke, som senere er bleven gift med Politibetjent V. C. S.

Fremming, paastaaet Voet frifundet for Capitain Jensens Tiltale, ialfald
imod at han med sin Ed bekræfter, at hun ingen Kundskab har om, at

hendes afdøde Mand skulde have udstedt den ommeldte Obligation. — Til
Begrundelse af sin Paastand har Captain Jensen fremlagt en Udskrift af
Rettens Løsøre=Obligations=Protocol, indeholdende en Copi af den paa¬

gjældende Panteobligation, der er dateret den 21de Januar 1871 og forsynet
med Underskriften J. J. Rehrl, hvorhos der under en Paategning til Vitter¬

lighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed findes Navnet

Carl Birch og en anden ustævnt Persons Navn, og er det af Pantecontoret
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attesteret, at en saadan Obligation er tinglæst den 23de Januar 1871.

Derimod har Capitain Jensen ikke kunnet producere den originale Obligation,
der efter hans Anbringende skal have beroet hos afdøde Rehrl, hvormed den

nærmere Sammenhæng skal være den, at Rehrl, der tidligere havde været

gift med en Søster til Capitain Jensens Hustru skal saavel af denne som af
sine andre Svogre, hans Hustrues Brødre, have modtaget forskjellige Laan,
og at Obligationen da er bleven udstedt efter Overeenskomst med Svogrene,

for at faae denne Gjæld constateret, men at det forøvrigt ikke havde været

Meningen at gjøre Fordringen gjældende imod Rehrl i dennes levende Live,

samt at man derhos havde ladet ham forblive i Besiddelse af Obligationen

for at han ved Hjælp af samme kunde afværge Retsforfølgning fra andre

Creditorers Side. Obligationen er imidlertid ei heller kommen tilstede i
Boet, og Rehrls Enke har fra sin Side anbragt, at det er hende aldeles

uvitterligt, at Anmelderen nogensinde skulde have forstrakt hendes afdøde

Mand med Penge eller Andet, ligesom hun ei heller nogensinde vil have hørt
Manden omtale, at han stod i noget Gjældsforhold til Jensen, og hun har

derfor principaliter benægtet, at Rehrl enten selv eller ved nogen Anden har

underskrevet Obligationen. — In subsidium har hun gjort gjældende, at
Fordringen i ethvert Fald maa betragtes som udstedt pro forma for at for¬

hindre andre Creditorer fra at søge Fyldestgjørelse i Rehrls Eiendele, og at

Obligationen saaledes ikke repræsenterer nogen virkelig Gjæld, som kan fordres

betalt af Boet. Til Beviis for Obligationens Ægthed har Capitain Jensen
nu kun seet sig istand til tilveiebringe et enligt Vidnesbyrd, nemlig af Auc¬

tionsdirecteur Birch, der edelig har bekræftet, at afdøde Rehrl den 21de

Januar 1871 i hans og det andet ustævnte Vitterlighedsvidnes Overværelse

har underskrevet den den 23de samme Maaned tinglæste Panteobligation,
af hvilken en bekræftet Udskrift af Pantebogen er ham foreholdt. Derimod

har det andet Vitterlighedsvidne efter Capitain Jensens Anbringende ikke
været at finde. Ved Auctionsdirecteur Birchs Forklaring, hvis Gyldighed

ikke findes at kunne svækkes derved, at han under Sagen er optraadt som
Capitain Jensens Befuldmægtigede, skjønnes der imidlertid, naar tillige hen¬

sees til, at flere andre Omstændigheder bestyrke, at Rehrl har staaet i Penge

mellemværende med sine Svogre, at være tilveiebragt saa megen Formodning
for Obligationens Ægthed, at Sagens Udfald forsaavidt maa blive at gjøre

afhængig af Capitain Jensens Ed, som dog, da han ikke personlig vil have
været tilstede ved Documentets Oprettelse, maa gaae ud paa, at Rehrl for

ham har erkjendt, at have udstedt en Panteoöligation af det Indhold som
angives i Udskriften af Pantebogen. At lade Rehrls Enke med sin Ed be¬

kræfte, at hun er uvidende om, at hendes afdøde Mand skulde have under¬
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skrevet Obligationen, vil saa meget mindre kunne tilstedes, som Obligationen
ikke foreligger in originali, og det derfor altid maa blive uvist, om hun

ikke, dersom hun havde havt Leilighed til at see Underskriften paa Origi¬

nalen vilde være kommen til den Erkjendelse, at Underskriften virkelig var

meddeelt af Rehrl.
Hvad dernæst angaaer Enkens subsidiaire Erindring om, at Obliga¬

tionen kun kan antages at være udstedt pro forma, i hvilken Henseende Be¬
viisbyrden maa paahvile hende, bemærkes, at nogen Formodning vel kan

siges at være tilveiebragt for Rigtigheden af denne Indsigelse ved de af
Capitain Jensen selv oplyste Omstændigheder, at det ikke har været Hensigten

at gjøre Fordringer gjældende mod Rehrl personlig, og at han end ikke i
levende Live har svaret Renter af samme, samt at han med Jensens Sam¬

tykke endog har havt Obligationen i Besiddelse i den Hensigt at afværge

andre Creditorers Retsforfølgning, men disse Omstændigheder findes dog
alene at kunne medføre den Virkning, at den Ed, som Capitain Jensen efter

det Foranførte vil have at aflægge til Vekræftelse af Obligationens Ægthed,

tillige kommer til at gaae ud paa, at Obligationen er udstedt for en virkelig
Gjæld, som afdøde Rehrl har paadraget sig, og vil han saaledes, naar han

aflægger Eden være at kjende berettiget til at erholde Udlæg i Boet efter

Fordringens Beskaffenhed som Pantefordring for Obligationens Paalydende
med Renter, medens Bort i modsat Fald bliver at frifinde.

Iøvrigt er det en Selvfølge, at selv om Eden aflægges, vil Betalingen
ikke kunne effectueres forinden den bortkomne Obligation ved Dom er

mortifice et. Under Sagen foreligger ingen Stempelovertrædelse.“

Onsdagen den 12de Januar.

Nr. 25. Bestyrelsen for Vridsløselille Straffe¬

anstalt (Advocat Klubien efter Ordre)
contra

Grosserer Haunstrup (Advocat Henrichsen),
betræffende Betalingen af et af Indstævnte til Straffeanstalten

formentlig skyldigt Beløb.
Sø= og Handelsrettens Dom af 9de December 1875: „Ind¬
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stævnte Grosserer Haunstrup bør for Tiltale af Sagsøgeren,
Bestyrelsen for Vridsløselille Straffeanstalt, i denne Sag fri at

være. Sagens Omkostninger ophæves.“

Høiesterets Dom.
Som i den indankede Dom antaget, har den tidligere Bog¬

holder ved Vridsløselille Straffeanstalt, Merwede, hverken havt
nogen udtrykkelig eller nogen i hans Stilling og Functioner ved
Anstalten begrundet Bemyndigelse til paa dennes Vegne at mod¬

tage og qvittere for de Penge, Indstævnte skyldte for de af ham
for Anstalten solgte Tæpper. Ligesom Indstævnte derfor ikke ved

at betale til Merwede har kunnet indfrie sin Gjæld til Straffe¬
anstalten, saaledes findes dennes Bestyrelse heller ikke efter de

Høiesteret forelagte tildeels efter Dommens Afsigelse tilveiebragte
Oplysninger ved sit Forhold ligeoverfor Indstævnte at have for¬

spildt det Offentliges Ret til, uanseet den til Merwede erlagte
Betaling, at indtale sin Fordring hos Indstævnte. Særlig be¬

mærkes i saa Henseende, at naar Indstævnte har troet, at Mer¬
wede var berettiget til paa Anstaltens Vegne at modtage de om¬

handlede Betalinger af ham, maa denne Vildfarelse nærmest til¬
regnes ham selv, hvorved navnlig fremhæves, at alle de Qvitte¬

ringer, Merwede i Aarene 1865 og 1866 meddeelte ham for be¬
talt Arbeidsløn, vare skrevne paa Anstaltens trykte Regnings¬

blanketter, der viste at der var ansat en Kasserer ved samme,

og at baade dennes Underskrift og Bogholderens Paategning
udkrævedes, for at Qvitteringerne skulde være bindende. Des¬

uagtet har Indstævnte for alle de Beløb, han senere for Tæpper

Tid efter anden udbetalte til Merwede, ladet sig nøie med ganske
simple, i Reglen paa hans eget Contoir udfærdigede og alene

med Merwedes Underskrift forsynede Qvitteringer, der, især naar

de sammenholdtes med de ovennævnte Qvitteringsblanketter, ikke
let af Indstævnte kunde betragtes som bindende for Straffe¬

anstalten. Indstævnte kan dernæst ikke med Føie paaberaabe sig,
at dennes Bestyrelse stiltiende har godkjendt Merwedes Optræden
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som Kasserer ved gjennem ham at modtage Indbetalinger fra

Indstævnte, da det for Høiesteret er oplyst, at dette kun er skeet
to Gange, og at der da paa sædvanlig Maade af Kassereren
udfærdigedes Secundaqvitteringer, der leveredes til Merwede
som Overbringer af Pengene for at tilstilles Indstævnte. Det

maa endvidere efter de foreliggende Oplysninger antages, at Besty¬

relsen ikke i Augnst Maaned 1873 har modtaget nogen Contocourant

fra Indstævnte eller nogen Udskrift af Straffeanstaltens Conto i
hans Bøger, men at der kun ved den i Dommen ommeldte Lei¬

lighed efter den daværende Inspecteurs Begjæring blev givet

ham en Optegnelse om den Saldo, Indstævnte ifølge sine Bøger

skulde skylde Anstalten; og ligesom Bestyrelsens Taushed efter
Modtagelsen af denne Oplysning saa meget mindre kan stilles

ved Siden af en Undladelse af at gjøre Udsættelser ved en til¬

sendt Contocourant, som Inspecteuren ved den nævnte Leilighed
allerede havde underrettet Indstævnte om Uovereensstemmelsen

mellem hans og Anstaltens Bøger, saaledes kan det heller ikke

lægges Bestyrelsen til Last, at den ikke har afgivet Erklæring
over den af Indstævnte i Januar 1874 fremsendte Contocourant.

Denne blev nemlig, ligesom alle tidligere, ikke tilstillet Bestyrelsen
men Merwede, om hvis urigtige Bogføring Indstævnte dog den¬

gang var bleven underrettet, og den er ikke kommen Bestyrelsen,

til Hænde, hvorimod denne kun har faaet en tilfældig Kundskab
om Indholdet af det Brevhvormed den var bleven fremsendt.
Bestyrelsen kan allerede paa Grund heraf ikke ansees stiltiende

at have godkjendt Rigtigheden af Indstævntes Contocouranter, og

der foreligger heller ikke nogen anden Forsømmelse fra dens Side,
der kunde have den Virkning at befrie Indstævnte for hans

Gjæld til Anstalten; navnlig kan dette ikke blive en Følge af,

at Indstævnte i flere Aar ikke blev krævet for Gjælden, hvilket
iøvrigt efter Citanternes Anbringende hidrører fra, at Merwede
har vidst at afværge, at der udgik Paakrav til Indstævnte.
Endnu kan bemærkes, at de foreliggende Oplysninger ikke beret¬
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tige til at antage, at Indstævnte ved tidligere, end skeet, at være

bleven underrettet om, at Anstalten agtede at gjøre sin Ret gjæl¬

dende mod ham, havde kunnet forebygge, at han kom til at lide
Tab ved Merwedes Bedrageri mod ham.

Ifølge det Anførte vil Indstævnte, i Overeensstemmelse med
den derom nedlagte Paastand, have at betale Citanterne 4153

Kroner 23 Øre med 5 pCt. aarlige Renter deraf fra Forligs¬
klagens Dato at regne. Processens Omkostninger blive efter

Omstændighederne at ophæve for begge Retter, og de Citanternes
befalede Sagførere tilkommende Salarier at udrede af det

Offentlige.
Thi kjendes for Ret:
Indstævnte bør til Citanterne betale 4153 Kro¬
ner 23 Øre med Renter deraf 5 pCt. aarlig fra

den 8de Mai 1875, indtil Betaling skeer. Pro¬
cessens Omkostninger for begge Retter ophæves.
Til

Justitskassen

betaler

Indstævnte

10

Kro¬

ner. Procurator Meyer for Sø= og Handels¬

retten og Advocat Klubien for Høiesteret til¬

lagges i Salarium, den Første 100 Kroner og
den Sidste 200 Kroner, hvilke Salarier udredes

af det Offentlige.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Bestyrelsen for
Vridsløselille Straffeanstalt paastaaer under nærværende Sag efter

meddeelt Bevilling til fri Proces ved sin befalede Sagfører, Overretsprocurator I.
Meyer, Indstævnte, Grosserer og Manufacturhandler Haunstrup, til¬

pligtet at betale for Fabrikata, tilvirkede i Straffeanstalten, solgte og leverede

til Indstævnte i Finantsaaret
1866—67

1533 Rd. 59½ Sk.,

1867—68

543

ialt 2076 Rd. 59½, Sk.,
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eller 4153 Kr. 23 Øre med Renter heraf 5 pCt. p. a. fra Forligsklagens
Dato den 8de Mai d. A. indtil Betaling skeer og Sagens Omkostninger efter
Reglerne for beneficrede Sager, derunder Salair til Procurator I. Meyer.

Indstævnte paastaaer sig derimod frifunden og tillagt Sagens Om¬
kostninger, idet han gjør gjældende, at han har erlagt Betalingen til rette
Vedkommende, nemlig Anstaltens daværende Bogholder Merwede, der efter

Indstævntes Formening har havt udtrykkelig eller dog ialfald stiltiende Be¬

myndigelse til at modtage Betalingen, eller hvis Modtagelse af Betaliagen

dog er bleven godkjendt af Anstaltens Bestyrelse, ligesom Bestyrelsen i hvert
Fald ved sin Mangel paa Control med Merwede og ved den Maade, hvorpaa

samme har stillet sig ligeoverfor Indstævnte, efter at det var oplyst, at
Merwede havde gjort sig skyldig i Bedrageri, iblandt Andet ved at forbruge

de ham paa Anstaltens Vegne af Indstævnte betalte Lenge, selv har givet Anled¬
ning til og selv forskyldt det paaførte Tab, der derfor er Indstævnte uvedkommende.

Det er givet, at Merwede ikke blot var Bogholder ved Anstalten, men
at hans Virksomhed gik langt videre. Han opbevarede saaledes Nøglen til

Lageret og havde en almindelig Bemyndigelse til at sælge af Lageret, naar
der indfandt sig Kjøbere; han havde endvidere hele Arbeidsvæsenet ved
Straffeanstalten under sin Bestyrelse og forhandlede som Følge heraf paa

Anstaltens Vegne med vedkommende Fabrikanter, for hvis Regning Fangerne
beskjæftigedes; i denne Egenskab knyttede han allerede i 1865 en Forbindelse

med Indstævnte, der i Henhold hertil paa Anstaltens Fabrikker fik udført

forskjelligt Arbeide, saasom Vævning, Ribning, Syning m m. I 1866 ind¬
ledede han efter Opfordring af den daværende Fængselsdirecteur og Inspec¬

teur, Justitsraad Bruun, en Forretningsforbindelse mellem Anstalten og

Indstævnte, hvorefter Sidstnævnte for Anstalten forskrev Cocusgarn, hvoraf
Fangerne vævede Tæpper, som Indstævnte derefter besørgede solgt for An

stalten. Vød Anstalten var der anlat en Kasserer, men hverken denne eller
Bogholderen havde nogen skriftlig Instruction, og det er oplyst, at saavel
Bogholderen som en af Anstaltens Contoirister af og til med Bestyrelsens

Vidende, men uden nogen udtrykkelig Bemyndigelse, have, naar Kassereren
var forhindret, paa dennes Vegne modtaget og qvitteret for Indbetalinger

til Anstalten. Det er fremdeles oplyst, at Indstævnte aldrig har betalt de

Penge, han skyldte til Anstalten for Arbeidsløn og for sølgte Tæpper, til
Kassereren, om hvis Existents han endog paastaaer at have været uvidende,
men til Merwede, der snart qvitterede for dem paa Kassererens Vegne, snart

i eget Navn, og som har indbetalt de for Arbeidsløn i Finantsaarene 1865
—66 og 66—67 af Indstæpnte modtagne Penge til Kassereren, uden at
denne har gjort nogen Indsigelse herimod eller sendt Indstævnte nogen egen¬
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hændig Qvittering eller gjort Indstævnte opmærksom paa, at Pengene skulde
betales til Kassereren. Ligeledes er det givet, at de enkelte Udbetalinger¬
som ere skete fra Anstalten til Indstævnte, ere skete ved Merwede og en enkelt

Gang ved Directeur Bruun, men aldrig ved Kassereren.
Da Directeur Bruun i 1873 fratraadte sin Stilling som Inspecteur

ved Anstalten, blev den nye Inspecteur, Hansen, opmærksom paa, ved at
eftersee Bøgerne, at Indstævnte for en længere Aarrække stod opført som De¬

bitor med stadigt voxende Gjæld, uden siden den 28de Marts 1868 at have

gjort Afdrag paa Gjælden, og da dette undrede ham, tog han i August
1873 ind til Indstævnte og meddeelte denne, at efter Anstaltens Bøger var
han Debitor for et betydeligt Beløb, hvortil Indstævnte bemærkede, at dette
maatte beroe paa urigtig Bogføring, eftersom han ikkun skyldte Anstalten

47 Rd. 1 Mk. Inspecteur Hansen overbeviste sig ved Eftersyn af Ind¬

stævntes Bøger om Rigtigheden heraf og begjærede derefter en Udskrift af
Indstævntes Bøger, som han senere fik tilsendt. Bestyrelsen underrettede
imidlertid ikke Indstævnte om, at denne Opgjørelse var urigtig, men for¬

holdt sig aldeles taus, og da Indstævnte ved Nytaar 1874 sendte sin Con¬

tocourant, hvorefter han skyldte Anstalten 21 Rd. 4 Sk., til Merwede,
anerkjendte ikke blot denne som Bogholder Contocourantens Rigtighed, men
hverken Inspecteur Hansen, der har indrømmet, at han kort efter Nytaar

blev bekjendt med den fremsendte Contocourant, eller Directeur Bruun, hvem

Hansen underrettede herom, meddeelte Indstævnte Noget om Contocou¬
rantens Urigtighed. Det kan endnu bemærkes at de Tæpper, for hvilke Be¬

taling søges under nærværende Sag, medens der angaaende den resterende

Betaling for Arbeidsløn er anlagt særlig Sag mod Indstævnte ved Hof= og
Stadsretten, ere udleverede af Merwede fra Lageret uden af ham at være

debiterede Indstævnte i Hovedbogen og uden at Anstaltens Bestyrelse var
bleven opmærksom paa, at disse Tæpper manglede i Lageret.

Forsaavidt nu Indstævnte som Frifindelsesgrund har gjort gjældende,
at Merwede havde en udtrykkelig Bemyndigelse til at modtage Penge paa
Anstaltens Vegne, og hor villet udlede denne Bemyndigelse af hans for¬

meentlige Stilling som Anstaltens Forretningsfører og af hans Ret til at

sælge af Lageret, naar der indfandt sig Kjøbere paa Anstalten, kan Retten
ikke give ham Medhold heri, da en Forretningsfører, selv om erwede kunde
betragtes som en saadan, ikke i og for sig kan ansees for bemyndiget til at

modtage og qvittere for indkommende Penge, og da der af Merwedes Ret
til at sælge af Lageret til dem, der indfandt sig paa Anstalten, ikke kan ud¬

ledes nogen Bemyndigelse for ham til at modtage Betaling for Varer, der

vare udleverede fra Lageret og debiterede Kjøberne.
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Derimod finder Retten, at Bestyrelsen ved sit hele ovenfor omtalte
Forhold har en væsentlig Skyld i, at Indstævnte har troet, at Merwede
var berettiget til paa Anstaltens Vegne at modtage Betalinger af ham og
derfor ogsaa selv er nærmest til at bære det af saadan Vildfarelse opstaaede
Tab, og at den i hvert Fald har godkjendt Merwedes Optræden som Kas¬

serer, ved at modtage Indstævntes Indbetalinger til Merwede uden at give

Indstævnte nogen anden Qvittering end Merwedes og uden at gjøre Ind¬

stævnte opmærksom paa, at Merwedes Qvitteringer vare ugyldige, ligesom
Retten ogsaa maa lægge en særlig Vægt paa, at Bestyrelsen, efter at være

bleven bekjendt med Indstævntes Contocouranter i August 1873 og Januar
1874, har undladt at underrette Indsiævnte om, at man ikke kunde aner¬

kjende disses Rigtighed, hvad der efter almindelig handelsretlig Coutume

havde været Bestyrelsens Pligt, naar den var vidende om Contocouranternes
Urigtighed og vilde fremkomme med Indstgelse i saa Henseende, hvorved

Indstævnte desuden efter det Oplyste muligviis havde kunnet forebygget det
Tab, som der nu er Spørgsmaal om at paaføre ham.
Indstævnte vil derfor være at frifinde, hvorimod Sagens Omkost¬
ninger efter Omstændighederne ville være at op hæve, og som Følge af dett¬

Resultat vil der ikke være al tilkjende Procurator I. Meyer, hvis Sagførelse

har været lovlig, noget Salair. Stempelpapirslovgivningen er ikke overtraadt

under Sagen.“

——— *—

Fredagen den 19de Januar.

Nr. 231. Gaardeier Niels Nielsen (Advocat Hindenburg)
contra

Valgbestyrelsen for 2den Landstingskreds ved dens
Formand Kammerherre C. Bille=Brahe

(Advocat Nellemann efter Ordre),
betræffende Citantens Berettigelse til at optages paa Fortegnelsen
over de høist beskattede umiddelbare Vælgere til Landstinget.

Kjøbenhavns Gjæsterets Dom af 17de October 1876: „Den
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indstævnte Valgbestyrelse for 2den Landstingskreds bør for Til¬
tale af Citanten Gaardeier Niels Nielsen af Gjørløse i denne

Sag fri at være. Høiesteretsadvocat Nellemann tillægges i
Salair af det Offentlige 40 Kroner.“

Høiesterets Dom.
Det af Citanten udviste Forhold med at deeltage i at ved¬
tage og underskrive det i den indankede Dom omhandlede An¬
dragende, der indeholdt aabenbar falske Klagemaal mod en hæder¬

lig og nidkjær Præst, samt at være med til at forlede Andre til
at underskrive Andragendet, som end ikke blev læst af eller op¬

læst for en Deel af dem, der underskrev, og hvis Indhold endog
tildeels blev fremstillet væsentligt urigtigt, findes, uanseet at den

af ham herfor efter Straffelovens § 226 forskyldte Straf ikkun
er bleven bestemt til en Mulct, efter samtlige dermed forbundne

Omstændigheder at maatte medføre, at han ikke kan ansees at

fyldestgjøre den i Grundlovens §§ 30 og 35 jfr. Lov om Val¬

gene til Rigsdagen af 12te Juni 1867 §§ 1, 2 og 47 opstillede
Betingelse for Valgretten, at være uberygtet. Som Følge heraf

og iøvrigt i Henhold til det i Gjæsteretsdommen Anførte vil
denne være at stadfæste. Processens Omkostninger for Høiesteret

blive efter Omstændighederne at ophæve og det de Indstævntes
befalede Sagfører her for Retten tilkommende Salarium at udrede

af det Offentlige.
Thi kjendes for Ret:
Gjæsterettens Dom bør ved Magt at stande. Pro¬
cessens Omkostninger for Høiesteret ophæves.
Til Justitskassen betaler Citanten 10 Kroner.

Advocat Nellemann tillagges i Salarium for

Høiesteret 100 Kroner, der udredes af det Of¬

fentlige.
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Den indankede Doms Præmisser ere saalydende: „Ved Kjendelse af
30te Marts 1876 blev af Valgbestyrelsen for 2den Landstingskreds statueret,
at Citanten, Gaardeier Niels Nielsen af Gjorløse, paa Grund af, at han
ved Landsover= samt Hof= og Stadsrets Dom af 18de November 1873 var

ifalden Straf efter Straffelovens § 226 for aabenbar falsk Klagemaal, frem¬

sat i et til Hs. Majestæt Kongen indgivet Andragende, maatte siges ved Dom

at være funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling og
saaledes i Henhold til Bestemmelserne i Lov om Valg til Rigsdagen af 12te

Juli 1867 § 47 jfr. Grundlovens § 30, ikke kunde være valgberettiget til
Landstinget, hvorfor Valgbestyrelsen nægtede at optage ham paa Fortegnelsen
over de høistbeskattede umiddelbare Vælgere til Landstinget.

Ved Stævning af 6te Juli d. A. har Citanten nu indbragt denne Sag

her for Retten, hvor han har paastaaet sig kjendt valgberettiget til bemeldte
Ting og berettiget til Optagelse paa formeldte Liste, samt den Indstævnte,
Valgbestyrelsen for 2den Landstingskreds, tilpligtet at betale ham

Sagens Omkostninger, hvorimod Valgbestyrelsen efter meddeelt Bevilling til
fri Proces, ved sin beskikkede Sagfører, Høiesteretsadvocat Nellemann, har

paastaaet sig frisunden, saaledes at Citanten tilpligtes at udrede Advocat
Nellemanns Salair, hvilket denne ialfald har paastaaet sig tillagt af det

Offentlige.
Der er her i Sagen ikkun Spørgsmaal om, hvorvidt Citanten ifølge

de foranførte Lovbestemmelser sammenholdt med Valglovens § 2 er udelukket
fra Valgret til Landstinget raa Grund af hiin Domfældelse. Sagens Om¬

stændigheder, forsaavidt de her komme i Betragtning, ere i det Væsentlige

følgende.
Ved et Besøg, som daværende Hjælpelærer i Skjævinge Skole, Wil¬
ladsen, Løverdag Aften den dde Juli 1871 gjorde hos Gaardeier Peder An¬

dersen i Skjævinge, ved hvilken Leilighed tillige Gaardeier Lars Larsen af

Borup kom tilstede, blev det aftalt, at der skulde indgives et Andragende for

at faae Sognepræsten i Skjævinge Pastor Henningsen fjernet, samt at der i
denne Anledning nævnte Dag hos Andersen skulde afholdes et Møde, til

hvilket de, som maatte ønske at deeltage i Andragendet, skulde indbydes. Til
dette Møde indfandt blandt Andre ogsaa Citanten sig efter Indbydelse af
Lars Larsen; efter en kort Discussion blev her det af Willadsen udarbeidede
Andragende, som var tilstede i 4 Exemplarer, efterat være oplæst for de

Mødende, vedtaget og underskrevet af disse med Undtagelse af Willadsen,
hvorhos Underskriverne enedes om at dele det District, hvori de vilde erhverve
Underskrifter paa samme, i 4 Kredse og have de derefter ogsaa med Bistand
af et Par andre Sognebeboere, i Reglen deelte i Hold paa tre Mænd, om¬

Den 19de Januar.

595

baaret Andragendet, paa hvilket Citanten navnlig deeltog i at erhverve ti
forskjellige Personers Underskrift. Bemeldte Andragende, der lyder saaledes:

„Allernaadigste Konge !
Underskrevne Medlemmer af Skjævinge og Gjørløse Menigheder tage

os den allerunderdanigste Frihed herved at frembære for deres Kongelige
Majestæt vor inderlige Bøn om, at den nuværende Sognepræst til disse
Menigheder Hr. Pastor Henningsen maatte blive afløst af en Præst og Sjæle¬

sørger, til hvem vi kunde slutte os med Tillid, og for hvem vi kunde have
Agtelse og føle Hengivenhed.
Med dyb Bekymring have vi af Hr. Pastor Henningsens hele Færd
og Omgjængelse ligefra det første Aar han kom her følt vore religieuse Fø¬

lelser saarede, vor Tillid til hans opbyggende Virksomhed som Evangeliets
Forkynder mere og mere svækket, og Agtelsen for ham stadig aftage, indtil
vi nu ganske føle os frastødte fra ham, og med Sorg over Savnet af en

sand Sjælesørger og „Ordets Forkynder,“ hvilket vi formedelst vore Formues¬
omstændigheder ikke kunne faae afhjulpet ved at danne en Frimenighed, ikke
vide bedre Raad, end allerunderdanigst, og med fuld Fortrøstning, at over¬

give denne vor inderlige Bøn til Deres Majestæt vor allernaadigste Konge,“
blev ogsaa paa denne Maade forsynet med ialt 84 Underskrifter, og efter Be¬

myndigelse af Peder Andersen directe indsendt til Hans Majestæt Kongen.

Efter hvad der var oplyst ved de i denne Anledning optagne Forhør blev

ifølge Kongelig Resolution af 13de November 1872 Willadsen samt de af
Andragerne, der havde været virksomme ved Andragendets Tilblivelse eller

ved at samle Underskrifter paa samme, ialt 14, og deriblandt Citanten satte
under Tiltale for Overtrædelse af Straffelovens § 226 og samtlige ved tidt¬
nævnte Overretsdom af 18de November 1873, efter denne § — for Willadsens

Vedkommende sammenholdt med § 47 — ansete med Bøder, Peder Anderfen
af 40 Rd., og de Øvrige, deriblandt Citanten, af 25 Rd.

Medens den indstævnte Valgbestyrelse principaliter har hævdet, at En¬
hver, der er ifunden Straf efter Straffelovens § 226, maa antages ved Dom

at være funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling

har Citanten vel erkjendt, at der kunne gives Tilfælde, hvor aabenbar falsk

Klagemaal maatte betragtes saaledes, men at dette ingenlunde kan antages i
ethvert Tilfælde, hvorimod dette Spørgsmaal maatte afgjøres efter de sær¬

egne Omstændigheder i hver enkelt Sag. I det foreliggende Tilfælde havde

Citantens Hensigt med Andragendet ikkun været den aldeles lovlige, hos
Kongen at andrage om Pastor Henningsens Forflyttelse, medens Motiveringen
i samme, der ikke hidrørte fra Citanten, ikke kunde tilregnes ham, der ikke kan

antages at have indseet Forskjellen imellem de i samme brugte Udtryk for
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forskjellige Begreber som Agtelse, Hengivenhed osv., uden særlig at være gjort
opmærksom derpaa. Efter sin Forklaring i Forhøret havde Citanten heller

ikke tænkt nærmere over den Maade, hvorpaa Andragendet var begrundet,
men kun ved at underskrive samme tænkt paa det Hensigtsmæssige i at faae
det daarlige Forhold imellem Pr. sten og Sognet hævet, hvorhos den Citanten
idømte Bødestraf ogsaa maatte ansees at vidne om, at Retten ikke havde op¬

fattet hans Forhold som vanærende.

Selv om der nu endog kan tænkes Tilfælde, hvor en Domfældelse
efter Straffelovens § 226 ikke maa betragtes som en Domfældelse for
en i den offentlige Mening vanærende Handling, findes dette i al Fald

ikke at kunne antages med Hensyn til den Citanten overgaaede Dom.

Det er fra Citantens egen Side erkjendt, at den Straf, hvormed en
Handling ansees, ingenlunde kan betragtes som et Udtryk for hvorvidt selve
Handlingen i og for sig i den offentlige Mening ansees som vanærende.
Som foran bemærket har Citanten ikke blot underskrevet hiint An¬

dragende, men endog selv været med at vedtage og at samle Underskrifter

paa samme, med hvis Indhold han derfor maatte være fuldkommen bekjendt,
men ifølge Dommens Præmisser er hans Domfældelse derhos udtrykkelig
begrundet paa, at den i Andragendet indeholdte Klage over Sognepræsten

var aabenbar falsk, og at de Tiltalte, deriblandt Citanten, have indseet, at
Klagemaalet var falsk, saa at det ikke findes med Føie at kunne bestrides, at

det af Citanten udviste Forhold i Dommen er betegnet paa en saadan Maade,

at det maa ansees for at være vanærende i den offentlige Mening, og vil
der som Følge heraf være at tillægge Indstævnte den paastaaede Frifindelse,
uden at det kan ansees fornødent yderligere at gaae ind paa Parternes

Anbragte
Med Hensyn til Sagens Omkostninger bliver der ikkun Spørgsmaal
om Advocat Nellemanns Salair, der bestemmes til 40 Kroner, og vil være

at udrede af det Offentlige. Det attesteres, at den befalede Sagførelse har
været lovlig samt at ingen Stempelovertrædelse foreligger under Sagen.“
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Advocat Henrichsen
contra

Detaillist Vilhelm Nielsen af Egeskov (Defensor Halkier),

der tiltales for 2den Gang begaaet ulovlig Udskjænkning af

Spirituosa.
Sunds Gudme Herreders Politirets Dom af 4de August

1876: „Detaillist Vilhelm Nielsen af Egeskov bør betale en

Mulct af 40 Kroner til Amtsfattigkassen samt have sin Ret til
Brændeviinshandel forbrudt. At efterkommes inden 3 Sole¬
mærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd ef¬

ter Loven.“
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 10de No¬

vember 1876: „Politiretsdommen bør ved Magt at stande.

Derhos bør Tiltalte Detaillist Vilhelm Nielsen af Egeskov betale
Sagens Omkostninger, derunder i Salair til Actor og Defensor

ved Overretten, Procuratorerne Kaas og Lange, 10 Kroner til

hver. Den idømte Mulct at udrede inden 8 Uger efter denne
Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkom¬
mes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Henrichsen og Halkier for Høiesteret betaler

Tiltalte 20 Kroner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Da det under nær¬
værende fra Sunds=Gudme Herreders og Lehns Birks Politiret til Overretten

indankede Sag af Tiltalte Detaillist Vilhelm Nielsen af Egeskov er er¬

kjendt, saavel at hans Tjenestepige den 16de Juli sidstleden har under hans
Fraværelse til Fortæring i hans Huus udskjænket blandt Andet Solbærrom,

som at han selv og hans Hustru af og til udskjænke spirituøse Drikke til

Fortæring sammesteds, maa det billiges, at han, der tidligere efter frivilligt

Tilbud af 7de September 1871 for samme Forseelse har erlagt en Mulct af
10 Rd., som i Gjentagelsestilfælde skulde have Domsvirkning, nu ved be¬
meldte Politirets Dom af 4de August sidstleden er i Henhold til Nærings¬

lovens § 78 for anden Gang begaaet ulovlig Brændeviinsudskjænkning anseet
med en Mulct af 40 Kroner til Amtsfattigkassen, samt dømt til at have den
ham til Brændeviinshandel meddeelte Tilladelse forbrudt. Politiretsdommen

bliver saaledes at stadfæste.

Nr. 248.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestanten Carl Elias Petersen Cramer

(Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveri.
Gjørding=Malt Herreders Extrarets Dom af 12te Septem¬

ber 1876: „Arrestanterne Carl Elias Petersen Cramer og Lud¬

vig Oscar Jochumsen bør straffes med Fængsel paa Vand og
Brød, Førstnævnte i 6 Gange 5 og Sidstnævnte i 4 Gange 5
Dage. Saa bør de og, hver med Halvdelen, udrede Actionens
Omkostninger, derunder Salair til Actor og Defensor, Procura¬

torerne Ferslev og Bøggild, 15 Kroner til hver, foruden Diæter

efter Stiftamtets Bestemmelse. At efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 30te October 1876: „Arre¬

stanten Carl Elias Petersen Cramer bør for Actors Tiltale i
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denne Sag fri at være, dog saaledes, at han deeltager i Udre¬
delsen af Actionens Omkostninger for Underretten overeensstem¬

mende med de herom i Underretsdommen indeholdte Bestemmel¬
ser samt udrede samtlige Actionens Omkostninger for Overretten

og derunder i Salair til Actor og Defensor sammesteds, Procu¬

rator Fasting og Cancelliraad Møller, 20 Kroner til hver. Det

Idømte at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Etatsraad Buntzen og Advocat
Halkier for Høiesteret betaler Tiltalte 50 Kro¬

ner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
der i 1ste Instants tillige angik Ludvig Oscar Jochumsen, for hvis Vedkon¬

mende Sagen imidlertid ikke er indanket for Overretten, tiltales Arrestosken

Carl Elias Petersen Cramer for Tyveri, og gaaer Sigtelsen imo ham
navnlig ud paa, at han den 17de April d. A. skal have frastjaalet Handels¬
mand Rasmus Poulsen af Holsted et Pengebeløb af 130 Kroner.

Bemeldte Rasmus Poulsen har i saa Henseende edelie forklaret, at
efterat han den nævnte Dag paa en Reise fra Haderslev Al Holsted havde

gjort Bekjendtskab med Arrestanten og ovennævnte Jochumen, der Begge fore¬

gave at være Handelsmænd og ligesom han at ville el Foldingbro Marked,
og af hvem han under et Ophold i Lunderskov bler indbudt til at nyde en
Kaffepunsch, blev han efter Ankomsten til Holsted, hvor de i Kroen ved Sta¬
tionen atter i Forening nøde nogle Drikkevare=, enig med dem om, at de

skulde følges ad til Stenderup, hvor der skulde være Dands, og at han i
dette Øiemed skulde leie en Vogn, og eftemt de forgjæves havde søgt at er¬

holde en saadan paa andre Steder, besluttede de at gaae til en Mand i
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Sønder=Holsted for hos ham at leie en Vogn, og da de vare komne et Stykke
hen ad Veien, ved hvilken Leilighed Arrestanten gjentagne Gange omfavnede
Rasmus Poulsen, uden at denne dog da lagde Mærke til, at Noget blev ham

berøvet, blev der foreslaaet, at Rasmus Poulsen skulde løbe i Forveien for

hurtig at faae Vognen bestilt. Dette gjerde han ogsaa, men da han havde
løbet et Stykke, og han ved at vende sig om saae, at de Andre, i Stedet for
at folge efter ham, gik tilbage til Holsted Station, faldt det ham, der nu

blev mistænkelig, ind at see efter, om han havde sin Tegnebog, hvori der

skulde være 130 Kroner, nemlig 2 Halvhundredekronesedler, en Tikroneseddel

og en Tidalerseddel — hvilke Penge han efter sit Udsagn sidst havde seet
under sit ovennævnte Ophold i Lunderskov, idet han da efter Anmodning af

Jochumsen havde for ham vexlet Tidalersedlen med Sølvmønt og lagt den i
Tegnebogen sammen med de andre Sedler —, men ved at føle i sin Bryst¬

lomme, hvor han havde havt Tegnebogen, mærkede han, at denne tilligemed
en Lommebog var borte. Tegnebogen fandt han imidlertid strax i Yder¬

lommen i sin Regnfrakke, men Pengene vare forsvundne, og idet han maatte
antage, at de 2 Andre havde bestjaalet ham, løb han i Forening med en
anden Mand — der nu kom til ham paa Veien, og som efter sit edelige Ud¬

sagn ved bemeldte Leilighed overbeviste sig om, at Rasmus Poulsen ingen

Seddelpenge havde enten i Tegnebogen eller i nogen af sine Lommer, navnlig
eiheller i Yderlommerne, — efter dem, og da han lidt nord for Stationen

havde indhentet dem, udtalte han strax for dem sin Mistanke om, at de havde
bestjaalet ham, hvad de imidlertid nægtede. Han forlangte derpaa, at de

skulde følge med til et navngivet Sogneraadsmedlem i Sønder=Holsted for at
visiteres, hvortil Arrestanten først var uvillig, men da en Trediemand, der

ne kom tilstede, paalagde ham at følge med, fulgtes de Alle derhen. Efter

Antosten dertil opd igede Rasmus Poulsen, der efter et Vidnes edelige Ud¬

sagn sinmesteds havde staaet Side om Side med Arrestanten, at der i Yder¬
lommen dhans Regnfrakke, hvor han tidligere havde fundet den tomme Tegne¬

bøg, nu vat en af de borteblevne Halvhundredekronesedler, i hvilken Anledning
Arrestanten for ind imod ham og slog ham til Jorden, idet han skjældte paa

ham, fordt han igtede dem for Tyveri af Penge, som han havde i Lommen,
og senere, medens b, efterat de efter Forslag af det ommeldte Sogneraads¬

medlem, der ikke vildt have med Visitationen at gjøre, havde begivet sig til

Kroen ved Holsted Statin for der at foretage Visitationen, sammesteds vare
i Begreb med at visitere Jchumsen, der først blev visiteret, bemærkede Ras¬
mus Poulsen, at Arrestanter lod 2 Stykker af en Tidalerseddel falde paa

Gulvet, samt at han kort efter, idet han gjorde Mine til at lade sig visitere,
greb med Haanden i sin Buxelomne og udtog Resten af Tidalersedlen samt
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en Tikroneseddel, hvilke han derefter ligeledes lod falde pan Gulvet. Arre¬

stanten og Jochumsen bleve derefter, udeu at Visitation af Førstnævnte havde
fundet Sted, bragte tilvogns for at føres til Tinghuset, og paa Ceien dertil
gjorde Arrestanten et mislykket Forsøg paa at undflye, ligesom han ogsaa

efter Rasmus Poulsens Forklaring tilbød, dersom han maatte blive kjørt til
Kroen, at ville bekjende, hvad han dog, da de i den Anledning holdt stille
og opfordrede ham til at bekjende, ikke gjorde, idet han sagde, at han ikke

havde Noget at bekjende. Den ovenommeldte af Rasmus Poulsen savnede

Lommebog blev den 19de April om Morgenen funden i en Cigarkasse, der
stod paa Gulvet i en Skjænkestue i den ommeldte Kro, hvorimod der under
Sagen mangler al Oplysning om, hvor den anden af de af Rasmus Poul¬

sen savnede Halvhundredekronesedler er bleven af.
Arrestanten har imidlertid vedholdende nægtet at have begaaet det om¬

meldte Tyveri, og vel er der under Sagen tilveiebragt en høi Grad af For¬
modning herfor, idet det navnlig ved flere Vidners edelige Udsagn er godt¬

gjort, at Arrestanten — der flere Gange tidligere har været straffet, foruden
at han mange Gange har været sat under Tiltale for lignende Forhold udcn

at blive idømt Straf — ved Visitationen i Kroen ved Holsted Station har

revet en Tidalerseddel itu og kastet Stykkerne tilligemed en Tikroneseddel paa
Gulvet, samt at han, da disse Gjenstande forevistes ham, har nægtet at
kjende Noget til dem, medens han, der ved sin Indbringelse i Arresten ikke
var i Lefiddelse af danske Pengeseoler, under Sagen har anbragt, at han
paa sin ommeldte Reise var i Besiddelse af en Tidalerseddel og en Tikrone¬

seddel, uden at han veed, hvor de ere blevne af; men efter Sagens Oplys¬
ninger i det Hele, og idet det navnlig ikke er beviist, at Tidalersedlen og den
Tikroneseddel, som Arrestanten lod falde paa Gulvet i Kroen, ere identiske

med de af Rasmus Poulsen savnede Sedler af samme Art, og der eiheller

foreligger noget særligt Beviis for, at Arrestanten ved bemeldte Leilighed har
været i Besiddelse af nogen Halv undredekroneseddel, findes der ikke at være

tilveiebragt aldeles tilstrækkeligt Beviis for, at Arrestanten har begaaet det
ommeldte Tyveri. Han vil derfor være at frifinde for Actors Tiltale i denne

Sag, dog med Forpligtelse til at deeltage i Udredelsen af Actionens Omkost¬
ninger i 1ste Instants overeensstemmende med de herom i Underretsdommen

indeholdte Bestemmelser samt at tilsvare Actionens Omkostninger for Overretten.

——
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Onsdagen den 24de Januar.

Nr. 5. Bygningsentrepreneur A. H. Petersens Enke

(Høiesteretssagfører Bagger)
contra

Photograph H. Stratböcker og Fabrikant I. Hoffmann

(Høiesteretssagfører Asmussen),
betræffende Indsættelsen af Kreaturer til Forhandling paa

Citantindens Eiendoms Grund.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 21de De¬

cember 1874: „Indstævnte, Enkefru Petersen, bør ophøre med
Indsættelse af Kreaturer til Forhandling paa den hende tilhø¬
rende Eiendom Matr. Nr. 4 E i Kjøbenhavns udenbyes Vester
Qvarteer. Processens Omkostninger ophæves. At efterkommes
inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Ad¬

færd efter Loven. Procurator Beyer forelægges en Frist af 8
Dage fra denne Doms Afsigelse til at foranstalte det af ham

den 11te Mai d. A. fremlagte Indlæg behørig stemplet.“

Høiesterets Dom.
Citantinden har for Høiesteret indskrænket sig til den Ind¬

sigelse mod de Indstævntes Søgsmaal, at hun ikke har over¬
traadt Bestemmelsen i det i den indankede Dom nævnte Skjøde

af 1ste Juli 1847 om, at der ikke paa den ved dette afhændede
Parcel maa indsættes Kreaturer til Forhandling. Af de Høieste¬
ret forelagte, tildeels efter Dommens Afsigelse tilveiebragte Op¬

lysninger, fremgaaer det imidlertid, at den i Dommen nævnte,
paa Parcellen indrettede Stald stadigt benyttes til deri at ind¬

sætte Kreaturer, som ere bestemte til Forhandling, og at denne
vel oftest foregaaer paa den saataldte Trommesal, men under¬

tiden dog ogsaa i bemeldte Stald, hvor Kjøbere af Kreaturer

søge hen, fordi de vide, at der sammesteds i Reglen findes Krea¬
turer til Salgs. Herved maa den foranførte Bestemmelse i Skjø¬
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det af 1ste Juli 1847 — der for Høiesteret er erkjendt at være
tinglæst som servitutstiftende — ansees overtraadt, og der kan
derfor ikke tillægges Citantinden den af hende paastaaede Frifin¬
delse, hvorimod den indankede Dom efter de Indstævntes Paa¬

stand bliver at stadfæste. Processens Omkostninger for Høieste¬
ret ville efter Omstændighederne være at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør

ved Magt at stande. Processens Omkostninger
for Høiesteret ophæves. Til Justitskassenbetaler
Citantinden 10 Kroner.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Ved Skjøde af 1ste

Juli 1847 solgte Gjæstgiver Stauning til Grosserer Nyholm Parcellen Litr.
E af et Staunings Eiendom Matr. Nr. 4 i Udenbyes Vester Qvarteer til¬

liggende Vænge ved Gamle Kongevei. Det bestemmes i Skjødet, „at Gjæst¬
giveri, Værtshuushold eller hvilkensomhelst anden Indretning, hvorved Spise¬

og Drikkevarer udsælges, ikke maa drives paa Parcellen, ligesom at derpaa

heller ikke maa indrettes Kreatur=Folde eller indsættes Kreaturer til Forhand¬

ling.“ Eiendommen Matr. Nr. 4 — der i Forening med Matr. Nr. 3 er den

saakaldte „Trommesal“ —eies

nu af Citanterne, Photograph H. Strat¬

böcker og Fabrikant Johannes Hoffmann, medens Matr. Nr. 4 E til¬

hører Indstævnte, Enkefru Petersen, der hensidder i uskiftet Bo efter sin
Mand, afgangne Bygningsentrepreneur A. H. Petersen, og da der i længere

Tid paa Matr. Nr. 4 E skal være indsat eller opstaldet Kreaturer til For¬
handling have Citanterne under nærværende Sag paastaaet Indstævnte til¬

pligtet under en passende daglig Mulct at ophøre hermed samt at betale
Sagens Omkostninger skadesløst. Indstævnte derimod har paastaaet sig fri¬

funden for Citanternes Tiltale og disse paalagte in solidum at betale Sa¬

gens Omkostninger skadesløst eller med noget Tilstrækkeligt.
Da det i Skjødet af 1847 ganske i Almindelighed er bestemt, at der
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paa Parcellen Matr. Nr. 4 E ikke maa indrettes Kreatur=Folde eller indsæt¬
tes Kreaturer til Forhandling, uden at det i nogen Maade er antydet, at

denne Indskrænkning i Eiendomsraadigheden over Parcellen skulde ophøre,
naar den Eiendom, hvorfra Parcellen solgtes, skiftede Eier, saa at der ikke

er Grund til at antage, at den anførte Bestemmelse skulde være truffen alene til

Fordeel for den daværende Eier, Gjæstgiver Stauning og ikke tillige til For¬
deel for den Eiendom, fra hvilken Parcellen afhændedes, og senere Eiere

da Citanterne ere Eiere af Matr Nr. 4, hvorfor de maa ansees for rette
Sagsøgere — da det er in confesso, at der i Skjødet til Indstævntes Mand
er optagen en lignende Bestemmelse som den anferte, saa at det i nærværende

Tilfælde er uden Betydning, om Skjødet, som Indstævnte paastaaer, ikke
maatte være læst som servitutstiftende, — og da det ved et under Sagen op¬

taget Tingsvidne er beviist, at der i en paa Matr. Nr. 4 E indrettet Stald
indsættes Kreaturer til Forhandling, — vil Citanternes Paastand være at
tage til Følge, dog at der efter Sagens Beskaffenhed ikke vil være at be¬

stemme nogen Tvangsmulct, naar Dommen siddes overhørig, hvorimod Dom¬

haverne i saa Fald ville have at gaae frem efter Frdn. 6te April 1842 § 8.
Processens Omkostninger blive efter Omstændighederne at ophæve.
Der bliver at forelægge Procurator Beyer en Frist af 8 Dage fra denne
Doms Afsigelse til at foranstalte det af ham den 11te Mai d. A. fremlagte Ind¬

læg behørig stemplet. Iøvrigt er der ikke begaaet nogen Stempelovertrædelse.“

Nr. 283.

Advocat Klubien

contra

Arrestantinden Laurine Kirstine Marie Madsen

(Defensor Nellemann,)

der tiltales for Tyveri.
Andst=Slaugs Herreders Extrarets Dom af 23de October
1876: „Arrestantinden Laurine Kirstine Marie Madsen bør hen¬

sættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i en Maaned og be¬

tale alle af Actionen flydende Omkostninger og deriblandt i
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Salairer til Procurator Zahn 10 Kr. og Sagfører C. W. Sø¬
rensen 8 Kr. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom af 18de December 1876: „Ar¬

restantinden Laurine Kirstine Marie Madsen bør hensættes til

Forbedringshnusarbeide i 1 Aar. Saa udreder hun og Actio¬
nens Omkostninger og derunder de ved Underretsdommen be¬

stemte Salairer samt i Salair til Actor og Defensor for Over¬
retten, Cancelliraad Møller og Justitsraad Neckelmann, 10 Kro¬

ner til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Forsaavidt Sagen efter den skete Indstævning 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 stande.

I Salarium til Advocaterne Klubien og Nelle¬
mann for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Arrestantinden Laurine Kirstine Marie Madsen for Tyveri.
Efter Politibetjent Lausens Rapport vedgik Arrestantinden under en
den 11te August d. A. af hendes Huusbond Lieutenant Trap til Vamdrup¬

gaard i Politibetjentens Overværelse foretagne Undersøgelse af Arrestantin¬
dens Kiste at have stjaalet to hendes Herskab tilhørende Lommetorklæder, der

ved Undersøgelsen fandtes i Kisten, og vel har hun under de derefter optagne

Forhører villet gjøre gjældende, at Politibetjenten maa have misforstaaet

hende, idet hun, der iøvrigt indrømmer uden sit Herskabs Vidende og Villie
at have borttaget bemeldte Tørklæder fra et Bord i Gaardens Rullestue,
hvor de efter en Vask vare henlagte, ikke vil have havt til Hensigt at tilegne

606

Den 24de Januar.

sig samme, men alene at bruge dem ved to Dandsegilder, og, naar de deref¬
ter vare vaskede, atter hemmelig vilde levere dem tilbage, men efter Omstæn¬

dighederne og navnlig da Arrestantinden under et ifølge Overrettens Kjen¬
delse optaget yderligere Forhør har vedgaaet, at hun virkelig, som i Politibe¬

tjent Lausens Rapport angivet, har den 11te August for sin Husbond og

Politibetjenten tilstaaet at have stjaalet Tørklæderne, idet hun grædende til¬
bød sin Husbond en Erstatning af 10 Rd., naar hun maatte slippe for at

blive anholdt, og at det først var under hendes Transport til Arresten, at

hun fremkom med sit Anbringerde om, at det ikke havde været hendes Hen¬
sigt at beholde Tørklæderne, findes der ikke at kunne tages Hensyn til be¬

meldte Anbringende, der ikke i nogen Henseende er bleven bestyrket ved, hvad

der iøvrigt er oplyst under Sagen. Tørklæderne, der tilligemed 3 andre i
Arrestantindens Kiste fundne fremmede Lommetørklæder under Sagen ere

vurderede til 80 Øre, maa antages at være tilbageleverede Arrestantindens

Herskab, og der er ikke under Sagen Spørgsmaal om Erstatning

Forsaavidt der derimod i Arrestantindens Kiste endvidere er fundet
deels et hendes Herskab tilhørende Haandklæde eller Viskestykke deels de 3
ovennævnte Lommetørklæder og et Forklæde, som tilhører forskjellige Tjeneste¬
folk paa Vamdrupgaard, da findes hendes Forklaring om, at hun havde

laant det ene af Lommetørklæderne af sammes Eierinde og at hun, der af

sin Husbond havde faaet Paalæg om at holde ryddeligt i Pigekammeret, for
at efterkomme dette Paalæg, midlertidigt havde henlagt de øvrige Gjenstande,
som laae i bemeldte Kammer, i sin Kiste, efter Sagens øvrige Oplysninger
ikke at kunne forkastes, og forsaavidt hun endvidere sigtes for at have fra¬

stjaalet sin Husbond noget Paklærred og Oberst Haffner paa Faurskovgaard,
hvor hun tidligere havde tjent, et Lagen, da er der ikke imod hendes Benæg¬

telse tilveiebragt noget Beviis for, at hun har gjort sig skyldig i det hende i
saa Henseende paasigtede Forhold.

For sit Tyveri af de to førstnævnte Tørklæder vil Arrestantinden, — der
er født i Aaret 1847 og som tidligere gjentagne Gange har været straffet for
Tyveri, senest ifølge Overrettens Dom af 20de December 1869 for denne

Forbrydelse 4de Gang begaaet efter Straffelovens § 232 samt for Bedrageri
efter bemeldte Lovs § 256 jrf. § 253 med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar,

hvorefter hun ifølge Viborg Kjøbstads Extraretsdom af 10de September 1872 blev
anseet for Bedrageri efter Straffelovens § 253 med Fængsel paa Vand og

Brød i 3 Gange 5 Dage — være at ansee for 5te Gang begaaet Tyveri efter

Straffelovens § 232 med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder findes

passende at kunne bestemmes til Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, hvorhos
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hun vil have at udrede Actionens Omkostninger og derunder de ved Under¬

retsdommen bestemte Salairer.“

——

274.

Advocat Nellemann
contra

Anders Christian Olsson og Hans Frederik Hansen

(Defensor Klubien),
der tiltales, Førstnævnte for Forsøg paa Omgængelse imod Na¬

turen og Sidstnævnte for Deelagtighed i denne Forbrydelse, ial¬

fald Uteerlighed, samt Bedrageri.
Criminal= og Politirettens Dom af 9de December 1876:
„Arrestanterne Anders Christian Olsson og Hans Frederik Han¬
sen bør straffes, Arrestanten Olsson med Forbedringshuusar¬

beide i 8 Maaneder og Arrestanten Hansen med Fængsel paa
Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, men Sidstnævnte iøvrigt

for Actors Tiltale i denne Sag fri at være. Saa bør de og
udrede denne Actions Omkostninger, Enhver for sit Vedkommende,
og derunder hver Halvdelen af Actors og Defensors, Procurato¬

rerne Hvalsøes og Seidelins Salairer, 12 Kroner til hver. At

efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt
at stande. Advocaterne Nellemann og Klubien
tillagges i Salarium for Høiesteret hver 30

Den 24de Januar.

608

Kroner, der udredes af de Tiltalte hver med det

Halve.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.)

——

—

—

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved
føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er
12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Søiesierersriøende.
9

C

udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

—

N 39—40.

Den 17de Februar.

1877.

Onsdagen den 24de Januar.

Nr. 274.

Advocat Nellemann

contra

Anders Christian Olsson og Hans Frederik Hansen.

(see forrige Nr.)
I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

mod Arrestanten Anders Christian Olsson for Forsøg paa Omgæn¬

gelse mod Naturen, og mod Arrestanten Hans Frederik Hansen for Deel¬
agtighed i bemeldte Forbrydelse, ialfald Uteerlighed samt for Bedrageri an¬
lagte Sag, er det ved den Førstnævntes egen med Arrestanten Hansens Ud¬

sagn stemmende Tilstaaelse beviist, at han i indeværende Aar 3 a 4 Gange

har gjort Forsøg paa at tilfredsstille sin Kjønsdrift ved Omgængelse mod
Naturen med Arrestanten Hansen, hvilke Forsøg mislykkedes, fordi denne ikke
vilde indlade sig med ham i en slig Forbindelse og derfor afværgede, at no¬

get Saadant fandt Sted.
Forsaavidt Arrestanten Hansen sigtes for Deelagtighed i Omgængelse
mod Naturen eller ialfald for Uteerlighed er det ikkun beviist, at han for sin

Fordeels Skyld ved de ovenomhandlede Leiligheder, hvorved Arrestanten Ols¬
son gjorde Forsøg paa Omgængelse mod Naturen, hvilket fandt Sted uden
at nogen Tredie var tilstede, har fundet sig i, at Sidstnævnte tilfredsstillede

sin Kjønsdrift deels ved at beføle hans mandlige Lem, deels ved at gnide sit
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mandlige Lem mellem hans Laar samt har tilfredsstillet Arrestanten Olssons

Kjønsdrift ved at gnide hans mandlige Lem med sin Haand. Men da intet
af disse Forhold kan blive at henføre under nogen Paragraph i Straffeloven

eller dens Analogi, vil han i saa Henseende ikke kunne paadrages: noget

Strafansvar.

Derimod vil Arrestanten Hansen være at straffe for Bedrageri, idet
han ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Tilstaaelse er overbeviist, at

have i sidstafvigte August Maaned uden Arrestanten Olssons Vidende og Villie
til egen Fordeel pantsat af dennes Eiendele en til 10 Kroner vurderet Para¬

ply, hvoraf han var kommen i Besiddelse ved, at Arrestanten Olsson paa
Tivoli havde faaet ham til at bære den for sig, og en til 35 Kroner vurde¬
ret Frakke som han, der havde faaet Løfte af Arrestanten Olsson om Laanet
af en Frakke til en Skovtour, i Henhold til dette Løfte havde taget i Arre¬
stanten Olssons Logis, efter hans Forklaring, der ikke kan forkastes, alene for

at benytte den til en Tour som den ovenommeldte

* — -— *

I Medfør af det Foranførte ville Arrestanterne, af hvilke Olsson, der

har opgivet at være født den 10de November 1835 og altsaa at have nu
fyldt sit 41de Aar, hvilket af Retten er skjønnet at stemme med hans Ud¬

seende, ikke er funden forhen straffet her i Landet, og Arrestanten Hansen,

der er født den 22de Februar 1852, tidligere anseet ved Frederiksborg Birks
Extrarets Dom af 4de September 1871 efter Straffelovens § 228 med Fæng
sel paa Vand og Brød i 5 Dage, og ved 1ste Artilleriregiments Krigsrets

Dom af 30te April 1874 i Henhold til Parolbefaling 3die August 1846 § 2
Nr. 3, og Infanteri=Reglement 3die Deel pag. 203 § 1 med Nedsættelse i de
Meniges anden Klasse og 50 Rottingslag, blive at dømme efter fornævnte

Lov, Arrestanten Olsson efter § 177 jfr. § 46, og Arrestanten Hansen efter
§ 253, hvorimod Sidstnævnte iøvrigt vil være at frifinde for Actors Tiltale,
og findes Straffen at kunne bestemmes for Arrestanten Olsson til Forbedrings¬

huusarbeide i 8 Maaneder og for Arrestanten Hansen til Fængsel paa Vand
og Brød i 2 Gange 5 Dage.“

Den 24de Januar.
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Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Christen eller Christian Sørensen Holm

(Defensor Brock),

der tiltales for Bedrageri.
Frederikshavns Kjøbstads Extraretsdom af 11te October

1876: „Arrestanten Christen eller Christian Sørensen Holm bør
at hensættes til Tugthuusarbeide i 2 Aar, saa udreder han Sa¬

gens Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Procurator
Hesse, og til Defensor, Procurator Poulsen, 12 Kroner til hver.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Viborg Landsoverrets Dom af 27de November 1876: „Under¬

retsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Procurator Fasting og Cancelliraad
Møller, betaler Arrestanten 15 Kroner til hver. At efterkom¬
mes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
vil den være at stadfæste, dog saaledes at Straffetiden findes at

burde bestemmes til 3 Aar.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,
dog at Straffetiden bestemmes til 3 Aar. I

Salarium til Advocaterne Levinsen og Brock
for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner til

hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Chri¬

sten Sørensen Holm — der er født i Aaret 1814, og som tidligere, for¬

uden et Par Gange at være straffet i Hertugdømmet Slesvig for Bedrageri,
gjentagne Gange har været straffet heri Landet, nemlig ifølge Nørvang=Tør¬
rild Herreders Extraretsdom af 16de Juni 1845 for Bedrageri efter Frdn.
11te April 1840 § 41 samt for Løsgængeri med Fængsel paa Vand og Brød

i 6 Gange 5 Dage, ifølge Høiesteretsdom af 10de November 1846 for Forsøg
paa Tyveri og Røveri efter Frdn. 11te April 1840 §§ 12 og 34 jfr. § 80
med Fæstningsarbeide i 7 Aar, hvilken Straf tildeels udstodes i Strafanstalten

paa Christianshavn, hvorfra han efter sin Forklaring paa Grund af gjentagne
Undvigelser først løslodes den 8de April 1864, ifølge Skodborg=Vandfuld

Herreders Politiretsdom af 12te December 1868 for Løsgængeri og Betleri
med Fængsel paa Vand og Brød i 8 Dage, ifølge Nørvang=Tørrild Herreders

Extraretsdom af 4de Marts 1870 for Bedrageri efter Straffelovens §§ 251

og 253 med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, ifølge Gjørding¬
Malt Herreders Extraretsdom af 21de Januar 1871 for Bedrageri og Løs¬

gængeri efter Straffelovens § 251 og Lov af 3die Marts 1860 med samme
Art af Fængsel i 5 Gange 5 Dage, og ifølge Overrettens Dom af 20de Juli

1874 for Bedrageri efter Straffelovens § 251, tildeels sammenholdt med 8
46, samt efter §§ 253 og 257, med Tugthuusarbeide i 2 Aar — tiltales
under denne Sag for Bedrageri.

Det fremgaaer af Sagens Oplysninger, at Arrestanten, der den 4de
August d. A. var bleven løsladt af Straffeanstalten i Horsens, hvor han

havde udstaaet den ham ved Overrettens ovennævnte Dom af 20de Juli 1874
idømte Straf af Tugthuusarbeide i 2 Aar, den 7de August har indfundet sig
paa Mægler Caspers Contoir i Frederikshavn, og under det urigtige Fore¬

givende, at han var Skipper Rasmussen eller som han senere navngav sig

Jonassen, og at hans Skib laae i Frederikshavns Havn med en Ladning
Tømmer til Mægleren, formaaet dennes Contoirist Wang, der vidste, at hans
Principal ventede en Ladning Tømmer, til at udbetale sig et Forskud af 20

Kroner, hvilket Arrestanten imidlertid, efter senere samme Dag at være fulgt
med Wang over paa Havnecontoiret for at faae Skibet anført til Indklarering

og anviist en Losseplads, tilbagebetalte Wang, som det maa antages, fordi
Arrestanten, der paa Havnecontoiret ikke kunde gjøre rigtig Rede for sit og
Skibets Navn, indsaae, at hans Bedrageri nu maatte blive opdaget.
Samme Dags Eftermiddag kom Arrestanten ind paa Consul Kalls

Contoir i Frederikshavn, hvor han under det urigtige Foregivende, at han
var Skipper C. Holm, Fører af Skonnerten „Marie“ af Aalborg, og at han,
i Anledning af, at hans Skib, som han angav laae udenfor Frederikshavns
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Havn, havde været paa Grund ved den svenske Kyst og var blevet læk, saa
at han havde maattet tage nogle Mand ombord til at pumpe, ønskede Consul
Kalls Assistance, fik Consulen, for hvem han tillige foregav, at han var

blottet fø Penge, til at udbetale sig en Forstrækning af 20 Kroner. Consul
Kall har frafaldet Krav paa Erstatning.
Endelig er det oplyst, at Arrestanten ligeledes den 7de August om

Aftenen, efterat have leiet en Vogn i Frederikshavn, er kjørt ud til Gaarden
„Heden“ der ligger en Miilsvei fra bemeldte Kjøbstad, og idet han her udgav

sig for Hestehandler, for en Kjøbesum af 280 Rd. afkjøbt Gaardens Eier
Jens Christensen en Hest, hvorved bemærkes, at Arrestanten, der betingede

sig, at Hesten næste Dag skulde afleveres paa det Hotel i Frederikshavn, hvor
Trrestanten havde logeret under sit Ophold sammesteds, lovede, at Kjøbe¬

summen, som han selvfølgelig var ude af Stand til at udrede, skulde være
lagt frem, dersom han ikke var hjemme paa Hotellet, naar Hesten afleveredes

sammesteds. Arrestanten — der, efter den nævnte Aften at have begivet sig
fra „Hedent til en Gaard i Fladholt, hvor han ligeledes begyndte at handle
om Heste, blev anholdt af Politiet, og som den næste Dag indlagdes paa

Sygehuset i Frederikshavn, fordi han syntes at vise Symptomer paa delirium
tremens, hvilket imidlertid efter Districtslægens Erklæring og Sagens øvrige

Oplysninger maa antages at have været Simulation — har nu vel villet

gjøre gjældende, at han, der saavel den 7de August som de to foregaaende

Dage havde nydt en Deel Spiritus, den 7de August har været fuldstændig
utilregnelig og kkke kan huske Andet af hvad der passerede den nævnte Dag
end at han, efter om Aftenen at være kjørt ud paa Landet og der at have

indladt sig paa at handle om Heste, blev anholdt af Politiet, men til dette

Anbringende vil der efter Omstændighederne ikke kunne tages Hensyn, og
Arrestanten, hvis svigagtige Forhold ligeoverfor Jens Christensen findes at
maatte henføres under Straffelovens § 257, medens hans øvrige ovennævnte

Forhold bliver at straffe efter bemeldte Lovs § 251, vil derfor være at ansee
efter bemeldte §§ med en Straf, der ved Underretsdommen findes passende

bestemt til Tugthuusarbeide i 2 Aar, og bemeldte Dom, hvis Bestemmelser i
Henseende til Actionens Omkostninger billiges, vil saaledes være at stadfæste.“
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Torsdagen den 25de Januar.

Advocat Brock

Nr. 273.

contra

Redacteur Harald Frederik Valdemar Brix

(Defensor Buntzen),
der tiltales for ærekrænkende og fornærmelige Sigtelser i Uge¬

bladet „Ravnen“ imod Assessor i Kjøbenhavns Criminal= og

Politiret Carl Wallick.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 27de No¬

vember 1876: „De ovenomhandlede for Citanten, Assessor i
Kjøbenhavns Criminal= og Politiret C. Wallick fornærmelige Sig¬

telser og Udladelser i de paaklagede Artikler i det af Indstævnte
H. Brix redigerede Blad „Ravnen“ Nr. 17, 19, 20 og 21 for i
Aar, bør døde og magtesløse at være, og bør Indstævnte straf¬

fes med simpelt Fængsel i 6 Maaneder. Til det Offentlige be¬
taler Indstævnte det Retsgebyr og Skriversalair, som skulde

have været erlagt, og Godtgjørelse for det stemplede Papir, som

skulde have været forbrugt, saafremt Sagen ikke for Citantens
Vedkommende havde været beneficeret, samt i Satair til Procu¬

rator Rode, 30 Kroner. Det Idømte at udredes inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og Dommen i det Hele

at efterkommes under Adfærd efter Loven.“ Der forelægges
Indstævnte en Frist af 8 Dage fra Dato til at berigtige Stemp¬

lingen af hans den 2den October d. A. fremlagte Indlæg.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved Magt at stande. I Salarium til Advocat

Brock og Etatsraad Buntzenfor Høiesteret betaler

Tiltalte 30 Kroner til hver.

Den 25de Januar.

615

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Efter meddeelt Be¬
villing til fri Proces paastaaer Citanten, Assessor i Kjøbenhavns Criminal¬

og Politiret C. Wallick, under nærværende Sag ved sin beskikkede Sagfører,
Procurator Rode, Indstævnte, Redacteur af Bladet „Ravnen“ H. Brix, an¬

seet med Straf efter Lovens Strenghed i Henhold til Straffelovens § 215
cfr. § 216 for de mod ham fremsatte ærekrænkende og fornærmelige Sigtelser,
som ere indrykkede i bemeldte Blads Nr. 17 for dette Aar i Stykket „Notable
Reisende“ Nr. 19 i do. „Sagen Burmeister contra Hansen“, Nr. 20 i do.

„Fabrikant og Værkfører“ og Nr. 21 i do. „Fabrikant og Værkfører“ samt

„Illustrerede Ordsprog“: „Burmeister og Wallick“, og tilpligtet at betale
Sagens Omkostninger efter Reglerne for beneficerede Sager, derunder Salair

til Procurator Rode. Saa har Citanten endelig paastaaet de paaklagede for¬

nærmelige Udladelser mortificerede.
Til nærmere Begrundelse af Søgsmaalet har Citanten bemærket, at
det i Anledning af en i Bladet „Socialdemokraten“ af Værkfører Hansen ind¬

rykket Artikel, hvori denne sigtede Firmaet Burmeister & Wain for et vidt
drevet Bestikkelsessystem, Bedragerier m. v., har været ham som Forhørs¬

dommer overdraget at lede en criminel Undersøgelse mod Hansen for falsk
Anklage, og at de paaklagede Fornærmelser, som gaae ud paa, at sigte Ci¬

tanten for at tage mod Bestikkelser og vise forsætlig Uretfærdighed og Partisk¬

hed ved at tage Persons Anseelse i sin Embedsgjerning, væsentlig dreie sig

om denne Sag.

I Bladet Nr. 17 meddeles saaledes under Stykket: „Notable Reisende“
at Fabrikant Burmeister, der som bekjendt af Værkfører Hansen er sigtet for

store Bedragerier mod Staten, for Tiden befinder sig paa en Recreationsreise
med den i Sagen undersøgende Dommer, Assessor Wallick, og denne Medde¬

lelse ledsages med en Række Udraabstegn, hvormed efter Citantens Forme¬

ning kun kan være tilsigtet at antyde, at han conniverede med Burmeister og
paa en ulømmelig og uværdig Maade tilsidesatte sine Pligter ved at reise med
en Mand, mod hvem slige Sigtelser vare fremsatte. Det hedder fremdeles i

samme Artikel, at Hansen gjennem Citanten har modtaget ugentlig Under¬
støttelse fra Burmeister og at dette er saa meget mere priisværdigt, som Han¬

sen efter Citantens Sigende ikke holder Mund, om man saa fyldte ham Lom¬
merne med Guld. Citanten, der benægter Rigtigheden af, hvad der saaledes
meddeles, antager, at Hensigten hermed kun har været at udbrede den Sig¬

telse mod ham, at Hansen understøttes, fordi han i Forhørene har erkjendt,
at hans Anklager mod Burmeister vare falske, men kun har tilstaaet dette mod

Betaling af denne, — en Forvanskning af Sandheden, som Citanten altsaa
sigtes for at have kjendt, taalt og understøttet.
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I Nr. 19 findes endvidere en Artikel: „Sagen Burmeister contra

Hansen tildeels efter Udskrift af Forhørsprotocollen“ som efter Citantens
Formening antyder, at man for at neddysse Hansens Anklager har un ladt

at undersøge Sagen samvittighedsfuldt, idet der blandt Andet anføres, at

man har villet gjøre ham sindsforvirret, at Politiet har givet ham Brænde¬
viin, før han førtes i Forhør, men hedder det fremdeles — det er værd at

vide, om Politiet mener, at man af fulde Folk skal faae Sandheden at vide,
dog i saa Fald behøve de jo ikke at drikke ham paa Peltsen, men de kunde

da blot rolig henholde dem til hans Anklage, som de jo meente var frem¬

kommen i Fuldskab. I samme Artikkel siges specielt om Citanten, at han

har været saa galant, at han ikke har forhørt en eneste af de Marineofficerer
eller Embedsmænd, som ere sigtede for at have modtaget Stikpenge af Bur¬
meister. Naa, de have vel — tilføies der, —
heller

ikke været saa dumme

at sige ja. Det er forresten en snild Forhørsdommer, denne Wallick; hvis
han bærer sig ligesaadan ad i Sager mod Fattigfolk, saa kan de sagtens klare
dem fra Tugthuset, men overfor sandant simpelt Pak kan man jo bedre op¬

træde paa en mere bestemt og imponerende Maade end overfor Folk i Uni¬
form og med Ordener paa, ja som man maaskee jevnlig sviller Whist med,

ja endogsaa tager paa Reiser med selv om de ere sigtede for de gemeneste
Kjæltringestreger. I Nr. 20 refereres under Titel „Fabrikant og Værkfører“

fremdeles en Samtale, hvori hiin opfordrer denne til at tilbagekalde sin Klage,
skjøndt Værkføreren erklærer den for correct og ægte, og da Værkføreren ind¬
vender: „Men Inspecteuren og den lille Dommer“, svarer Fabrikanten: „Er

mine Venner, man kan kjøbe dem“
Endelig findes i Bladets Nr. 21 deels Side 4 under Titel: „Fabrikant

og Værkfører“ —Handlingen

foregaaer paa Bellehøi for en halv Snees Aar

siden — indrykket en Samtale, hvori Fabrikanten blandt Andet yttrer, at
Værkførøren maa huske paa, at baade Directeuren, Underdirecteuren og Flere

skulle have Noget for deres Uleilighed, men at Regningen ogsaa skal blive

pebret, „thi skal man snyde, skal det være saa, at man baade kan kjøbe Domme¬
ren og have Politiet i Lommerne“ deels Side 5 under „Illustrerede Ord¬

sprog“ en Tegning, hvori to Hænder vaske hinanden i et Fad mrk. Criminal¬
retten og som er underskreven: „Burmeister & Wallick“, med Motto: „Den

ene Haand vadsker den anden, men gjør den ikke vaad“ Heri seer Citanten

ved en Hentydning til det Foregaaende en gjentagen Sigtelse for Bestikkelig¬
hed hos ham som Dommer
Indstævnte har principaliter paastaaet Sagen afviist som for tidlig an¬

lagt, med Tillæg af Kost og Tæring, da Sagen mod Hansen endnu ikke er

afgjort og det faaledes ikke har viist sig, hvorvidt hans Sigtelse mod Fabri¬
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kant Burmeister og Andre ere begrundede; men denne Indsigelse, der iøvrigt
ikke kunde medføre Afviisning, er aldeles ubeføiet, da Udfaldet af Undersøgelsen

mod Hansen ikke vedkommer nærværende Søgsmaal, der angaaer Fornærmelser,
som Indstævnte har fremsat mod Citanten. In subeidium procederer Ind¬

stævnte til Frifindelse med Tillæg af Sagens Omkostninger, idet han ikke er¬
kjender, at de paak’agede Artikler indeholde Injurier mod Citanten; men hvad

han i saa Henseende har anført, navnlig om, at det ikke har været Meningen
at fornærme Citanten, findes ikke at kunne faae nogen Betydning, da det ikke

kan bestrides, at de paaklagede Artikler i deres hele Forbindelse og Sammen¬

hæng indeholde grove Sigtelser mod Citanten for i hans Egenskab som Dom¬
mer at være partisk, bestikkelig og tage Persons Anseelse, og da disse Beskyld¬

ninger, som, hvis de vare sande, vilde gjøre Citanten aldeles uværdig til Med¬
borgeres Agtelse, ere høist graverende mod Citanten, vil Indstævnte være at

ansee efter Straffelovens § 216 cfr. § 215, og findes Straffen passende at
kunne bestemmes til simpelt Fængsel i 6 Maaneder, hvorhos de paaklagede

Fornærmelser ville være at kjende døde og magtesløse. Endelig vil Indstævnte

have at udrede Sagens Omkostninger efter Reglerne for beneficerede Sager,
derunder i Salair til Procurator Rode, hvis Sagførelse har været lovlig,
30 Kroner.

Der forelægges Indstævnte en Frist af 8 Dage fra Dato til at be¬

rigtige Stemplingen af hans den 2den October d A. fremlagte Indlæg.

Iøvrigt foreligger ingen Stempelovertrædelse.“

—

Nr. 276.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Jens Thomassen (Defensor Buntzen),
der tiltales for Betleri og Løsgængeri samt Tyveri eller ialfald

Overtrædelse af Straffelovens § 248.

Mols og en Deel af Sønder Herreds Extrarets Dom af
8de November 1876: „Arrestanten Jens Thomassen bør hen¬

sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage samt

udrede denne Actions Omkostninger, derunder Salair til Actor,
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Procurator Møller, 10 Kroner og Defensor, Procurator Kolding
8 Kroner. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 4de December 1876: „Un¬

derretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og
Defensor for Overretten, Procuratorerne Morville og Isaacsen,
betaler Arrestanten 10 Kroner til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde
kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocat Levinsen og Etatsraad
Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kro¬

ner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Jens

———

Thomassen, der er født i Aaret 1836 og tidligere ofte har været straffet,
deriblandt i Aaret 1862 for anden Gang begaaet Tyveri efter Frdn. 11te

April 1846 § 18 med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar samt flere Gange for
Betleri tildeels i Forbindelse med Løsgængeri, senest ifølge Randers Kjøbstads

Politiretsdom af 7de Juli d. A. for gjentaget Betleri med Fængsel paa Vand
og Brød i 2 Gange 5 Dage, tiltales under denne Sag for Betleri og Løs¬
gængeri samt Tyveri eller ialfald Overtrædelse af Straffelovens § 248.
Arrestanten har vedgaaet, hvad ogsaa stemmer overeens med Sagens
andre Oplysninger, at han, der den 2den August d. A. var bleven indlagt
paa Fattiggaarden i Randers, den paafølgende Nat undveg fra bemeldte An¬

stalt, hvorefter han indtil sin Anholdelse den 23de September har drevet om
uden nogen Beskjæftigelse, og væsentlig ernæret sig ved Betleri Hvad der¬
næst angaaer Sigtelsen mod Arrestanten for Tyveri eller ialfald Overtrædelse

af Straffelovens § 248, er det ved hans egen Tilstaaelse og Sagens øvrige
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Omstændigheder godtgjort, at han den 121e September d. A. har været i Be¬

siddelse af og solgt et Uhr samt bortbyttet en Sølvuhrkjæde, med Hensyn til

hvilke Gjenstande, der ere bragte tilstede under Sagen og tilsammen vurde¬
rede til 10 Kroner, Tjenestekarl Jens Peder Truelsen edelig har forklaret, at

de ere ham tilhørende og at han engang i September Maaned d. A, efterat

have i beruset Tilstand tilbragt Natten i en ubeboet Teglværksbygning i ru¬
strup, ved sin Opvaagnen om Morgenen savnede dem tilligemed et Par Bril¬

ler med tilhørende Trækasse og en Pengepung med nogle faa Skillinger, uden
at han iøvrigt veed, hvorledes de ommeldte Sager ere ham frakomne. Arre¬

stanten har i denne Henseende vedholdende udsagt, at han, efter den 11te
September om Aftenen et være kommen til Trustrup i en noget beskjænket

Tilstand, og derpaa i Løbet af Aftenen og Natten yderligere at have nydt
saamegen Brændeviin, at han blev aldeles beruset, lagde sig til at sove i en
Ladebygning, hvor der, saavidt han veed, ikke var Andre tilstede, og da han

den følgende Morgen forlod denne og var kommen ud paa Veien, faldt det

ommeldte Uhr med Kjæde ud af hans Lomme, uden at han veed, hvorledes

han var kommen i Besiddelse deraf, men da han er temmelig sikker paa, at

han ikke har kjøbt det, vil han gjerne indrømme, at han efter al Rimelighed
har stjaalet det fra Jens Peder Truelsen, skjøndt han Intet kan erindre derom,
ligesom han har nægtet at vide nogensomhelst Besked om de Gjenstande,
Truelsen som meldt endvidere vil have savnet. Om Erstatning er der ikke

Spørgsmaal under Sagen.
Idet der nu efter de foreliggende Oplysninger mangler Føie til at for¬

kaste Arrestantens Forklaring om den paagjældende Nat at have været i den
Grad beruset, at han ikke har nogen Erindring om, hvad han har foretaget

sig, og det saaledes ikke kan ansees godtgjort, at han er kommen i Besiddelse
af det omhanblede Uhr og Kjæde ved Tyveri, maa det billiges, at han for

sit Forhold ved at afhænde disse Gjenstande er ved Underretsdommen anset
efter Straffelovens § 248 med en Straf, der i Forbindelse med den Straf,

han efter det Foranførte endvidere har forskyldt efter Lov af 3die Marts
1860 § 5 cfr. § 1 findes ved bemeldte Dom passende bestemt til Fængsel

paa Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage, og den indankede Dom, mod hvis

Bestemmelser i Henseende til Actionens Omkostninger Intet findes at erindre,

vil saaledes være at stadfæste “
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Fredagen den 28de Januar.

Nr. 256.

Advocat Levinsen
contra

Mogens Petersen (Defensor Buntzen),

der tiltales for Bedrageri og Pengeafpresning.
Hads Herreds Extrarets Dom af 28de August 1876: „Til¬

talte, Skrædder Mogens Petersen af Ørting bør hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, saa bør han

endvidere betale i Erstatning, 5 Kr. til David Nielsens Enke,

Mette Jørgensen, 5 Kr. til Niels Nielsens Enke, Edel Nielsen,
1 Kr. til Mogens Rasmussen, 4 Kr. til Espen Sørensen, 4 Kr.

til Niels Peter Simonsen og 2 Kr. til Rasmus Knudsen, samt
endelig alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger og der¬
iblandt Salairer, 14 Kr. til Actor, Procurator Knudsen, og 10
Kroner til Defensor, Procurator Terndrup. Den idømte Erstat¬
ning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬

kyndelse og Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd

efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 30te October 1876:

„Un¬

derretsdommen bør ved Magt at stande, og bør Tiltalte derhos
i Erstatning til Bager Anders Pedersen betale 12 Kr. I Sa¬

lair til Actor og Defensor for Overretten, Justitsraad Neckel¬
mann og Procurator Fasting, betaler Tiltalte 20 Kr. til hver.

De idømte Erstatningsbeløb udredes inden 8 Uger efter denne
Doms lovlige Forkyndelse og iøvrigt at efterkommes under

Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde vil
den være at stadfæste, dog saaledes at Straffetiden findes at

burde bestemmes til 6 Gange 5 Dage.
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Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,
dogat Straffetiden bestemmes til 6 Gange 5 Dage.

I Salarium til Advocat Levinsen og Etatsraad
Buntzen for Høiesteret betaler Tiltalte 40 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Skrædder Mogens Pedersen for Bedrageri og Pengeafpresning.
Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger maa det

ansees tilstrækkelig godtgjort, at han, der var valgt til Medlem af Bestyrelsen

for de Fattiges Kasse i Ørting Falling Commune for Aarene 1873, 1874 og
1875, har af de Pengebeløb, som det Tid efter anden af den samlede Be¬

styrelse overdroges ham at udbetale af Kassens Midler til Fattige i Overeens¬

stemmelse med, hvad Bestyrelsen i saa Henseende havde vedtaget tilvendt sig
forskjellige Beløb, hvilke han ved Udbetalingen tilbageholdt og derefter anvendte
til sit eget Brug. Hvormeget Tiltalte paa denne Maade har tilvendt sig, er
ikke nøiagtigt oplyst under Sagen, men han har erkjendt, at han siden en i

1874 foretagen Uddeling, ved hvilken han for første Gang tilbageholdt Penge
til eget Brug, har, hver Gang en Uddeling fandt Sted — hvilket maa an¬

tages at være skeet 3 Gange i 1874 og 4 Gange i 1875 — tilvendt sig om¬

trent 4 Kroner.

Paa samme Maade er det godtgjort, at da Bager Anders Pedersens
Hustru i Ørting engang for et Par Aar siden havde tilskrevet Tiltaltes Svo¬

ger Søren Peter Rasmussen et Brev, hvis Indhold denne ansaae fornærme¬
ligt for sig og sin Familie, har Tiltalte, til hvem Søren Peter Rasmussen

henvendte sig med Anmodning om at forsøge at faae Anders Pedersens Hustru
til at betale Noget i Anledning af de paagjældende Udladelser, efter Aftale

med Svogeren om, at Tiltalte maatte beholde, hvad Anders Pedersens Hustru
kom til at betale, men at hun dog ikke skulde betale mere end 6 Rd., ind¬

fundet sig paa Bager Anders Pedersens Bopæl og der under en Samtale,
som han i Enrum havde med dennes Hustru, opfordret hende til at afgjøre
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Sagen i Mindelighed med ham, idet han forlangte, at hun skulde betale 12
Rd., eller ialfald opgive, hvad hun vilde betale og da hun vægrede sig ved

at gjøre noget Tilbud, truede hende med at hun og hendes Mand skulde

blive anmeldte for ulovlig Handel eller navnlig — som Tiltalte har udsagt
— for ulovlig Brændeviinshandel og Nattesvir, hvorhos han brugte Yttringer
om, at hun var i Søren Peter Rasmussens Magt og at denne vilde hævne

sig, hvorved Anders Pedersens Hustru, der iøvrigt har nægtet, at Brevet
der ikke er bragt tilstede under Sagen — indeholdt noget Fornærmeligt, men

som efter sin Forklaring var ængstelig for sin Mands Helbred og nødig vilde
paaføre ham Ubehageligheder, omsider lod sig bevæge til at levere Tiltalte

2½ Alen Klæde af Værdi ca. 6 Rd, hvilket Tiltalte derefter har beholdt
For sit i de anførte Henseender udviste Forhold vil Tiltalte, der er

født i Aaret 1829 og ikke tidligere har været tiltalt eller straffet, være at
ansee, deels efter Straffelovens § 253, cfr. § 144, sammenholdt med § 141,
deels efter samme Lovs § 245 med en Straf, der efter Sagens Omstændig¬

heder findøs passende at kunne bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i
4 Gange 5 Dage og da Underre. sdommen har samme Straffebestemmelse, vil
bemeldte Dom, ved hvis Bestemmelser om Erstatning til Forskjellige, som han

i sin Egenskab af Medbestyrer af de Fattiges Kasse har besveget, saavelsom

i Henseende til Actionens Omkostninger det vil kunne have sit Forblivende,
være at stadfæste, hvorhos Tiltalte — idet Krav i saa Henseende ikke er fra¬

faldet — vil være at tilpligte at betale i Erstatning til Bager Anders Peder¬

sen 12 Kroner.“

Mandagen den 29de Januar

Nr. 41. Gaardmand Christen Nielsen af Fruerlund

(Advocat Levinsen)
contra

Gaardmand Jens Peter Pedersen sammesteds

(Advocat Halkier efter Ordre),

betræffende Udredelse af Tiendevederlag af Matr. Nr. 6b af

Fruerlund.
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623

Hellum Hindsted Herreders Rets Dom af 21de Marts 1871:

„Indstævnte, Huusmand Christen Nielsen af Fruerlund bør være
pligtig at svare Tiendeafgift af Parcellen Matr.=Nr. 6b i Fruer¬

lund i Forhold til dens Hartkorn og til Citanten, Gaardmand
Jens Peter Pedersen af Fruerlund at betale Kongetienden for

Aaret 1868 med 1 Rd. 5 Mk. 11½ ß. Sagens Omkostninger
ophæves. Det Idømte at udredes inden 15 Dage efter denne

Doms lovlige Forkyndelse og Dommen forøvrigt at efterkommes

under Adfærd efter Loven.“
5

Samme Rets Dom af 28de October 1873: „Indstævnte

Huusmand Christen Nielsen af Fruerlund bør til Citanten Jens
Peter Pedersen af Fruerlund i Tiende for Aaret 1869 af Par¬

cellen Matr.=Nr. 6b af Fruerlund betale et Beløb af 10 Rd. 3
Mk. 14½ ß med Renter deraf 5 pCt. p. a. fra 24de Marts

1873 til Betaling skeer. Saa betaler han ligeledes til Citanten
Sagens Omkostninger skadesløst. At efterkommes inden 15 Dage

efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter

Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 30te August 1875: „De

indankede Underretsdomme bør, forsaavidt paaanket er, ved Magt
at stande, dog saaledes at Procesomkostningerne i første Instants
i begge Sager ophæves. Procesomkostningerne for Overretten

ophæves. Det Idømte at udredes inden 8 Uger efter denne

Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
Efter Sagens processuelle Stilling er der ikke for Høieste¬

ret Spørgsmaal om at paakjende den i den indankede Dom

nævnte Paastand af Indstævnte om Afviisning fra Overretten af

den under 21de Marts 1871 ved Underretten paadømte Sag;
og til efter Citantens først for Høiesteret fremsatte Paastand,
navnlig paa Grund af formeentlig Mangel ved Forligsmæglin¬
gen, at annullere begge de ergangne Underretsdomme eller dog
den først afsagte af disse, forsaavidt den er paaanket, findes der
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ikke at være tilstrækkelig Anledning. Derimod vil Overretsdom¬
men i Henhold til de deri med Hensyn til Sagens Realitet an¬

førte Grunde efter Indstævntes Paastand være at stadfæste.
Processens Omkostninger for Høiesteret blive efter Omstæn¬
dighederne at ophæve, og det Indstævntes befalede Sagfører til¬

kommende Salarium at udrede af det Offentlige.

Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Processens Omkostninger for Høiesteret ophæves.

Til Justitskassen betaler Citanten 10 Kroner.
Advocat Halkier tillagges i Salarium for

Høiesteret 120 Kroner, der udredes af det Of¬

fentlige.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Ved Underrettens
Dom af 21de Marts 1871 i en af Indstævnte Gaardmand Jens Peter

Pedersen af Fruerlund mod Citanten Huusmand Christen Nielsen

sammesteds anlagt Sag betræffende Citantens Forpligtelse til som Eier af
Eiendommen Mair, Nr. 6b i Fruerlund, der er en Parcel af Gaarden Matr.
Nr. 6, hvoraf Indstævnte eier Hovedvarcellen Matr. Nr. 62, at svare en
Deel af det den samlede Eiendom ved Tiendecommissionens Kjendelse af 5te

December 1854 i Stedet for Tiende in natura paalagte Tiendevederlag, er

Citanten kjendt pligtig at svare Tiendeafgift af sin Eiendom i Forhold til
dens Hartkorn og tiloligtet at betale Indstævnte, der havde udredet den sam¬

lede Eiendoms Tiendeafgift for Aaret 1868, i Erstatning herfor 1 Rd. 5 Mk.
11½ ß, hvorhos han under et af Indstævnte senere imod ham anlagt Søgs¬

maal til Betaling af hans Andeel i Tiendeafgiften for 1869 er ved Under

rettens Dom af 28de October 1873 tilpligtet at betale Indstævnte det af
denne under Sagen fordrede Beløb af 10 Rd. 3 Mk. 14½ ß med 6 pCt.
aarlige Renter heraf fra Forligsklagens Dato den 24de Marts 1878 til Be¬

taling skeer, og disse to Sager har Citanten derefter indanket for Overretten

hvor de efter allerhøieste Bevilling af 4de Juni f. A. blive at paakjende ux¬
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der Eet, idet han her for Retten har paastaaet Dommen af 21de Marts 1871
forandret, forsaavidt denne Dom har afgjort Spørgsmaalet om hans Eien¬
doms Tiendepligt i Almindelighed, og sig i det Hele frifunden for Indstævntes

Tiltale Indstævnte har derimod principaliter paastaaet den under 21de
Marts 1871 paadømte Sag afviist hvilken Paastand, der støttes paa at

Citanten, som frivillig har betalt det ham ved Dommen idømte Beløb af 1 Rd.

5 Mk. 11½ ß. derved maa ansees at have renunceret paa Appel af Dommen

i det Hele, imidlertid, efter det af Citanten ved Betalingen af bemeldte Beløb
tagne Forbehold, maa ansees for ubeføiet — og in suhsidium Dommen stad¬

fæstet, hvorhos han i begge Tilfælde har paastaaet Dommen af 28de Oc¬
tober 1873 stadfæstet.

Efter Sagens Oplysninger er den Gaarden Matr Nr. 6 i Fruerlund,
af Hartkorn 2 Td. 1 Skp. ½ Alb., paahvilende Tiende in nalura ved Amts¬
tiendecommissionens Kjendelse af 5te December 1854, der forsaavidt er stad¬

fæstet ved Overtiendecommissionens Kjendelse af 21de Juni 1856, afløst mod

et fast aarligt Tiendevederlag af 1 Td. 5 Skp. Rug, 1 Td. 5 Skp. Byg og
2 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. Havre, hvorhos det ved Kjendelsen bestemtes, at Eie¬

ren af Gaarden under Forudsætning af at vedkommende Tiendeeiere godt

gjorde deres Ret til Tiende ogsaa af en til Gaärden hørende opdyrket Hede¬

lod, skulde endvidere af denne Hedelod svare en aarlig Tiendeafgift af 3 Skpr.
17e Fdkr. Rug og ligesaa meget Byg og Havre, men da vedkommende

Tiendeeiere ikke senere have gjort Fordring paa den særlige Tiendeafgift af
Hedelodden, er der under nærværende Sag alene Spørgsmaal om den øvrige
Gaarden ved Tiendecommissionens Kjendelse paalagte Tiendeafgift.
Hvad nu Udredelsen af denne Afgift angaaer, da har vel Citastten —

der, efterat den ovenommeldte Gaard i Aaret 1867 var bleven deelt mellem Ind¬

stævnte og en af hans Brødre, hvem den var tilfalden ved Arv, saaledes at

en Parcel Matr. Nr. 6a af Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 1 Fdkr. 27, Alb. til¬
faldt Indstævnte og en Parcel Matr. Nr. 6b af Hartkorn 7 Skpr. 2 Fdkr.
⅓ Alb. hans Broder, ifølge et af denne den 11te Januar 1869 til ham ud¬

stedt Skjøde er bleven Eier af sidstnævnte Parcel — villet gjøre gjældende,
at bemeldte Afgift var hans Eiendom uvedkommende, idet han til Støtte her¬

for har anført, at Parcellen Matr. Nr. 6h ved Udstykningen ikke har faaet
andet Tilliggende end den ovennævnte Hedelod, der efter det Ovenanførte ikke

er tagen i Betragtning ved den heromhandlede Tiendeafgifts Fastsættelse, og
nogle Eng= og Kjærparceller, der paa Grund af deres Beskaffenhed formeent¬
lig ligeledes maatte være tiendefrie, men da det en Eiendom i Stedet for

Tiende in natura paalagte faste Tiendevederlag ved Eiendommens Udstykning
fordeles paa Parcellerne i samme Forhold som Eiendommens Hartkorn, uden
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Hensyn til, om der tillægges de enkelte Parceller større eller mindre Dele af
de paa Grund af deres Beskaffenhed som Eng, Kjær eller Hede, oprindelig
tiendefrie Arealer, jfr. Forordning 25de Juni 1810 § 8 og Lov 25de Januar

1862 § 6, maa Citantens Vægring ved at overtage Udredelsen af en til hans
Eiendoms Hartkorn svarende Deel af den heromhandlede Tiendeafgift, for¬

saavidt den støttes paa den ovennævnte Grund, ansees for ubef iet og at
der ved Delingen af Gaarden Matr. Nr. 6 mellem Indstævnte og hans oven¬
nævnte Broder skulde af disse være vedtaget en anden Ordning af Tiende¬

forholdene, er der efter Sagens Oplysninger ingen Føie at antage, i hvilken

Henseende bemærkes, at Indstævntes Broder under Sagen edelig har forklaret,

at han overtog Tiendepligten efter Hartkorn, at der under 16de Februar 1868
er af den Landinspecteur, som har forestaaet Gaardens Udstykning, foretaget
en Beregning, hvorved den heromhandlede Tiendeafgift, som det i Beregningen

hedder, i Henhold til Adkomstdocumentet angaaer de Gaardens Deling mellem
Indstævnte og dennes Broder, fordeles mellem Parcellerne efter Hartkorn,
at Indstævntes Broder maa antages at have svaret Tiendeafgift af Matr.

Nr. 6b for Aaret 1867, og at det i det Skjøde, han under 11te Januar
1869 meddelte Citanten paa bemeldte Eiendom, er forudsat, at der hvilede
Tiende paa samme, uden at dennes Størrelse dog nærmere angives.
I Henhold til Foranstaaende maa det billiges, at Citanten ved Under¬

retsdommen af 21de Marts 1871 er kjendt pligtig at svare Tiendeafgift af

sin Eiendom i Forhold til dennes Hartkorn, og, da det efter Omstændighederne
maa ansees tilstrækkelig godtgjort, at Indstævnte har betalt vedkommende

Tiendeeiere Tiendeafgiften for Aaret 1869 af Matr. Nr. 6a og 6b med til¬

sammen 24 Rd. 3½ ß, af hvilket Beløb, naar det fordeles efter Hartkorn,
10 Rd. 3 Mk 14½ ß falde paa Matr. Nr. 6b, maa det ligeledes billiges,
at han ved Underretsdommen af 28de October 1878 er tilpligtet at betale
Indstævnte dette Beløb med Renter som ovenanført. Bemeldte Domme ville

saaledes, forsaavidt de ere paaankede, være at stadfæste, dog saaledes at

Procesomkostningerne i 1ste Instants, der i den under 28de October 1873
paadømte Sag ere tilkjendte Indstævnte skadesløst hos Citanten, medens de

i den anden Sag ere ophævede, findes efter Sagens Omstændigheder i begge

Sager at burde ophæves.
Processens Omkostninger for Overretten ville ligeledes være at ophæve

Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter sees ingen

Stempelovertrædelse at være begaaet.“

Den 29de Januar.
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Advocat Brock
contra

Arrestantinden Christine Svensson (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens § 194, ialfald

§ 195.
Criminal= og Politirettens Dom af 16de December 1876:

„Arrestantinden Christine Svensson bør straffes med Fængsel
paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, samt udrede denne Ac¬

tions Omkostninger og derunder Salair til Actor og Defensor,

Procuratorerne Heckscher og Lange, med 12 Kroner til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocaterne Brock
og Henrichsen for Høiesteret betaler Tiltalte

40 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende
mod Arrestantinden Christine Svensson for Overtrædelse af Straffe¬

lovens § 194 eller ialfald af § 195 anlagte Sag ere de Omstændigheder
under hvilke Arrestantinden sigtes for at have gjort sig skyldig i en af be¬

meldte Lovovertrædelse efter hendes eget Udsagn, hvis Rigtighed det iøvrigt
Oplyste tildeels bestyrker, og som ikke, forsaavidt dette ikke er Tilfældet, kan

forkastes, i det Væsentlige Følgende.
Medens hun fra 1ste Mai forrige Aar indtil i Begyndelsen af Mai
Maaned dette Aar tjente paa en Gaard i Sjælland, vil hun have 2 Gange
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pleiet legemlig Omgang med en sammesteds tjenende Karl, første Gang i

November Maaned og sidste Gang ved Juletid sorrige Aar, hvilket denne
Karl dog har benægtet. I Marts Maaned kom hun i Tanker om, at hun

muligen var frugtsommelig, men hun omtalte ikke denne Formodning for
Nogen, og da hun, efterat have forladt den ovenomhandlede Tjeneste, reiste

til Malmø, var hun endnu ikke bleven vis paa, at det var Tilfældet. Under

sit derpaa følgende Ophold i Sverig blev hun efterhaanden sikker paa, at
hun var besvangret, men da hun følte sig rask, og troede at kunne antage,

at hun var bleven frugtsommelig ved det sidste af de ovenomtalte Samleier,
og som Følge deraf, at hendes Nedkomst først vilde indtræffe i September

Naaned dette Aar, besluttede hun desuagtet, at reise hertil Staden, for at
tjene Noget, hvormed Udgifterne i Anledning af hendes Barsel kunde bestrides,

og mente at kunne opsatte Tilberedelsen af Barnetøi, indtil den Tid kom,
da hendes Tilstand ikke tillod hende at tjene længere.

I Henhold til denne Beslutning tog hun her til Staden sidstafvigte
27de Juli, og samme Dag søgte hun Tjeneste hos en Fæstemand, der gav
hende Udsigt til at faae en Tjeneste i Fyen, som skuide tiltrædes den paa¬

følgende Løverdag, og hun tilsigtede nu at reise tilbage til Malmø for at
hente sit Tøi og sine Papirer. I Dagens Løb var hun imidlertid bleven an¬

grebet af Mavesmerter, der efterhaanden tiltoge, navnlig efterat hun var kom¬
men tilbage fra Fæstemanden, men hun vil ikke have tænkt sig Muligheden

af, at dette vare Fødselsveer, fordi hun, der ikke tidligere havde bragt noget
Barn til Verden, gik ud fra, at Fødselen ikke kunde være saa nær forestaaende.

Efterat hun i denne Tilstand for at tilfredsstille en naturlig Trang var gaaet
ind paa Retiraden i det Værtshuus, hvor hun havde taget Ophold, bleve

Smerterne endnu værre, saa at hun har betvivlet, at hun havde kunnet reise
sig, og hun blev derfor siddende paa Retiraden henved en halv Time.

Under dette Ophold paa Retiraden blev hun tiltalt af en Opvarter,
der spurgte hende, hvad hun feilede. Hertil svarede hun, at hun havde vold¬

somme Mavesmerter, men hun undlod at anmode ham om at skaffe sig
Hjælp, fordi hun endnu havde den tidligere omhandlede Opfattelse af sin

Tilstand. Kort efter hans Bortgang mærkede hun, at Fosteret, der faldt ned
i Latrintønden, gik fra hende, og hun indsaae nu, at hun havde født; men
da hun vedblivende gik ud fra, at det ikke var rimeligt, at hun kunde have

født et levende Barn, da hun ingen Lyd hørte, og ingensinde havde mærket
Liv i sit Foster, foretog hun Intet for at faoe nærmere undersøgt, hvorvidt

hendes Forudsætning var rigtig eller ikke, og det uagtet hun selv har maattet
indrømme, at hun i saa Henseende ikke kunde have nogen fuldkommen Over¬

beviisning. Den omtalte Opvarter havde, medens Arrestantinden fødte, bragt
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Politi tilstede, hvilket tilkaldte en Læge, hvorefter Barnet blev eftersøgt og
fundet i Latrintønden; men var da dødt.
For Politiet og Lægen nægtede Arrestantinden at have født, men til¬
stod det for en senere tilkaldt Jordemoder, hvilket Forhold hun vil have ud¬

viist deels paa Grund af hendes ved Smerter og Angst fremkaldte forvirrede
Tilstand, deels for at undgaae en Undersøgelse af det Forefaldne.
Ved den af Barnets Lig foretagne legale Undersøgelse afgave de obdu¬

cerende Læger det Skjøn, at Barnet var blevet født fuldbaaret, at det havde
levet, men meget kort Tid, og at det var død ved Qvælning, sandsynligt

fremkaldt ved at det var født asfyctisk, medens det maatte staae uafgjort,
om det kunde været holdt i Live ved passende Oplivelsesforsøg.
I Henhold til det Anførte vil Arrestantinden, der har opgivet at være

27 Aar gammel, hvilket af Retten er skjønnet at stemme med hendes Udseende
og som ikke er funden forhen straffet heri Landet, blive at dømme efter Straffe¬

lovens § 195 efter Omstændighederne til Fængsel paa VVand og Brød i 4

Gange 5 Dage “

—

Tirsdagen den 30te Januar.

Nr. 258.

Advocat Nellemann
contra

Overlærer Halldor Fridriksson (Defensor Henrichsen),
der tiltales for Overtrædelse af et ham af Politimesteren givet

Paalæg.
Reykjavik Kjøbstads Politirets Dom af 18de April 1876:

„Tiltalte, Overlærer Haldor Fridriksson bør til Reykjavik Kjøb¬

stads Fattigkasse erlægge en Bøde af 3 Kroner, samt udrede alle
af denne Sag lovligt flydende Omkostninger. At efterkommes

inden 3 Dage efter denne Doms Forkyndelse under Adfærd efter
Loven.

Den islandske Landsoverrets Dom af 19de Juni 1876:
„Den indankede Politiretsdom saavelsom hele Sagens Behand¬
ling for Underretten bør uefterrettelig at være. Alle af Sagen
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flydende Omkostninger, derunder Salair til den beskikkede Actor
og Defensor for Overretten, Overretsprocuratorerne G. Palsson

og P. Melsted, 10 Kroner til hver, udredes af det Offentlige.

Høiesterets Dom.
Ved kongelig Ordre af 5te December f. A. er Høiesteret be¬

myndiget til at tage denne Sag under Paakjendelse, uanseet at

dens Gjenstand ikke udgjør summa appellabilis.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde,

hvorved intet Væsentligt findes at erindre

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

Advocaterne Nellemann og Henrichsen tillægges
i Salarium for Høiesteret hver 40 Kroner, der

udredes af det Offentlige.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Ved en af den consti¬
tuerede Politimester i Faareskabssagen, Secretair hos Landshøvdingen Jon
Jonsson, for Reykjavik Politiret den 18de April d. A. afsagt Dom er Over¬

lærer Halldor Fridriksson i Henhold til Frdn. 5te Januar 1866 idømt
en Bøde af 3 Kroner til Reykjavik Fattigkasse samt alle af Sagen lovlig

flydende Omkostninger, hvilken Dom paa det Offentliges Vegne er indanket
for Landsoverretten.
Ved Landshøvdingens Skrivelser af 9de September og 18de October

f. A er Landshøvdingssecretair Jon Jonsson beskikket til, i samme Efteraar
og den paafølgende Vinter paa eget An= og Tilsvar at udføre de Forretninger

vedrørende Faareskabssygdommens Udryddelse i Gullbringe og Kjos=syssel,
Reykjavik Kjøbstad og den vestenfor Hvita beliggende Deel af Arnessyssel,
som ellers vilde have hørt under vedkommende Sysselmænd, og ved Lands¬

høvdingens Skrivelse af 20de Januar d. A. ere de ommeldte Beskikkelser „au¬
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thentisk“ fortolkede derhen, at det har været Landshøvdingens Hensigt ved

nævnte Autorisationer at meddele den constituerede Embedsmand Myndig¬

hed til at udføre Dommerforretninger i de Sager, for det Tidsrum og i de
Jurisdictioner, som Autorisationerne omfatte. Men for at afskjære al Tvivl
om Autorisationernes Udstrækning er der ved Landshøvdingens sidstnævnte
Skrivelse meddeelt Secretair Jon Jonsson Autorisation til som Dommer for
„ordinaire Politiretter“ at behandle og paadømme alle offentlige Politisager,

som i det Tidsrum og i de Jurisdictioner, som Autorisationerne omhandle,
maatte blive anlagte i Anledning af Øvrighedens Foranstaltninger til Faare¬

skabssygdommens Udryddelse. Endelig er bemeldte Embedsmand under 15de
April beskikket af Landøhøvdingen til, indtil videre „som Politimester med
dømmende og udøvende Myndighed“ paa Strækningen mellem Hvita i Borger¬
fjorden og Hvita i Arnessyssel at bestyre alle Forretninger, sigtende til Faare¬

skabssygdommens Udryddelse, som ellers vilde have henhørt under vedkommende

Sysselmænd og Byfogden i Reykjavik.
Omendskjøndt den Dommermyndighed, som det ifølge ovennævnte „au¬

thentiske Fortolkning“ var Hensigten ved Landshøvdingens første Beskikkelser
at meddele Secretair Jon Jonsson, nu ikkun omfatter Behandlingen og Paa¬
dømmelsen af de offentlige Politisager, som indenfor de fastsatte locale Grænd¬

ser maatte blive anlagte i Anledning af Øvrighedens Foranstaltninger til

Faareskabssygdømmens Udryddelse, kan Overretten ikke skjønne, at der i de i
Henhold til Forfatningslovens § 2 ved allerhøieste Resolution af 20de Fe¬

bruar f. A. med Hensyn til Forfatningsomraadet for Landshøvdingen fast¬

satte, ved Ministeriets Bekjendtgjørelse af 22de s. M. kundgjorte Bestemmelser,
er meddeelt Landshøvdingen tilstrækkelig Myndighed til at træffe de herom¬

handlede Foranstaltninger.
Ifølge bemeldte Bekjendtgjørelses § 4, der indeholder Bestemmelserne

om Landshøvdingens Myndighed over Landets Embedsmænd samt om hans
Myndighed til at constituere og suspendere Embedsmænd, har Landshøvdingen

at drage Omsorg for vacante Embeders Bestyrelse ved Constitution, og er
desuden berettiget til at suspendere alle i Island ansatte Embedsmænd, men
ved de foreliggende Beskikkelser er der ikke meddeelt Constitution i et vacant

Embede, ligesaalidt som en Embedsmand eller flere Embedsmænd ere blevne
suspenderede, hvorimod den dømmende Myndighed i Henseende til en vis
Classe af Sager, indenfor bestemte locale Grændser, der omfatte 3 Jurisdic¬

tioner og en Deel af den 4de for ubestemt Tid — „indtil videre“ uden

udtrykkelig at være frataget de ordinaire Dommere, og uden at disse ere
blevne suspenderede, er overdraget til en Mand paa hans eget An= og Til¬

svar, og det saaledes, at han er beskikket til Politimester med dømmende
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Myndighed, uagtet der ifølge Lovgivningen ikke tilkommer Politimesteren som

saadan nogen dømmende Myndighed.
Idet Overretten saaledes maa holde for, at det ligger udenfor Lands¬
høvdingens Forretningsomraade at udstede den Ordre, hvorpaa den consti¬
tusrede Politimester har bygget sin Myndighed til at behandle og paadømme
den foreliggende Sag, og at denne derfor er behandlet og paadømt af en

Mand, der ikke havde behørig Autorisation til at beklæde Dommersædet, vil
den indankede Politiretsdom saavelsom hele Sagens Behandling for Under¬

retten være at kjende uefterrettelig. Processens Omkostninger, derunder Sa¬

lair til den beskikkede Actor og Defensor for Overretten, som bestemmes til

10 Kroner for hver, ville være at udrede af det Offentlige.“

Nr. 265.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestantinden Abelone Marie Pedersen eller Christians¬

datter, Hans Andersens Hustru (Defensor Nellemann),
der tiltales for Forsøg paa at ombringe sin Mand ved Gift.
Øster og Vester Herreders Extrarets Dom af 30te Septem¬
ber 1876: „Arrestantinden Abelone Marie Pedersen eller Chri¬

stiansen bør hensættes i Forbedringshuusarbeide i 6 Aar samt
udrede alle af sin Arrest og denne Sag samt hendes Henbrin¬

gelse til Straffeanstalten lovligt flydende Omkostninger, hvorun¬
der i Salair til Actor, Procurator Poulsen, og Defensor, Pro¬

curator Smith, 10 Kroner til hver. At efterkommes under Ad¬

færd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 27de November 1876: „Til¬

talte Abelone Marie Christiansen, Huusmand Hans Andersens
Hustru, bør hensættes til Tugthuusarbeide i 8 Aar. Saa udre¬

der hun og Actionens Omkostninger og derunder i Salair til
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Actor for Underretten 15 Kr., til Defensor sammesteds 12 Kr.,

samt til Actor og Defensor for Overretten, Cancelliraad Møller
og Justitsraad Neckelmann, 20 Kroner til hver. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:

Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Henrichsen og
Nellemann for Høiesteret betaler Tiltalte 40

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Abelone Marie Christiansen, Huusmand Hans Andersens
Hustru, for Forsøg paa at ombringe nævnte sin and ved Gift.

Ved Tiltaltes egen Tilstaaelse og Sagens øvrige Oplysninger maa det
ansees tilstrækkelig godtgjort, at hun den 16de Juni d. A. har, i den Hensigt
at tage sin Mand af Dage, givet ham til Fortæring en af hende den fore¬

gaaende Dag bagt Vaffel, i hvilken hun havde blandet en Deel pulveriseret
Arsenik, og har hun i denne Henseende nærmere forklaret Følgende. Hun
—
der ikke havde følt sig lykkelig i sit Ægteskab med Hans Andersen, idet Uover¬

eensstemmelsen i deres Gemytter jævnlig fremkaldte Uenighed imellem dem,

hvorunder hendes Mand i Reglen blev hæftig og skjændte paa hende, ligesom
han ogsaa undertiden, hvad dog kun sjælden og navnlig ikke i det sidste Aars¬

tid var skeet, slog hende, — tog sig dette Forhold saa nær, at det tilsidst

forekom hende, at hun ikke kunde udholde et Samliv, der saa ofte forstyrredes

af Uenighed, og i afvigte Foraar, uden at hun nærmere har kunnet angive
Tidspunctet eller Anledningen, fattede hun da det Forsæt at rydde sin Mand
af Veien ved Gift, uden at hun dog for ved den her under Sagen omhand¬

lede Leilighed gjorde noget Forsøg paa at bringe dette sit Forsæt til Udførelse.

Den 15de Juni d. A., eller mulig Dagen forud, havde Tiltalte en Uenighed
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med sin Mand i Anledning af, at denne imod hendes Ønske havde kjøbt en

Ko, som hun ikke ansaae for god, og efierat Ordstriden imellem dem var forbi,
og hendes Vrede over den af Manden indgaaede Handel var gaaet over, frem¬
kaldte den stodig tilbagevendende Tanke, at et saadant Liv i Uenighed vilde

være undholdeligt, den Beslutning hos hende nu at virkeliggjøre sit, som

meldt, alt tidligere fattede Forsæt at rydde sin Mand af Veien ved Gift. I
dette Øiemed bestemte hun, der den følgende Dag skulde med sin Mand til

et Marked i Varde, sig da til at bage Vafler til den forestaaende Tour og at

blande Arsenik — hvoraf der fandtes Noget, som hendes Mand havde an¬
skaffet til Kreaturvadsk, henlagt i et lille, paa en Dragkiste i deres Stue

staaende Skrin i den ene af Vaflerne, hvilket hun ogsaa udførte, idet hun,
da hun var saa vidt færdig med Bagningen, at der ikkun var Deig til een

Vaffel tilbage, i denne Rest af Deigen blandede 2 smaa Stykker Arsenik, hvert

af omtrent ⅓, Tommes Størrelse i hver Retning, ifterat hun først havde stødt
Arseniken i en Morter, og bagte af den saaledes blandede Deig den ovenom¬

meldte Vaffel, som hun derefter indsvøbte i et Stykke Papir for sig selv og
lagde ved Siden af de andre for Reisen til Varde bestemte Vafler Da hun

den følgende Morgen lagde Vaflerne i en Kurv for at føre dem med sig paa

Touren, lagde hun den forgiftede Vaffel i det Papir, hvori den, som meldt,
var indsvøbt, nederst i Kurven, men tog den hen paa Eftermiddagen, da hun

og hendes Mand skiltes ad, idet han skulde tage hjem til Fods med en Ko,
medens Tiltalte vilde kjøre med et Jernbanetog, ud af Papiret og leverede
den tilligemed 2 a 3 andre Vafler til Manden. Efter sin Forklaring fortærede

Manden de ham af Tiltalte givne Vafler paa een nær, uden derefter at føle

andet Ildebefindende end et Maveonde, hvoraf han jævnlig lider; men strax
efterat han havde søist noget af den Vaffel, han endnu havde i Behold, be¬

fandt han sig saa ilde, at han stak Resten af Vaflen i Lommen, og da han
var kommen til at tørste, gik han ind i en Gaard for at faae Noget at drikke.
Her blev han meget syg, idet han fik Qvalme og stærk Opkastning samt kla¬

gede over Tørst og Brænden i Maven, hvorfor Eieren af Gaarden, efterat
have givet ham Mælk at drikke, kjørte ham til haats Hjem, hvor han blev
bragt i Seng, og han vedblev derefter hele Natten igjennem at have Qvalme

og Opkastning med Mathed og Tilbøielighed til Besvimelse, ligesom det og¬

saa maa antages, at han i nogle Dage maatte holde Sengen og i nogen Tid

derefter led af en Lamhed i Benene, der viste sig ved formindsket Følelse og
Muskelkraft; men ifølde en af Districtslægen, der allerede den 20de Juni d.

A. erklærede hans Tilstand for ikke betænkelig, den 21de August d. A. afgiven,
un er Sagen fremlagt, Erklæring maatte alle Følgerne af Arsenikforgiftningen

den Gang ansees for hævede. Det er i en under Sagen fremlagt Erklæring
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fra Professor Gædeken og Assistenten ved Landbohøiskolens chemiske Labora¬
torium angaaende Resultatet af en af dem i Forening foretagen chemisk Under¬

søgelse af det tiloversblevne Stykke af den ovenommeldte Vaffel bl. A. udtalt,
at bemeldte Stykke Vaffel indeholdt en betydelig Mængde Arsenik, saa at
Nydelsen af en tilstrækkelig Mængde af den undersøgte Vaffel maatte frem¬

kalde farlige Forgiftningstilfælde, og under 25de September d A har det

kgl. Sundhedscollegium, til hvilket Sagens Acter have været indsendte, erklæret,
at der, da den foretagne Analyse af det tilstedebragte Stykke af den forgiftede
Vaffel ikke havde været udført i qvantitativ Retning, ikke efter denne Analyse

kunde gives noget bestemt og sikkert Svar paa det Spørgsmaal, om den deri
indeholdte Arsenik kunde antages at være tilstede i saadan Mængde, at Nydelsen

af Vafler eller endog kun af den fortærede Deel af samme maatte ansees i

Reglen at kunne medføre Døden, men at det, saafremt man kunde ansee det

for rigtigt, hvad Tiltalte havde udsagt, at hun til Forgiftningen havde brugt
2 Stykker Arsenik af den ovenfor angivne Størrelse, stødt til Pulver i en
Morter og indbagt i en Vaffel, var utvivlsømt, at Nydelsen af en større Deel

af denne maatte medføre livsfarlige Tilfælde, hvorimod det ikke lod sig be¬

stemme, hvorvidt den under Sagen omtalte Indgiven af Drikke kort Tid efier
Nydelsen af den forgiftede Vaffel havde været Aarsag til, at Giften ikke var
kommen til at virke dræbende.

For sit ovenomhandlede Forhold vil Tiltalte, der er født i Aaret 1841,
og som — naar undtages, at hun i 1873 har været anseet med en Bøde af
15 Rd. for Overtrædelse af Brandpolitiloven af 2den Marts 1861 — ikke

tidligere har været tiltalt eller straffet, være at ansee efter Straffelovens §
190, jfr §§ 191 og 46, med en Straf, der efter Sagens Omstændigheder
findes p1ssende at kunne bestemmes til Tugthuusarbeide i 8 Aar.“
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Nr. 277.

Advocat Hindenburg
contra

Arrestanten Christen Hansen (Defensor Nellemann),

der tiltales for Tyveri.
Lysgaard m. fl. Herreders Extrarets Dom af 13de October

9

1876: „arrestanten Christen Hansen bør hensættes til Tugt¬

huusarbeide i 2 Aar. Saa bør han og at udrede alle af denne
Sag flydende Omkostninger, derunder i Salair til Actor, Over¬

retsprocurator Jsaacsen, 10 Kr., og til Defensor, Procurator

Kjær, S Kr., samt betale i Erstatning til Huusmand Jens An¬
dersen af Reesdal 2 Kr. Den idømte Erstatning at udredes in¬

den 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og Dom¬

men i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 27de November 1876: „Un¬

derretsdommen bør ved Magt at stande, dog saaledes at Straffe¬

tiden bestemmes til 3 Aar. I Salair til Actor og Defensor for
Overretten, Procuratorerne Fasting og Morville, betaler Arre¬

stanten 10 Kroner til hver. Den idømte Erstatning udredes in¬
den 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og iøvrigt at

efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverretlens Dom bør ved Magt at stande.

I Salarium til Advocaterne Hindenburg og
Nellemann for Høiesteret betaler Tiltalte 30 Kro¬

ner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Arrestanten Christen Hansen for Tyveri.
Ved Arrestantens egen Tilstaaelse i Forbindelse med Sagens øvrige
Oplysninger er det godtgjort, at han den 29de Juli d. A., da han paa en

Vandring fra Kjellerup Kro ad Silkeborg til havde indfundet sig hos Huus¬

mand Jens Andersen af Reesdal og betlet har sammesteds tilvendt sig deels

et Stykke Vadmel tilligemed en deri liggende Fruentimmerhue tilsammen af
Værdi 2 Kroner 25 Øre, der laae paa et Bord, men som Jens Andersens

Hustru, der havde opdaget, at han havde gjemt Vadmelet under sin Frakke,

tog fra ham, inden han havde forladt Huset, deels en Kniv og en Passer,
der laae i Vinduet, og af hvilke Passeren, der er ansat til en Værdi af 66

Øre, senere er bragt tilstede og udleveret til Bestjaalne, medens der derimod
ikke foreligger nærmere Oplysning om, hvor Kniven er bleven af Bestjaalne

har paastaaet sig Knivens Værdi erstattet med 2 Kkroner

Paa samme Maade er det godtgjort, at Arrestanten senere samme Dag
har tilvendt sig en Tøirekølle af Værdi 1 Kr. 50 Øre, der tilhørte Gaard¬

mand Thomas Jensen Iller af Seiling og laae i Landeveisgrøften ved den¬
nes Eiendom, og som senere er funden i Nærheden af Silkeborg Sø og ud¬
leveret til Bestjaalne

Det er derhos oplyst, at Huusmand Hans Chr. Pedersen af Balle

Sandmark samme Dags Aften omtrent Kl. 10 a 11 opdagede, at der var
bortkommet et af hans Faar, som havde staaet tøiret paa hans Mark i Nær¬

heden af hans Huus, og at man ved den strax derefter anstillede Undersø¬

gelse fandt Arrestaaten og Faaret, paa hvilket Forbenene vare bundne op til
dets Hals, liggende ved Siden af hinanden i en Havremark omtrent 300 Alen
fra det Sted, hvor Faaret havde staaet tøiret. Arrestanten har imidlertid
vedholdende benægtet at have villet tilegne sig bemeldte Faar, idet han ikkun

vil have havt til Hensigt at forskaffe sig noget Mælk ved at malke Faaret,

hvorhos han nærmere har forklaret, at han først forsøgte at malke Faaret
paa Marken, hvor det stod tøiret, men at han, da han ikke kunde komme af¬

sted dermed, trak Tøirepælen op og førte Faaret, der iøvrigt efter Sagens

Oplysninger ingen Mælk havde, med sig ind i Havremarken, hvor han havde
til Hensigt at søge Ly og Natteleie, og hvor han, efter at have tumlet noget

med Faaret, inden han fik dets Forbeen bundne op, efter sit Anbringende

just var i Begreb med at begynde at malke Faaret, da Folk kom tilstede og
anholdt ham. Denne Forklaring findes efter de foreliggende Oplysninger
ikke at kunne forkastes, og Arrestanten vil derfor forsaavidt ikkun være at

dømme for Forsøg paa Tyveri af Mælk.
Efter det Anførte vil Arrestanten, der er født den 22de Mai 1822 og
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tidligere har været straffet 6 Gange for Tyveri og senest ifølge Svenstrup

Birks Extrarets Dom af 6te Mai 1874 med Tugthuusarbeide i 2 Aar, nu
være at ansee for 7de Gang begaaet Tyveri efter Straffelovens § 232 1ste
Led tildeels sammenholdt med § 16 med en Straf, der efter Sagens „Om¬

stændigheder findes at maatte bestemmes til Tugthuusarbeide i 3 Aar, og
Underretsdommen, hvorved Straffen er bestemt til samme Slags Strafarbeibe

i 2 Aar, og hvis Bestemmelser om Erstatning til Huusmand Jens Andersen

samt om Actionens Omkostninger billiges, vil derfor med den anførte Foran¬
dring i Henseende til Straffetiden være at stadfæste

Med Hensyn til Sagens Behandling i 1ste Instants bemærkes, at det
ikke kan ansees stemmende med Bestemmelsen i den gjennemsete Grundlovs

§ 80, at Arrestanten, der efter Sagens Oplysninger anholdtes Løverdag Nat
den 29de Juli og den følgende Morgen blev afleveret til Arresten, først er

stillet for Forhør Mandag Formiddag den 31te Juli, men efter Omstændig¬

hederne findes der dog ikke tilstrækkelig Føie til herfor at paalægge Under¬
dommeren Ansvar.“

—

Fredagen den 2den Februar

Nr. 38. Gaardeier Niels Peter Frandsen af Vester
Hjermitslev (Advocat Nellemann)
contra

Gaardeier Jens Christensen sammesteds (Advocat Henrichsen),

betræffende Betaling af en Citanten tiltransporteret Fordring

paa Indstævnte.
Hvetbo Herreds Rets Dom af 19de November 1873: „Ind¬

stævnte Gaardeier Jens Christensen af Vester Hjermitslev bør til
Citanten, Gaardeier Niels Peter Frandsen sammesteds betale

1350 Rd. med Renter 5 pCt. pro anno fra Forligsklagens Dato,
den 22de April f. A. at regne, til Betaling skeer. Sagens Om¬
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kostninger hæves. Det Idømte at udredes inden 15 Dage efter

denne Døms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“
Viborg Landsoverrets Dom af 8de Februar 1875: „Ci¬

tanten, Gaardeier Jens Christensen, bør for Indstævnte, Gaard¬

eier Niels Peter Frandsens Tiltale i denne Sag fri at være.
Processens Omkostninger for begge Retter ophæves.

Høiesterets Dom.
Som i den indankede Dom antaget, og som det ogsaa maa

ansees erkjendt af Indstævnte ved hans Procedure for Høiesteret,

har den under Sagen omhandlede Sparekassebog ikke været ind¬
befattet under det, der var tillagt ham ved Testamentet af 23de

Januar 1871, ved hvilket der, som det fremgaaer af hele dets

Indhold og navnlig af Henviisningen til Forordningerne af 13de

Mai 1769 og 22de November 1837, kun disponeredes over den

Jens Jensen tilhørende faste Eiendom og dens Tilbehør til For¬
deel for Indstævnte. Til desuagtet at ansee det af Jens Jensen
og hans Hustru under 25de Mai 1859 oprettede gjensidige Te¬

stament, hvorved den Længstlevende af dem var indsat til den

Førstafdødes Universalarving, for fuldstændigt ophævet ved Testa¬
mentet af 1871 for det Tilfælde, at Hustruen blev den Længst¬

levende, mangler der Føie, idet sidstnævnte Document, hvorved,

som bemærket, kun er disponeret over bestemte Formuegjenstande,
og som Intet indeholder om en saadan Tilbagekaldelse, kun kan
antages at have forandret det ældre, forsaavidt dette stod i Strid

med sammes Bestemmelser. Ligesom der allerede herefter af det

yngre Testaments Taushed om den i Sparebanken i Hjørring
indestaaende Capital ikke kan udledes, at denne ved dets Opret¬

telse ikke skulde være betragtet som henhørende til Ægtefællernes
Bo, saaledes fremgaaer dette heller ikke af Sagens øvrige,
tildeels efter Dommens Afsigelse erhvervede, Oplysninger.

Navnlig kan der ved de af Indstævnte førte Vidner ikke
ansees tilveiebragt Beviis eller dog en til Anvendelse af

Parts Ed tilstrækkelig Formodning for, at Sparekassebogen den¬
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gang allerede var bleven hans Eiendom, i hvilken Henseende

fremhæves, at de tre i Dommen nævnte Vidner paa Grund af
deres Forhold til ham og til Sagen ere ulovfaste, og deres
Forklaringer derhos deels ikke bestemt gaae ud paa, at Bogen

var skjænket Indstævnte af Jens Jensen i levende Live, deels
vise, at Gaven ialfald ikke var fuldbyrdet ved Bogens Overleve¬

relse, idet den, som det for Høiesteret er godtgjort, ved Jensens

Død fandtes i et denne tilhørende Gjemme.

Da Indstævnte saaledes maa antages at have været ube¬
rettiget til at hæve Sparekassebogens Beløb, vil han efter Ci¬
tantens Paastand være at tilpligte at betale denne 2,700 Kro¬

ner med Renter deraf 5 pCt. aarlig fra Forligsklagens Dato

at regne.

Processens Omkostninger blive efter Omstændighederne at

ophæve for alle Retter.

Thi kjendes for Ret:
Indstævnte bør til Citanten betale 2700 Kroner

med Renter deraf 5 pCt. aarlig fra den 22de April
1872 indtil Betaling skeer. Processens Omkost¬

ninger for alle Retter ophæves. Til Justitskas¬

sen betaler Indstævnte 10 Kroner.
(Den indankede Doms Præmisser følge i næste Nr.)

Rettelse: Side 593, Linie 17 staaer „Juni“ læs: „Juli“.
Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬

føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬
længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. —
Prisen

er

12 Kroner 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).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesteretstidende,
udgiven

af

Høiesterets Protocolsecretairer.
———
N 41.

— ——
Den 26de Februar.

1877.

Fredagen den 2den Februar

Nr. 38.

Gaardeier Niels Peter Frandsen af Vester

Hjermitslev (Advocat Nellemann)
contra

Gaardeier Jens Christensen sammesteds (Advocat Henrichsen).

(see forrige Nr.)
Den indankede Doms Præmisser ere saalydende: „Ved en den 31te

Marts 1872 dateret Transport overdrog Selveiergaardmand Jens Jensens
Enke, Mariane Thomasdatter af Vest=r=Hjermitslev til Indstævnte, Gaard¬
eier Niels Peter Frandsen sammesteds, som Gave en Fordring, stor

1350 Rd., om hvilken det i Transporten hedder, at Citanten, Gaardeier

Jens Christensen, ligeledes af Vester=Hjermitslev, var bleven hende be¬
meldte Beløb skyldig derved, at han efter hendes Mands Død uden nogen¬

somhelst Berettigelfe havde i Laane=, Spare= og Discontobanken i Hjørring

hævet og tilegnet sig 1350 Rd., der tilhørte bemeldte hendes afdøde Mand
og af denne, efter hvem hun ifølge Testament var eneste og myndig Arving,
i sin Tid var indsat til Forrentning i det nævnte Pengeinstitut.

I Henhold til denne Transport har Indstævnte under dente Sag i
1ste Instants paastaaet Citanten tilpligtet at betale sig 1350 Rd. med 5 pCt.
aarlige Renter heraf fra Forligsklagens Dato den 22de April 1872 indtil
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Betaling skeer, og da denne Paastand er tagen til Følge ved Underretsdom¬

men, har Citanten derefter indanket Sagen for Overretten, hvor han princi¬

paliter har gjentaget sin i 1ste Instants nedlagte Frifindelsespaastand og
subsidiairt paastaaet Sagens Udsald gjort afhængigt af Mariane Thomas¬

datters eller ialfald af hans egen Ed. Indstævnte har procederet til Under¬
retsdommens Stadfæstelse.

Efter Sagens Oplysninger oprettede den ovennævnte Gaardmand
Jens Jensen og hans Hustru Mariane Thomasdatter, der ingen Livsarvinger

havde, i Aaret 1859 et reciprokt Testament, hvorefter den Længstlevende af

dem skulde arve Alt, hvad den Førstafdøde maatte efterlade sig, men ved et
af Jens Jensen paa sit Dødsleie den 23de Januar 1871 i Henhold til Frdn.
13de Mai 1759 og 22de November 1837 oprettet Testament, der er tiltraadt

og medunderskrevet af Mariane Thomasdatter, og hvori det nysnævnte ældre

reciprokke Testament aldeles ikke omtales, bestemte han, at saafremt han

maatte afgaae ved Døden inden bemeldte hans Hustru, skulde hans Gaard
tilligemed, som det hedder, den ved samme værende Besætning og Inventa¬

rium samt øvrige Løsøre, Intet undtagen — hvilket Alt anslaaes til en Værdi
af 5000 Rd., hvoraf, som det hedder, for Løsøre 500 Rd. — tilfalde hans
Søstersøn, Citanten, imod at denne skulde deels til Mariane Thomasdatter

udrede en Deel nærmere bestemte Aftægtsydelser, der ansattes til en Værdi
af 168 Rd. aarligt eller capitaliseret til det Femdobbelte med Tillæg af Be¬

gravelsesomkostninger, til ialt 1000 Rd., deels udbetale til forskjellige Perso¬

ner Legater til samlet Beløb 3000 Rd., og efterat Jens Jensen samme Dag
eller Dagen derpaa var død, overtog Citanten paa de i dette Testament fore¬

skrevne Betingelser den ovenommeldte Eiendom med den til samme hørende

Besætning m. v. Han har derhos erkjendt, at han efter I. Jensens Død
endvidere har været i Besiddelse af en af den ovennævnte Bank i Hjørring
til afdøde Jens Jensen for 1350 Rd. udstedt Sparekassebog, og at han har

ladet dens Paalydende hæve, men han har i den Anledning gjort gjældende,
at J. Jensen i levende Live havde skjænket ham den ommeldte Sparekassebog,
i hvilken Henseende han nærmere har anbragt, at J. Jensen nogle faa Dage

efterat Citanten ved Nyaarstid 1877 var kommen i Huset hos denne, i sin

Hustrus Overværelse overleverede ham Bogen som en Gave med Betydning,
at han af dens Paalydende skulde udbetale I. Jensens Halvjøster 350 Rd.,
og selv beholde Resten, men at Sparekassebogen, da Citanten tilraadede, at
Gaven blev bekræftet enten i Vidners Overværelse eller ved et formeligt Do¬
cument, atter blev henlagt i den Skuffe, hvorfra J. Jensen havde taget den

frem, og at J. Jensen derpaa en senere Dag lod Citantens Moder og Bro¬
der kalde til sig og i deres Overværelse samt med Indvilligelse af sin tilstede¬
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værende Hustru bekræftede, at han paa det ovennævnte Vilkaar, som Citan¬

ten senere har opfyldt, havde givet denne Sparekassebogev, der samtidig blev
overleveret til Citanten, ligesom J. Jensen ogsaa senere lod sin ovennævnte

Halvsøster kalde og meddeelte hende, at han havde givet Citanten en Spare¬

kassebog paa 1350 Rd. med Paalæg om at udbetale hende eller hendes Mand
350 Rd. Endelig har Citanten formeent, at Sparekassebogen, saafremt den

ikke antages at være skjænket ham som en Livsgave, ialfald maatte ansees
indbefattet under det, der var skjænket ham ved Testamentet af 23de Januar
1871, hvorved han var bleven indsat til Arving af Alt, hvad J. Jensen

havde efterladt sig. Heri kan der nu vel ikke gives Citanten Medhold, efter¬

som det paagjældende Testament aldeles ikke særligt omtaler Sparekassebogen,
og denne ei heller kan have været indbefattet under det i Testamentet brugte

almindelige Udtryk „øvrige Løsøre“ idet dettes Værdi, som anført, kun var

angivet til 500 Rd., medens Sparekassebogen lød paa 1350 Rd.; men uag¬
tet det saaledes ikke kan antages, at Sparekassebogen har været Gjenstand

for den i Testamentet af 23de Januar 1871, væsentlig til Fordeel for Citan¬

ten indeholdte Disposition, mangler der dog paa den anden Side al Føie til
at forudsætte, at det, saaledes som Indstævnte har villet gjøre gjældende,
skulde have været tilsigtet at lade det reciprokke Testament af 1859 beholde

sin Gyldighed for Sparekassebogens Vedkommende, saa at denne, idet der ikke
var disponeret over den ved Testamentet af 23de Jonuar 1871, som Følge

heraf maatte tilfalde Jens Jensens Enke i Kraft af hint ældre Testament.
I denne Henseende bemærkes, at Testamentet af 23de Januar 1871, der for¬

kynder sig som indeholdende Jens Jensens sidste Villie for det Tilfælde, at
han afgik ved Døden inden sin Hustru, gaaer ud paa for dette Tilfælde at

fastsætte ikke enkelte Afvigelser fra eller Forandringer i det ældre Testament,
men derimod en heel anden testamentarisk Anordning, der ganske bærer Præ¬

get af at være fuldstændig og at udtømme det hele Boes Formue. Medens

det ældre reciprokke Testament maatte, uanseet Testamentet af 23de Januar

1871, vedblive at beholde sin fulde Gyldighed for det Tilfælde, at Jens Jen¬

sens Hustru var afgaaet ved Døden før Jens Jensen, maatte derimod det
reciprokke Testament, forsaavidt det modsatte Tilfælde indtraadte, ansees ganske

sat ud af Kraft ved Testamentet af 23de Januar 1871, og der er hverken

efter dettes eget Indhold — derunder den nøiagtige og udførlige Maade,
hvorpaa Jens Jensens Enkes Retsstilling som Aftægtsnyder er omhandlet
uden nogen Antydning af, at der foruden Aftægten og det hende derunder

tillagte Beløb af 40 Rd. aarligt i Penge, endvidere vilde tilfalde hende en

Capital af 1350 Rd. — eller efter Sagens øvrige Oplysninger Føie til at
antage, at det ved Oprettelsen af Testamertet af 23de Januar 1871 skulde
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været paatænkt, at Jens Jensens Enke fornden de hende tilsagte Aftægts¬

præstationer endvidere for sig skulde beholde Sparekassebogen eller den Capi¬

tal, hvorpaa den lød, og det er navnlig ganske uantageligt, at det i Testa¬
mentet af 23de Januar 1271 skuide være blevet forbigaaet at berøre dette

vigtige Punct, saafremt det havde været Meningen, om end ad indirecte Vei,
nemlig ved Opretholdelsen i denne Henseende af det reciprokke Testament, at
tillægge Enken Sparekassebogen. Den Omstændighed, at Sparekassebogen

hverken udtrykkeligen er nævnt i Testamentet af 23de Januar 1871 eller over¬

hovedet ifølge det Ovenanførte kan ansees at have været indbefattet under de
Gjenstande, over hvilke der ved Testamentet disponeredes, findes derimod paa

en afgjørende Maade at tale for, at Sparekassebogen ved Testamentets Op¬

rettelse ikke er blevet betragtet som henhørende til Boet, og Citantens An¬
bringende om, at Jens Jensen i levende Live havde skjænket ham Sparekassebo¬

gen, findes derhos ogsaa paa anden Maade umiddelbart bestyrket ved Sagens

Oplysninger. Under et optaget Tingsvidne har saaledes Citantens Moder,
der er Jens Jensens Søster, edeligen forklaret, at da hun den 22de Januar

1871 efter Budsendelse havde indfundet sig hos Jens Jensen, udtalte han til
hende, at han havde bestemt, at Citanten skulde have Gaarden med alt Til¬

behør samt en Sparekassebog paa 1350 Rd. imod at udrede Aftægt til Jens

Jensens Enke 3000 Rd. til den øvrige Familie og 350 Rd. til J. Jensens
Halvsøster, idet Jens Jensen derhos anmodede hende om at paasee, at Spare¬

kassebogen ikke forefandtes i hans Bo, naar han var død, i hvilket Øiemed

han bad hende tage Bogen med til hendes Hjem, og som Grund hertil an¬
førte, at der vilde blive en saadan Kjøren til Side mellem Papirerne, naar

han var død. Hun blev imidlertid hos sin Broder Jens Jensen indtil efter
hans Død, og gjorde sig derfor ikke tidligere Tanke om at efterkomme hans
Anmodning til hende om at tage Bogen til sig, men, efterat Jens Jensen

var død, anmodede hun, efter sin Forklaring, Citanten om Nøglen til hans

Chatol, i hvilket hun tidligere havde seet Sparekassebogen ligge, og efterat
hun derpaa havde udtaget Sparekassebogen af Chatollet, tog hun den med
sig til sit Hjem. Endvidere har Citantens Broder paa samme Maade for¬
klaret, at J. Jensen samme Dag ligeledes meddeelte ham, at Citanten skulde

have Gaarden imod at udrede 3000 Rd. til den øvrige Familie, og Spare¬

kassebogen imod at udbetale 350 Rd. til J. Jensens Halvsøster, ligesom denne
Sidste edeligen har udsagt, at hun samme Dag efter Tilkaldelse kom tilstede

hos I. Jensen, der da tilkjendegav hende, at der var en Sparekassebog paa
1850 Rd., hvoraf hun skulde have 350 Rd., medens Citanten skulde have de

øvrige 1000 Rd.
Bemeldte Vidner ere nu vel efter deres Slægtskabsforhold til Citan¬
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ten eller deres Stilling til Sagen ikke fuldkomment habile, men ved den For¬

modning, der ialfald efter Vidnernes Forklaringer maa ansees tilstede for,
at det har været Jens Jensens Villie ikke blot at tillægge Citanten Spare¬

kassebogen, men tillige at fuldbyrde Gaven i levende Live paa en saadan
Maade, at Sparekassebogen derved blev holdt udenfor Boet, maa der dog i

Forbindelse med den Omstændighed, at Sparekassebogen i Virkeligheden er
bleven holdt udenfor de ved Testamentet af 23de Januar 1871 trufne Dis¬

positioner, medens det reciprokke Testament ifølge det Ovenanførte dog ei

heller for sammes Vedkommende kan tillægges Gyldighed til Fordeel for Jens

Jensens Enke, fra Citantens Side ansees tilveiebragt en saadan Hjemmel for
Retmæssigheden af hans— som det endog maa antages, i længere Tid
ubestridte Besiddelse af Sparekassebogen eller den efter samme hævede Capi¬
tal, at denne ikke med Virkning vil kunne gjøres ham stridig af Indstævnte

i Henhold til den ham af J. Jensens Enke under Paaberaabelse af, at hun

skulde være eneste Arving ifølge Testament efter Jens Jensen, meddeelte

Transport.
Som Følge heraf vil Citanten være at frifinde for Indstævntes Til¬

tale, hvorhos Processens Omkostninger for begge Retter efter Sagens Om¬

stændigheder ville være at ophæve.
Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter er ingen

Stempelovertrædelse begaaet.“

Nr. 263.

Etatsraad Buntzen
contra

Arrestantinderne Karen Johansen og Mette Hansdatter

(Defensor Halkier),
der tiltales for at have ombragt Førstnævntes Barn.

Baag Herreds Extrarets Dom af 2den September 1876:
„Arrestantinderne Karen Johansen og Mette Hansdatter, Huus¬

mand og Væver Johan Hansens Hustru, Begge af Skydebjerg,

bør straffes paa Livet. Saa bør de og in solidum udrede alle

af deres Arrest og denne Action lovligt flydende Omkostninger,
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derunder i Salair til Actor, Procurator Kramer, 15 Kroner og
til Defensor, Procurator Schmidt i Middelfart, 12 Kroner.
At efterkomues under Adfærd efter Loven.

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 17de No¬
vember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande.

I Salair til Procuratorerne Lassen og Rode for Overretten be¬

tale Arrestantinderne Karen Johansen og Mette Hansdatter, Væ¬
ver Hansens Hustru, in solidum 15 Kroner til hver. At efter¬

kommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom bør
ved

Magt

at

stande.

I

Salarium

til

Etatsraad

Buntzen og Advocat Halkier for Høiesteret betale
de Tiltalte, Een for Begge og Begge for Een, 40

Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende,
i 1ste Instants ved Baag Herreds Extraret paakjendte Sag, tiltales Arre¬

stantinderne Karen Johansen, der er født den 19de December 1854, og

hendes Moder Mette Hansdatter, Væver Hansens Hustru, der er født
den 13de April 1814, for at have ombragt Førstnævntes Barn.

Efter de af Arrestantinderne afgivne Forklaringer og de øvrige frem¬

komne Oplysninger fødte Arrestantinden Karen Johansen den 6te April d. A.

i sine Forældres Huus, hvor hun havde Ophold, et udenfor Ægteskab avlet
fuldbaaret Drengebarn, som den 8de April efter Arrestantindernes Formening
blev sygt, og derfor efter deres Foranstaltning blev hjemmedøbt. Da Bar
net derefter vedblev at være uroligt, fattede Arrestantinden Hansens Hustru
den Plan at rydde Barnet af Veien, for at befrie sig og Datteren for den
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store Byrde og Besværlighed, som Barnets Opfostring vilde medføre for dem,
og den 18de eller 19de April foreslog hun Datteren at tage Barnet af Dage

ved at give det Brændeviin, og da hun gav sit Samtykke dertil, gave de det
derefter daglig hver for sig 1 a 2 Gange Brændeviin, hver Gang en halv

eller en heel Theskeefuld, indtil det den 6te Mai afgik ved Døden. Ligesom
Arrestantinden Karen Johansen har erkjendt, at hun i det Hele kun har gi¬

vet Barnet lidet Die, have de Begge indrømmet, at de, efter at have beslut¬

tet at rydde Barnet af Veien, kun have ladet det tilflyde en mangelfuld Er¬

næring, idet Arrestantinden Karen Johansen kun 1 a 2 Gange om Dagen

lagde Barnet til Brystet og der af og til kun blev givet det lidt i Vand op¬

blødt Tyebak, fornden at Arrestantinden Karen Johansen hver Garg hun gav
det Brændeviin, gav det lidt Sukkervand.

Ved Obductionsforretningrn fandtes intet Spor af ydre Vold. men
det viste sig, at Barnet var dødt af en Mave= og Tarmbetændelse, der kunde

være fremkommen ved Indgivelse af Brændeviin, og ligesom den af vedkom¬

mende Stiftsphysicus under 2den Juli d. A. afgivne Erklæring gaaer ud paa,
at det maa antages, at Arrestantindernes Behandling af Barnet har været

Aarsag i dettes Død, idet de stadige og hyppige Indgifter af Brændeviin i

Forbindelse med en mangelfuld Ernæring have bevirket denne, og at det ind¬
givne Qvantum Brændeviin, dersom Barnets Næring ikke fra først af havde

været saa knap og mangelfuld, som den synes at have været, næppe saa stærkt,

men i alle Tilfælde ikke saa hurtigt vilde have nedbrudt Barnets Helbred,
har det kgl. Sundhedscollegium under 19de Juli d. A. udtalt, at det efter

det Oplyste maa antages, at Arrestantindernes Behandling af Barnet har
været Aarsag i dets Død.

Arrestantinderne findes saaledes at være overbeviste med Overlæg at
have ombragt Barnet, hvorfor det maa bifaldes, at de, af hvilke Ingen fin¬

des tidligere straffet, ved den paaankede Dom ere anseete efter Straffelovens
§ 190 med Livsstraf, og da Dommens Bestemmelser om Actionens Omkost¬

ninger ligeledes billiges, vil den i det Hele blive at stadfæste.“

——
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Nr. 287.

Advocat Nellemann
contra

Arrestanten Jens Jensen Nielsen (Defensor Halkier),
der tiltales for Tyveri og Løsgængeri.

Criminal= og Politirettens Dom af 56te Januar 1877:
„Arrestanten Jens Jensen Nielsen bør straffes med Tugthuus¬

arbeide i 2 Aar, samt udrede denne Actions Omkostninger og

derunder i Salair til Actor og Defensor, Procuratorerne Leth
og Salomonsen, med 10 Kroner til hver. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande. I Salarium til Advocaterne Nelle¬

mann og Halkier for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestanten Jens

Jensen Nielsen, der er født den 20de September 1846 og tidligere anseet
ved Viborg Landsoverrets Dom af 20de Marts 1865 efter Forordningen II.

April 1840 § 12 1ste Led, § 1 og § 80 med Forbedringshuusarbeide i 2 Aar,
ved Høiesterets Dom af 2den September 1868 efter Straffelovens § 230 2det

Led med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder og ved Fleskum Herreds
Extrarets Dom af 4de Juni 1878 efter bemeldte Lovs § 231 1ste Led med

Forbedringshuusarbeide i 1 Aar, er under nærværende mod ham for Tyveri
og Løsgængeri anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stemmende Til¬
staaelse overbevist, deels at have sidstafvigte 13de November, medens han med
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Sadelmagersvend Edvard Bisteds Tilladelse opholdt sig hos denne, og var

alene i et til hans Leilighed hørende Værelse, frastjaalet ham 2 Kroner, som

Arrestanten tog af en uaflaaset Skuffe, deels at have overtraadt et ham til
Kjøbenhavns Politis Protocol over bortsendte Personer den 9de September

1869 under sædvanlig Straffetrusel givet Tilhold ved at have opholdt sig
her i Staden siden Marts Maaned 1875 uden derom at have gjort nogen

Anmeldelse til den omhandlede Protocol.
Som Følge deraf vil Arrestanten nu blive at dømme efter fornævnte

Lovs § 232 for 4de Gang begaaet simpelt Tyveri og efter § 1 i Lov af 3die

Marts 1860 om Straffen for Løsgængeri og Betleri, og findes Strassen at
kunne under Et bestemmes til Tugthuusarbeide i 2 Aar.“

Tirsdagen den 6te Februar.

Nr. 239.

Advocat Levinsen
contra

Arrestanten Niels Peter Nielsen (Defensor Halkier),

der tiltales for Forsøg paa Assurancesvig, for mislig Omgang
med nogle i en Retssag imellem ham og Hammer=Horsens Sogne¬
raad fremlagte Documenter samt for Bedrageri.

Dronninglund Herreds Extrarets Dom af 27de Juni 1876:

„Arrestanten Niels Peter Nielsen bør hensættes til Forbedrings¬

huusarbeide i 8 Maaneder. Saa bør han og udrede alle af
denne Sag lovligt flydende Omkostninger, derunder i Salair til
Actor, Procurator Løgstrup, 50 Kroner og til Defensor, Procu¬
rator Poulsen af Frederikshavn, 40 Kroner. At efterkommes

under Adfærd efter Loven.
Viborg Landsoverrets Dom af 9de October 1876: „Til¬
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talte Niels Peter Nielsen bør hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 4 Gange 5 Dæge. Saa udreder han og Actionens Om¬
kostninger efter Underretsdommens Bestemmelser og derunder
i

Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procuratorerne
Fasting og Isaacsen, 30 Kroner til hver. At efterkommes un¬

der Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.

I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
I Salarium til Advocaterne Levinsen og Hal¬
kier for Høiesteret betaler Tiltalte 60 Kroner

til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales forhenværende Kjøbmand Niels Peter Nielsen for Forsøg paa

Assurancesvig, for mislig Omgang med nogle i en Retssag mellem ham og
Hammer=Horsens Sogneraad fremlagte Documenter, samt for Bedrageri.

Efterat det Tiltalte tilhørende og af ham med Familie beboede Huus
paa Idskov Hede Natten mellem den 15de og 16de Marts f. A. var af¬

brændt, opgav han — der havde sine Meubler og Effecter forsikkret for 4000
Kr. i det almindelige Brandassurance=Compagni for Varer og Effecter,
medens hans Avlsredskaber, Besætning og Landbrugsproducter m. v. var

forsikkrede for 2450 Kr. i Brandforsikkringsforeningen for Landboeres rørlige
Eiendele i Hjørring Amt og Kjær Herred — ved en af det førstnævnte As¬

surance=Compagni, som det maa antages, den 18de s. M. afholdt Vurderings¬
forretning over de ved Branden reddede Løsøregjenstande Værdien af de

Meubler, Gangklæder, Linned og Sengklæder m. v., der vare brændte eller
gaaede tabt ved Branden, til 3588 Kr., hvoraf de 2000 Kr. angik hans og

hans Hustrus Eqviperingsgjenstande, medens de reddede Løsøregjenstande
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der efter Sagens Oplysninger udgjorde Størstedelen af, hvad der havde be¬
roet i Tiltaltes Beboelsesleilighed, ikkun bleve ansatte til en Værdi af før

Branden 488 Kr. 83 Øre og efter Branden 226 Kr. 65 Øre, hvorhos Til¬
talte under Brandforhøret bl. A. forklarede, at hans Indbo, som han havde
anskaffet fra Nyt, efterat hans tidligere Bolig i Horsens var afbrændt i Aaret

1867, havde kostet 2000 Rd., af hvilket Beløb han havde forskaffet sig de
1500 Rd. ved Laan hos Forskjellige, at den største og bedste Deel af Ind¬

boet imidlertid, da der ikke i Huset paa Idskov Hede havde været Plads der¬

til i Stuerne, havde staaet paa Loftet, samt at et stort Skab med Linned og
Gangklæder o. dsl. havde havt Plads i Laden. Vel har Tiltalte nu intet
Nærmere kunnet oplyse om, hos hvem han efter Branden i Horsens i 1867

skulde have laant de ovenommeldte 1500 Rd, ligesaalidt som det under

Sagen er godtgjort, at der paa Tiltaltes Loft i Huset paa Idskov Hede samt

i det ovennævnte Skab i Laden har været opbevaret Gjenstande til den af
Tiltalte opgivne betydelige Værdi, hvortil kommer, at Tiltaltes Opgivende
om, hvilke Gangklæder han havde været i Besiddelse af, da Branden paa
5
Idskov Hede fandt Sted, ikke ganske stemmer med hans Hustrus Udsagn

denne Henseende; men ligesom det efter flere, under Forhørerne afgivne

Vidneforklaringer maa antages, at Tiltalte havde et godt og rigeligt Indbo,
saaledes have flere Vidner udsagt, at Tiltalte havde forskjellige Gjenstande

beroende paa Loftet, uden at Vidnerne dog herom have kunnet give nøiere
Oplysning, samt et stort Skab staaende i Laden, og der er overhovedet
Intet under Sagen fremkommet, hvoraf det lader sig udlede, at Tiltalte i

den Hensigt at besvige Assurance=Compagniet skulde have forsikkret sine
Meubler og Effecter høiere end deres virkelige Værdi eller opgivet de herhen

hørende, ved Branden den 16de Marts f. A. tabte Gjenstande for høit.
Efterat den Brandskadeserstatning, som Brandforsikkringsforeningen

for Landboeres rørlige Eiendele i Hjorring Amt og Kjær Herred vilde have
at udbetale Tiltalte, ved en den 17de Marts f A. paa Brandstedet afholdt

Taxationsforretning var bleven ansat til 530 Kr., med hvilken Erstatning
Tiltalte erklærede sig tilfreds, tilskrev han den 23de Juni f. A. Foreningen,
at han ved Opgivelsen af de brændte Gjenstande havde forglemt at faae op¬

ført 1 Td. Rug — eller som han senere under Forhørerne har berigtiget sit
Opgivende — I Td. Rugmeel —, 1 Td. Havre, et nyt og et gammelt Heste¬
dækken og en Lædergrime, af Værdi tilsammen 37 Kr. c9 Øre, hvilket Beløb

han begjærede sig udbetalt tilligemed den øvrige Skadeserstatning, og vel

have hans under Forhørerne afgivne Forklaringer om, hvorledes han havde
erhvervet disse Gjenstande, samt hvor de, da Branden foregik, havdt været

opbevarede, været vaklende og ubestemte, ligesom der Intet er oplyst om,
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at han paa den Tid har eiet og ved Branden mistet bemeldte Gjenstande,

men hans Paastand om, at dette desuagtet er Tilfældet, vil dog, da intet
positivt Beviis er tilveiebragt, for dens Urigtighed, ikke kunne forkastes.
Under den sidstnævnte Taxationsforretning opgav Tiltalte — der

ifolge en under Sagen fremlagt Anmeldelse af de Gjenstande, som han agtede

at forsikkre hos den vedkommende Brandforsikkringsforening, havde under Ru¬
brikken „Reise= og Arbeidsvogne“ m. m. tegnet en Forsikkring af 300 Kr.

under Eds Tilbud Værdien af to hau tilhørende Vogne, af hvilke den ene
var brændt, til 300 Kr., hvorhos det maa antages, at han tilføiede, at den

brændte Vogn omtrent havde havt samme Værdi som den reddede, og da

denne derpaa blev vurderet til 164 Kr., blev der følgelig under denne Post

for den brændte Vogn tillagt ham en Erstatning af 136 Kr. Efter Sagens
Oplysninger maa det imidlertid antages, at denne Vogn, som Tiltalte blandt

flere andre Gjenstande havde i Efteraaret 1874 kjøbt tilligemed Huset paa
Idskov Hede, var gammel og langt fra havde den af ham opgivne Værdi,
men det findes dog betænkeligt at statuere, at Tiltalte, hvis Forklaring om,

at han ved Kjøbet havde overtaget Undervognen til bemeldt= Vogn for 40

Rd., samt at der til Samme, da den brændte, hørte 2 Sæt Hække og 2 Sæt

Skodder m. v. af Værdi mindst 50 Kr., ikke vil kunne forkastes, forsætlig i
den Hensigt at besvige Forsikkringsforeningen har opgivet Værdien af den

brændte Vogn.

Hvad dernæst angaaer den Tiltalte paasigtede mislige Omgang med
nogle i en Retssag imellem ham og Hammer=Horsens Sogneraad fremlagte
Documenter, ere de hermed forbundne nærmere Omstændigheder følgende. Efterat

af bemeldte Sogneraad imod Tiltalte for skriftlige Injurier anlagt Sag
under hvilken Tiltalte tillige havde anlagt Contrasøgsmaal imod Sogneraa¬
det — paa Grund af Tiltaltes gjentagne Udeblivelse var den 27de Novem¬

ber 1874 efter Sogneraadets Begjæring optaget for Hovedsagens Vedkom¬

mende, viste det sig, at den originale Hovedforligsklage og Hovedstævning,
der ved Hovedsagens Anhængiggjørelse vare efter Begjæring af Sogneraadet,
som havde fremlagt Gjenparter af disse Documenter til Brug under Proce¬

duren, tagne i Bevaring af Retten, vare bortkomne, hvorfor Dommeren re¬

assumerede Sagen og tilkjendegav Parterne det Passerede, og da Sognøraa¬
dets Sagfører i Anledning heraf opfordrede Tiltalte til at tilbagelevere Ho¬

vedsagens ham under 18de September udlaante, endnu hos ham beroende

Documenter og navnlig de af Retten bekræftede Gjenparter af Forligsklagen
og Stævningen, erklærede Tiltalte, at Sagens Documenter i sin Tid af ham

havde været indsendte til Ministeriet for om mulig at fremkalde en offentlig
Undersøgelse i Sagen, og at de nævnte Gjenparter af Forligsklage og Stæv¬
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ning under disse Forsendelser var blandt flere andre Documenter forkomne
for ham, saa at han var ude af Stand til at aflevere bemeldte Gjenparter,

hvorhos han paa dertil af Sogneraadet given Anledning nægtede nogensinde
at have været i Besiddelse af den originale Forligsklage og Stævning i Ho¬

vedsagen. Under et senere Retsmøde i Sagen den 29de Januar f. A. gjen¬
tog Tiltalte sin ovenommeldte Erklæring angaaende Gjenparierne af Hoved¬

forligsklagen og Stævningen samt paastod, idet han tilbageleverede Sagens
øvrige Documenter, Dom i Contrasagen. Under den derefter imod Tiltalte
indledede Undersøgelse har han vedholdende benægtet at have været i Besid¬

delse af den originale Forligsklage og Stævning i Hovedsagen eller at vide,

hvor de ere blevne af, ligesom han ogsaa med Hensyn til de ham, som meldt,
udlaante Gjenparter af disse Documenter har fastholdt sit Anbringende om,
at disse vare forkomne for ham, idet han i saa Henseende nærmere har ud¬

sagt, at han selv i Efteraaret 1874 havde afleveret den civile Sags Docu¬
menter i Justitsministeriet tilligemed et Andragende om Indledelse af en cri¬

minel Undersøgelse imod Hammer=Horsens Sogneraad, og at han, efter den
6te November s. A. at have modtaget Documenterne tilbage ved Sognefogden

i Horsens tilligemed Ministeriets Resolution paa hans Andragende, havde
ladet Documenterne ligge uden nærmere at undersøge dem, indtil han et Par

Dage efter, at han omtrent midt i samme Maaned var flyttet fra Horsens

til Idskov Hede, bragte dem til Lærer Hørby, der stod ham bi med hans
Retssager, for at gjennemgaae Sagen med denne, ved hvilken Leilighed det
da viste sig, at de ommeldte Gjenparter af Hovedforligsklagen og Stævnin¬

gen tilligemed nogle Tingsvidneacter manglede. Lærer Hørby har imidlertid
edelig forklaret, at han en Dag i Efteraaret 1874, da han var kommen til¬

stede paa Tiltaltes daværende Bopæl i Horsens for at være Tiltalte be¬
hjælpelig med dennes Sag mod Hammer=Horsens Sogneraad, ved at gjen¬

nemgaae bemeldte Sags Documenter opdagede, at den originale Forligsklage

og Stævning vare imellem disse, hvad han vistnok, skjønt han ikke erindrer
det bestemt, gjorde Tiltalte opmærksom paa, at Tiltalte, saavidt Vidnet min¬

des, derefter spurgte, hvilken Betydning det kunde have for Sagen, at Retten

ikke senere fik disse Documenter tilbage, hvortil Vidnet svarede, at der i saa
Tilfælde efter dets Skjøn ikke kunde falde Dom i Sagen, at Tiltalte vel al¬

drig havde talt til Vidnet om, hvorvidt han endnu var i Besiddelse af den
originale Forligsklage og Stævning samt af Gjenparterne af disse, hvilke

sidste ogsaa havde været tilstede, da Vidnet og Tiltalte, som meldt, gjennem¬
gik Sagens Documenter, eller om han mulig havde tilintetgjort dem, idet

Tiltalte blot ved flere Leiligheder havde yttret, at Documenterne vilde forsvinde,
eller noget Lignende, men at Vidnet en Gang, vistnok i Februar eller Marts
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Maaned f. A. havde ved paa dets Bopæl at gjennemgaae Documenterne ved¬

rørende Tiltaltes forskjellige Retssager, hvilke Documenter denne havde bragt
ham i en stor Trækasse bemærkede, at der manglede flere Stykker i Sagen mod
Hammer= Horsens Sogneraad, og antog, at saavel den originale Forligsklage
og Stævning som Gjenparterne af disse have været iblandt de manglende

Documenter. Vidnet har derhos tilføiet, at han, da han, som meldt, opda¬

gede, at den originale Forligsklage og Stævning vare komne ind imellem
Sagens Documenter, ikke strax tænkte over, hvorledes dette kunde være gaaet

til, men at han, der vidste, at Sagen havde været optaget til Kjendelse, ved
senere at tænke derover nok kunde slutte sig til, at Forligsklagen og Stæv¬
ningen, der havde været i Rettens Værge, maatte være kommen ind imellem

Sagens øvrige Documenter og af en Feiltagelse være bleven udleveret til

Tiltaite, da denne ved Kjendelse havde faaet bevilget Anstand i Sagen og
Udlaan af Sagens Documenter. Endvidere har et andet Vidne edelig udsagt,
at Vidnet en Dag, saavidt det mindes i Sommeren eller Efteraaret 1874,
kom ind paa Tiltaltes Bopæl, hvor Hørby var tilstede, og at Tiltalte ved

denne Leilighed tog negle, paa Bordet liggende Documenter i sin Haand og
yttrede, at han ikke kunde forstaae, hvorledes disse Documenter vare komne

der, og at en Tyveknægt vist maatte have bragt dem, eller noget Lignende,

i hvilken Anledning Hørby sagde, at det skulde Tiltalte tie stille med, hvoraf
Vidnet kunde slutte, at Hørby ikke vilde have, ot Vidnet skulde vide Noget
om, at de omhandlede Documenter vare i Tiltaltes Værge, hvorhos Vidnet
har tilføiet, at Tiltalte, af hvis Yttringer ved den omhandlede Leilighed Vid¬
net slutttede, at de paagjældende Documenter vare den originale Forligsklage
og Stævning i Sagen mellem ham og Hammer=Horsens Sogneraad —
hvil¬

ket Tiltalte dog ikke udtrykkelig omtalte, oftere havde yttret til Vidnet, at
Retten maatte have Forligsklagen og Stævningen eller ogsaa Sagens Docu¬

menter for at kunne afsige Dom i Sagen, og endelig har et tredie Vidne for¬

klaret, at det en Dag kort før Juul 1874 traf sammen med Tiltalte, der ved
denne Leilighed fortalte Vidnet, at nogle Documenter i den Sag, som Ham¬

mer=Horsens Sogneraad havde anlagt imod ham, vare blevne borte, samt

tilføiede, at de bortkomne Documenter ikke skulde komme frem mere. Skjøndt
der nu ved disse Vid eforklaringer i Forbindelse med Sagens øvrige Omstæn¬

digheder og deriblandt Tiltaltes Forhold under den paagjældende Retssag er

fremkommet en høi Grad af Sandsynlighed for, at Tiltalte har været i Be¬

siddelte af den originale Hovedforligsklage og Hovedstævning i den af det
nævnte Sogneraad imod ham anlagte Injuriesag, og at han for at gjøre
det umuligt for Sogneraadet at faae Dom over ham, har tilbageholdt eller

tilintetgjort disse Documenter tilligemed de ham under Sagen udlaante Gjen¬
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parter af Samme, kan dette dog ikke imod hans Benægtelse ansees tilstrækkeligt

godtgjort, og der vil derfor eiheller under denne Deel af Sagen kunne paa¬

lægges ham noget Strafansvar.
Under en ved Dronnirgiunds Herreds Gjæsteret af Handelshuset

David Cohen i Hamborg imod Tiltalte anlagte Sag, hvorunder denne søgtes
til for et Parti toldfrit leverede Varer at betale bemeldte Cohen 666 Rd.

3 Mk. efter Fradrag af den af Tiltalte for Varerne erlagte Told 124 Rd.
1 Mk. 12 Sk., altsaa 542 Rd 1 Mk. 4 Sk. eller 1084 Kr. 42 Øre, erklærede

Tiltalte ved Sagens Anhængiggjørelse den 18de October f. A. til Justits¬
protocollen, at han vel tidligere i sin Egenskab af Kjøbmand i Horsens

havde hos en Mand i Hamborg der, saavidt han huskede, heed David Cohen,
tre Gange kjøbt Varer, men at han stedse havde betalt disse contant og der¬

for ikke var nævnte Cohen noget Beløb skyldig, navnlig ikke det paastævnte,
og skjøndt Cohen derpaa lod optage et Tingsvidne —
hvorunder

hans

Handelsreisende Louis Schnabel edelig forklarede, efterat være foreviist en
under Gjæsteretssagen fremlagt Factura af 27de Februar 1874, lydende

paa 666 Rd. 3 Mk., at de deri anførte Varer vare af Vidnet som Handels¬
reisende for Cohen solgte til Tiltalte paa Vilkaar, at Varerne skulde betales

6 Maaneder efter Facturaens Dato, at Tiltalte flere Gange baade i Efter¬
aaret 1874 og ifjor Foraar havde erkjendt ligeoverfor Vidnet at have mod¬

taget de paagjældende Varer, og at Tiltalte endvidere først til Forfaldstiden
i September Maaned 1874 og senere deels i December Maaned s A., deels

i April og Juli Maaneder f. A., havde lovet Vidnet at betale, ligesom

Vidnet Leopold Schwerdfeger edelig forklarede, at Vidnet, der var antaget
til at kjøre for Schnabel omkring i Landet, havde i April Maaned f. A. i

Forening med denne besøgt Tiltalte og ved denne Leilighed havde hørt, at
Schnabel affordrede Tiltalte et Skyldbeløb til D. Cohen, og at Tiltalte

anerkjendte at skylde Beløbet samt lovede at betale det, samt fremlagde
Beviser for, at Tiltalte den 10de Marts 1874 havde faaet det ommeldte Purti

Varer udleveret af Aalborg Toldkammer, efter i Told af Varerne at have betalt
124 Rd. 1 Mk. 12 ß, fastholdt Tiltalte dog en senere Tægtedag sin Benæg¬
telse af at være det paastævnte Beløb skyldig, idet han tilføiede, at han vel

i Begyndelsen af Vinteren 1878—74 havde af Schnabel der imidlertid udgav
sig for at være Agent for et Handelshuus i Kolding — hvor David Cohen
iøvrigt ogsaa maa antages at have havt en Filialforretning — kjøbt et Parti

Varer, men at dette skete paa den udtrykkelige Betingelse, at Varerne ikke
maatte sendes Tiltalte, inden denne havde givet nærmere Ordre, hvilken Or¬

dre imidlertid ingensinde var given, ligesaalidt som Tiltalte havde modtaget
disse Varer, samt at det Løfte, som Vidnet Schwerdfeger havde hørt Tiltalte
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give Schnabel, ikke havde gaaet ud paa Betalingen af Penge, men paa Mod¬
tagelsen af de bestilte Varer. Da der imidlertid, efterat Tiltalte ved Gjæste¬
rettens Dom af 30te December f. A. var bleven tilpligtet at betale David

Cohen i Hamborg 1084 Kr. 42 Øre med Renter og derefter den 3die Januar

d. A. havde begjært sit Bo taget under Concursbehandling, ved en af
Skifteretten den 5te s. M. paa Tiltaltes Bopæl foretagen Registreringsforret¬
ning blev forefunden flere Documenter, der yderligere bestyrkede den under

Gjæsteretssagen opstaaede Mistanke om, at Tiltalte under den sidstnævnte

Sag havde i bedragerisk Hensigt afgivet usande Erklæringer, blev der i den

Anledning indledet en criminel Undersøgelse imod bam, under hvilken han
har fastholdt sit under Gjæsteretssagen Anbragte, idet han derhos nærmere

har forklaret, at han i Februar Maaned 1874 var reist til Hamborg, hvor
han hos David Cohen havde indkjøbt og contant betalt et Parti Varer, der
derefter var sendt pr. Jernbane og i Begyndelsen af Marts Maaned s. A.

udleveret ham paa Toldkammeret i Aalborg, efterat han havde betalt den af
Varerne gaaende Told, samt at han tilligemed Varerne havde modtaget en
med David Cohens Qvittering forsynet Factura, som han imidlertid tilligemed

to andre Facturaer i sin Tid havde overleveret til den Mand, til hvem han

havde solgt sin Eiendom i Horsens og overdraget sin sammesteds drevne

Handelsforretning samt sitVarelager.
(Sluttes i næste Nr.).

————

Denne Tidende indeholder alle af Høiesteret afsagte Domme med ved¬
føiede Conclusioner af de underordnede Retters Domme og de indankede

Dommes Præmisser, forsaavidt det ansees nødvendigt at meddele disse, og
vil ved hvert Aars Udgang blive ledsaget af det fornødne Register. — Saa¬

længe Rettens Sessioner holdes, udgaaer ugentlig 1 à 2 Ark. — Prisen er

12 Kroner om Aaret. — Subscriptionen er bindende for een Aargang og
mødtages i alle Boglader og paa de kgl Postcontoirer.

Forlagt af denGyldendalske Boghandel (F. Hegel).
Lund & Gandrups Bogtrykkeri.

Høiesceretdtdende,
udgiven

af

Høiesterets Protorolsecretairer.

N 42—43.

Den 5te Marts.

1877.

Tirsdagen den 6te Februar.

Nr. 239.

Advocat Levinsen
contra

Niels Peter Nielsen (Defensor Halkier).

(Sluttet, see forrige Nr.)
Foruden hvad der, som meldt, under Gjæsteretssagen er fremkommet, og som

taler for, at Tiltaltes Benægtelse af at være D. Cohen det ovennævnte Be¬

løb skyldig, er urigtig, har imidlertid Tiltaltes Hustru forklaret, at de fleste

af de Varer, som hendes Mand i Efteraaret 1874 solgte tilligemed sit Sted
i Horsens, vare solgte Tiltalte paa Credit af Handelsreisende Schnabel, der

nogen Tid — hun kunde ikke angive hvor længe — forud havde indfundet

sig hos dem og foreviist Tiltalte Prøver, hvorefter denne bestilte en Deel
Varer, der nogen Tid senere kom i en Pakke fra Hamborg til Aalborg, hvor

hendes Mand afhentede dem, samt at Schnabel ifjor Foraar, efterat deres

Huus paa Idskov Hede var afbrændt, og hun og Tiltalte vare flyttede til
Ørum, indfandt sig hos dem og ved denne Leilighed maa have afkrævet
hendes Mand Penge, eftersom hun hørte denne sige til Schnabel, at han
skulde faae sine Penge, saasnart som Tiltalte havde faaet sin Assurance, og

ligeledes har Tiltaltes 14=aarige Pleiedatter forklaret, at hendes Fader,
nogen Tid forinden han, som meldt, solgte Huset i Horsens, havde hos en

tydsk Handelsreisende, hvis Navn hun ikke erindrede, bestilt de samtidig med

Huset solgte Manufacturvarer, som han derefter fik tilsendt fra en Kjøbmand
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i Hamborg ved Navn David Cohen. Medens derhos den Mand, der af¬
kjøbte Tiltalte Huset i Horsens m. v., har benægtet at have af Tiltalte er¬

holdt udleveret nogen Factura vedrørende Varelageret, er der ved Registre¬
ringen i Tiltaltes Concursbo funden i hans Besiddelse en med den ovenfor

ommeldte Factura ligelydende, den 27de Februar 1874 dateret Factura, der

ikke er forsynet med nogen Qvittering fra Cohen for Modtagelsen af dens

Paalydende, hvorimod der paa Samme findes tilføiet et med Cohens Navn

underskrevet, den 4de Marts 1874 dateret Brev, hvori Varerne siges at være

„beordrede ved min Reisende Hr. Schnabel“ samt Tiltalte anmodes om at
creditere Cohens Conto med 666 Rd. 3 Mk. toldfrit Beløb, hvorhos der i en
Efterskrift tilføies en Anmodning til Tiltalte om at tilstille Cohen Told¬

regning, for at Tiltaltes Conto kan blive crediteret for Toldens Beløb, og
med Hensyn til denne Factura har Schnabel edelig udsagt, at den stemmer

med de Varer, som Vidnet har solgt til Tiltalte, at Facturaen saavelsom
Brevet paa Samme er skrevet af Cohen selv, der paa den Tid førte den

danske Correspondance, samt at de Varer, der ere anførte paa Facturaen,
ikke ere indkjøbte af Tiltalte i Hamborg, men solgte ham af Vidnet, da dette

første Gang indfandt sig hos ham i Horsens, ligesom den ovennævnte Lærer
Hørby edelig har forklaret, at han, da Tiltalte havde modtaget de herom¬

handlede Varer, var denne behjælpelig meo deres Opmaaling, under hvilken

der efterhaanden, som de enkelte Stykker bleve eftermaalte, blev paa en til¬
stedeværende Factura sat et Kors ved den maalte Varepost, og at Vidnet,
da den ved Registreringen i Tiltaltes Besiddelse forefundne Factura findes

forsynet med ganske lignende Kors, maa antage denne sidste at være identisk
med den Factura, som Tiltalte var i Besiddelse af ved Varernes Opmaaling.
Endvidere blev der ved Registreringen i Tiltaltes Bo forefunden en til Hoved¬

bog for Tiltalte ved hans Kjøbmandsforretning autoriseret Protocol, paa

hvis første Side David Cohen i Hamborg er crediteret for 666 Nd. 3 Mk.
for under 4de Marts 1874 leverede Varer, medens han paa den følgende
Side er debiteret for 3 af Tiltalte den 10de s. M. i Told af Manufactur¬

varer udlagte Beløb af ialt 124 Rd. 1 Mk. 12 Sk., og Hørby har herom
nærmere forklaret, at han nogen Tid efter, at Tiltalte havde modtaget de
paagjældende Varer, har efter dennes Anmodning skrevet, hvad der, som

meldt, findes anført paa Hovedbogens to første Sider, ved hvilken Leilighed

Tiltalte yttrede, at Cohen skulde godtgjøre ham Tolden, for hvis Beløb han
derfor anmodede Vidnet at debitere Cohen. Efter Alt, hvad der saaledes

foreligger, samt idet Tiltalte Intet har oplyst til Bestyrkelse af sit An¬
bringende om, at han paa den Reise, som han i Februar Maaned 1874 vil

have foretaget til Hamborg, medførte over 960 Rd., som han havde laant
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hos Forskjellige, og end ikke har været i Stand til at opgive, paa hvilket

Sted i Hamborg han paa denne Reise vil have logeret, eller overhovedet at
angive Navnet paa nogen Gade eller Plads i bemeldte By, maa det, uanseet

hans vedholdende Benægtelse, ansees tilstrækkelig godtgjort, at hans under
den omhandlede Gjæsteretssag fremsatte Benægtelse af at være David Cohen

det paastævnte Beløb skyldig er urigtig og fremført imod bedre Vidende i

den Hensigt at besvige Cohen for dennes Tilgodehavende.
For dette Forhold vil Tiltalte , der er født i Aaret 1820, og som

tidligere har været straffet i Aaret 1842 for Tyveri med Fængsel paa Vand
og Brød i 4 Gange 5 Dage og i Aaret 1846 for Fornærmelser og Vold
imod en Sognefoged med samme Slags Fængsel i 3 Gange 5 Dage
—

være at ansee efter Analogien af Straffelovens § 252 med en Straf, der
efter Sagens Omstændigheder findes passende at kunne bestemmes til

Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.“

—

Torsdagen den 8de Februar.

Nr. 36. Gaardmand Peder Nielsen Voetmann

(Advocat Nellemann efter Ordre)
contra

Finantsministeriet paa Statskassens Vegne
(Den const. Kammeradvocat Etatsraad Buntzen),

betræffende Retten til Søarealet og Fiskeriet udfor Eiendommen
Matr. Nr. 5 a i Virklund m. m.
Silkeborg Birketings Dom af 5te August 1873: „Ind¬

stævnte, Gaardeier P. N. Voetmann af Virklund, bør for Ci¬
tanten, Kammeradvocatens Tiltale i denne Sag fri at være.

Processens Omkostninger ophæves.“
Viborg Landsoverrets Dom af 11te Januar 1875:

„Ind¬

stævnte Gaardmand Peder Nielsen Voetmann bør være uberet¬
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tiget til at raade over nogen Deel af det til hans Eiendom

Matr.=Nr. 5 2 af Virklund stødende Søareal eller nogen Deel
af Fiskeriet i samme, hvorhos han under en Bøde af 1 Krone

til Amtets Fattigkasse for hver Dag, han i saa Henseende sidder
denne Dom overhørig, bør borttage de af ham i Søen udlagte

Forhindringer. Processens Omkostninger for begge Retter op¬
hæves. Det Idømte at efterkommes inden 8 Uger efter denne

Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
For Høiesteret har Kammeradvocaten gjort gjældende, at
den i den indankede Dom nævnte Borre Sø har henhørt til
Silkeborg Mølle og været indbefattet under dens Mølleskylds¬

hartkorn; men for Rigtigheden af dette Anbringende er der imod
Citantens Benægtelse ikke ført noget Beviis, og overhovedet er

der efter de Høiesteret forelagte tildeels efter Dommens Afsigelse

fremkomne Oplysninger ikke Føie til at antage, at Statskassen
skulde have besiddet bemeldte Sø eller navnlig den under nær¬
værende Sag omhandlede Deel af samme med nogen særlig Ad¬
komst eller som en særlig Eiendomsgjenstand, hvorimod Stats¬

kassens Ret dertil, som i Dommen antaget, alene kan ansees

overeensstemmende med L. 5—10—42 at have været begrundet
paa dens Eiendomsret over de tilstødende Jorder. Idet Grund¬

sætningen i bemeldte Lovbud saaledes maa komme til Anvendelse,
maa det herefter i og for sig have Formodningen for sig, at
Overdragelsen af Eiendomsretten over Gaarden ogsaa har om¬

fattet Søarealet udfor dennes Jorder; og at dette har været
Meningen, maa ogsaa ansees at fremgaae af Udtrykkene i Skjø¬

det af 6te Marts 1857, hvorefter til Kjøberen afhændedes
den hidtil af ham i Fæste havte Gaard — til hvilken efter det
Anførte det tilstødende Søareal var knyttet —, hvorhos det hed¬

der, at „den samlede Eiendoms Bygninger, Jorder og øvrige Til¬

behør afhændes i den Stand og saaledes, som den af Statskas¬
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sen eies.“ Med Hensyn til en væsentlig Raadighed over Søare¬

alet, nemlig Rørskjær, fremgaaer det desuden af de Høiesteret
forelagte nye Oplysninger, at dette, medens Citantens Eiendom

henhørte under Silkeborg Gods, er blevet udøvet af Gaardens
Fæster, hvilket bestyrker, at Søarealet allerede i Fæstetiden har
været henregnet til Gaardens Tilliggende; og det taler ikke

herimod, at Staten paa den Tid raadede over Fiskeriet, der

har været indbefattet under den i en nyere Tid skete Bortfor¬
pagtning af Fiskeriet i Søerne ved Silkeborg, thi det fulgte af L.
3—13—20, at Fæsteren ikke var berettiget til at siske i sin Gaards

tilliggende Sølod; men at denne af Fæsteforholdet flydende Ind¬

skrænkning i Raadigheden over Sølodden skulde vedblive, efterat
Gaarden var afhændet, som det i Skjødet hedder, „til fuld Eien¬

dom“, maa have Formodningen imod sig, og kan navnlig ikke

antages ligeoverfor de anførte omfattende Udtryk i Skjødet,
hvori der ikke for saavidt er taget noget Forbehold; hvorhos
endnu bemærkes, at der i den nævnte Henseende ikke heller efter

den i Dommen anførte Udtalelse i Forpagtningsconditionerne
vil kunne lægges nogen Vægt paa, at Fiskeriet paa den Tid,
Skjødet udstedtes, var bortforpagtet paa 3 Aar indtil 1ste Octo¬

ber 1859.

Efter det Anførte findes der ikke Føie til at ansee Citanten
uberettiget til at raade over det omhandlede Søareal enten i

Almindelighed eller særlig forsaavidt angaaer Fiskeri i samme
og han vil derfor efter sin Paastand være at frifinde for Ind¬

stævntes Tiltale, hvorhos Processens Omkostninger for alle Ret¬

ter ville være at ophæve, og Salarierne til Citantens beskikkede

Sagførere for Overretten og Høiesteret samt til Overretssagfører
Husted, der har mødt for Citanten under et af ham efter Over¬

retsdommens Afsigelse optaget Tingsvidne, blive at udrede af

det Offentlige.

Thi kjendes for Ret:
Citanten bør for Indstævntes Tiltale i denne
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Sag fri at være. Processens Omkostninger for
alle Retter ophæves. I Salarium tillagges
Overretsprocurator Fasting 50 Kroner, Over¬

retssagfører Husted 15 Kroner og Advocat Nelle¬

mann 150 Kroner, hvilke Salarier udredes af

det Offentlige.

Den indankede Doms Præmisser lyde saaledes: „Ved Skjøde af 6te
Marts 1857 afhændede Statskassen i Medfør af Lov 8de April 1851 om
Selveiendoms Indførelse paa det Staten tilhørende Bøndergods til den da¬

værende Fæster den under Silkeborg Gods hørende Fæstegaard Matr.=Nr. 5a
af Virklund By, og da Indstævnte, Gaardmand Peder Nielsen Voet¬

mann som nuværende Eier af bemeldte Gaard — under hvilken bl. A. hører
2 mindre Englodder, der, indbyrdes adskilte ved en Statskassen endnu til¬

hørende lille Lod, Matr.=Nr. 5b, som af Forstvæsenet benyttedes til Lade¬
plads, grændse umiddelbart til en større Vig, der under Benævnelsen Skib¬
sted eller Skibsted Sø udgjør den sydvestlige Deel af den saakaldte Borre Sø
— har formeent sig berettiget til Fiskeri m. v. i Søen udfor hans dertil, som

meldt, stødende Grund, ligesom Indstævnte navnlig har erklæret sig uvillig
til at efterkomme et ham efter Finantsministeriets Foranstaltning givet Paa¬

læg om at afholde sig fra Fiskeri i Søen samt om at borttage de Hindringer,
han efter Indberetning af Statskassens Fiskeriforpagter havde lagt i Veien

for Fiskeriets Udøvelse ved ud for sin Grund at lægge Kvas og Grene, har
Citanten, den constituerede Kammeradvocat paa Statskassens
Vegne under denne Sag i 1ste Instants paastaaet Indstævnte kjendt uberettiget
til at raade over det til hans Eiendoms Grund Matr.=Nr. 5a i Virklund stødende
Søareal eller nogen Deel af Fiskeriet i samme, samt tilpligtet at borttage de
af ham i Søen udlagte Forhindringer, og erstatte den ved hans Foretagender
forvoldte Skade. Ved Underretsdommen er Indstævnte frifunden for Citan¬

tens Tiltale, og denne har derefter indanket Sagen for Overretten, hvor han

har gjentaget sin foranførte Paastand. Indstævnte har derimod procederet
til Underretsdommens Stadfæstelse.
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Foreløbigt bemærkes, at Borre Sø, efter hvad der fra Citantens Side

maa ansees erkjendt, ikke — iglfald i det Tidsrum, hvorom der her under

Sagen er Spørgsmaal — har tilhørt Statskassen som udelukkende Eiendom,

men at den, idet Statskassen, indtil Fæstegaarden Matr.=Nr. 5a i Virklund,
som meldt, i Aaret 1857 afhændedes, eiede hele Landstrækningen Syd for

samme, hvorimod Søen paa Nordsiden i hele sin Udstrækning fra Øst til Vest,
begrændses af Jorder, der ikke tilhøre Statskassen, maatte betragtes som en

af de i Lovens 5—10—42 omhandlede fælles Søer, saaledes at Statskassen
kun var raadig over sammes sydlige Deel indtil Midtstrøms, og der er der¬

for efter de foreliggende Oplysninger ikke Føie til, saaledes som Citanten har
villet gjøre gjældende, at betragte den sydvestlige Vig af Søen, der, som an¬

ført, benævnes Skibsted eller Skibsted Sø, som en særlig Sø, der indtil Fæste¬
gaardens Afhændelse som en selvstændig Retsgjenstand skulde have tilhørt
Statskassen, af hvis Grund den var heelt omgiven paa de 3 Sider, medens
den paa den 4de grændsede til Borre Sø, hvorimod den ommeldte Vig findes

at maatte betragtes som en, egentlig Deel af selve Borre Sø, idet den dog
tillige efter sin Beliggenhed maa ansees at henhøre til den Deel af bemeldte
Sø, over hvilken Raadigheden tilkom Statskassen som Eier af samtlige de

Jorder, derunder den ommeldte Fæstegaard, der begrændsede Søen mod Syd

Det ovennævnte Skjøde af 6te Marts 1857 indeholder nu vel ingen
udtrykkelig Tilkjendegivelse om, hvorvidt nogen Deel af den til Fæsteeien¬

dommens Jorder stødende Sø skulde ansees indbefattet i Salget, og det er

end ikke i Skjødet omtalt, at Eiendommen grændsede til Søen, men foruden

at Indstævnte dog har formeent, at Skjødets Indhold i det Hele nærmest
taler for, at den til Eiendommen hørende Andeel i Søen skulde medfølge

samme, har han navnlig villet gjøre gjældende, at ligesom Statskassens Raa¬
dighed over den sydlige Deel af Borre Sø overeensstemmende med Lovens 5
—10—42 alene er knyttet til og har sit Udspring fra Statskassens Eiendoms¬
ret over de Søen mod Syd tilgrændsende Jorder, saaledes maa Formod¬

ningen i Henhold til samme Lovbud overhovedet være for, at Statskassens

Overdragelse af Eiendomsretten over Fæstegaarden Matr.=Nr. 5a af Virklund
til den daværende Fæster, ogsaa har omfattet den Deel af Søarealet, der
maa ansees at svare eller være knyttet til den ham overdragne, til Søen stø¬

dende Grund. I denne Henseende bemærkes imidlertid, at Lovens 5—10—42

ved Siden af den i samme givne Regel angaaende det Omfang, hvori Raadig¬

heden over fælles ferske Søer tilkommer de enkelte Lodtagere, vel ogsaa maa
ansees at indeholde den Forudsætning, at slige Søer ordentligviis tilhøre

Eierne af de tilstødende Grunde, men det følger dog af Forholdets Natur,
at bemeldte Forudsætning, der ikke udelukker særlige Adkomster fra at komme
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i Betragtning, ikke kan tillægges nogen afgjørende Indflydelse paa Spørgs¬

maalet om, hvorvidt Afhændelsen af en til en Sø grændsende Grund tillige

skal ansees at indbefatte den tilsvarende Andeel i Søen eller ikke, hvorimod
Afgjørelsen heraf maa beroe paa, hvad der efter Indholdet af de paagjæl¬

dende Adkomstdocumenter i Forbindelse med samtlige de Afhændelsen iøvrigt
vedrørende Omstændigheder, maa antages at have været Parternes Mening.
Ifølge Sagens Oplysninger har Fiskeriet i de Statskassen tilhørende
Vande ved Silkeborg, efter tidligere at have været overladt Skovbetjentene

til Afbenyttelse, fra 1ste October 1858 været bortforpagtet, og Citanten har

særligt fremlagt Udskrift af en den 27de November 1856 afholdt Auctions¬

forretning, hvorved Fiskerierne i de under Silkeborg Gods hørende Søer og
Aaer, derunder bl. A. i Borre og Skibsted Sø under Eet, bortforpagtedes

paa 3 Aar fra 1ste October 1856 at regne, i Henhold til Conditioner, hvori

det særligt udtales, at Forpagteren, naar Spørgsmaal om Udstrækningen af
Godsets Ret til Fiskeriets Udøvelse maatte opstaae i de Tilfælde, hvor Søerne

paagrændsede Eiendomme, der ikke tilhørte Godset, og Forpagteren ikke kunde
godtgjøre, at Gødset var berettiget til Fiskeri i hele den paagjældende Sø,
ikkun maatte drive Fiskeriet saavidt som Godsets Rettighed strakte sig. Da

nu derhos Fæsterne af Eiendommen Matr.=Nr. 5a af Virklund, efter hvad
Indstævnte maa ansees at have erkjendt, hverken ifølge Lovgivningen, cfr.
Lovens 3—13—20, eller deres Fæstebreve, have været berettigede til Raadig¬

hed over den til Fæsteeiendommen stødende Deel af Søen, eller navnlig til
Fiskeri sammesteds, — i hvilken Henseende de af Indstævnte tilveiebragte Op¬

lysninger om, at saadant Fiskeri ikke destomindre skal været drevet af Fæsterne,
ikke ville kunne komme i nogen Betragtning — maa det herefter antages, at

Statskassen som Eier deels af Fæstegaarden, deels af hele den øvrige Land¬

strækning, der begrændser Borre=Søen mod Syd, har, medens Indstævntes
Eiendom endnu henhørte under Silkeborg Gods, udøvet Raadigheden over

hele den sydlige Deel af Borre Sø, derunder indbefattet den Deel af samme

eller af Skibsted Sø, der laae udfor Fæstegaardens 2 Englodder, og navnlig
disponeret over samt bortførpagtet Fiskeriet deri som en Heelhed. Ligesom
det nu allerede i og for sig kan ansees mindre antageligt, at Statskassen ved

at afhænde Fæstegaarden tillige skulde have villet afstaae de 2 mindre og

indbyrdes adskilte Dele af Søen, der laae udfor Fæstegaardens 2 Englodder,

hvorved navnlig Muligheden af Dispositioner over den sydlige Deel af Søen
som en samlet Heelhed fremtidigen vilde udelukkes, saaledes taler navnlig den
Omstændighed, at hele den sydlige Deel af Søen, herunder hvad der laae

udfor Fæsteeiendommens Englodder, maatte ansees indbefattet under den
Bortforpagtning af Fiskeriet i Borre og Skibsted Sø, der, som meldt, ikkun
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faa Maaneder før Fæsteeiendommens Afhændelse havde fundet Sted paa 3
Aar fra 1ste October 1856 at regne, afgjørende for, at det fra Statskassens

Side ikke har været Hensigten ved det til den daværende Fæster den 6te
Marts 1857 udstedte Skjøde — hvori intet Forbehold er taget med Hensyn
til den Fiskeriforpagteren indtil 1ste October 1859 overdragne Ret — tillige¬

med Fæstegaarden at afhænde de ud for sammes 2 Englodder liggende Dele

af Søen, hvortil endnu kommer, at det ei

eller i den i Henhold til Lov af

8de April 1851 stedfundne Beskrivelse af Eiendommen, der maa antages at
ligge til Grund for sammes Værdiansættelse til Afhændelse overeensstemmende

med bemeldte Lov findes omtalt eller sees at være taget i Betragtning, at
der tilkom Eiendommen nogen Andeel i den tilstødende Sø. Paa samme

Maade mangler der ogsaa for Fæsterens Vedkommende tilstrækkelig Føie til
at antage, at han ved at tilkjøbe sig Eiendommen skulde have staaet i den

Formening, at der med samme fulgte Andeel i den tilstødende Sø, i hvilken
Henseende navnlig bemærkes, at Fæsteren, som anført, ikke tidligere havde
været berettiget til Fiskeri i Søen, samt at det eiheller kan forudsættes, at

Fæsteren skulde have været ubekjendt med den stedfundne Bortforpagtning af
Fiskeriet sammesteds. I hvert Fald findes det under de saaledes i det Hele
tilstedeværende Omstændigheder ikke uden en tilstrækkelig tydelig Tilkjende¬

givelse desangaaende i Skjødet at kunne antages, at den til Eiendommen

hørende Andeel i Søens Areal skulde medfølge Eiendommen ved dens Af¬
hændelse, men, som berørt, er det ikke i Skjødet omtalt, at Eiendommen

grændsede til Søen og endmindre at nogen Deel af Søen medfulgte Eien¬
dommen, og medens der mangler al Føie til at antage, at der ved de i
Skjødet forekommende Udtryk, at Eiendommens Bygninger, Jorder og øvrig
Tilbehør afhændedes i den Stand og saaledes som den eiedes af Statskassen,

samt at Gaarden overdroges med Tilliggende og Tilhørende, skulde saaledes
som Indstævnte har formeent, bl. A. være sigtet til, at Andeel i Søarealet
medfulgte som et Tilbehør til Eiendommen, taler derimod den Omstændighed,
at Gjenstanden for Afhændelsen i Skjødet er betegnet som den Gaard Matr.¬

Nr. 5a i Virklund, som Kjøberen hidtil havde havt i Fæste, saa og de til
Gaarden hørende Jorder — hvis Skyldsætning derester er opgivet — samt
at der endvidere til Efterretning, som det hedder, om Jordernes Grændser
var vedhæftet Skjødet en Copi af Matriculkortet, paa hvilket disse maa an¬

tages at have været betegnede som ikke omfattende nogen Deel af Søen,
endog nærmest for, at det ikke har været Meningen, at Overdragelsen skulde
angaae videre end hvad Kjøberen hidtil havde havt i Fæste, og navnlig ikke
nogen Deel af den umatriculerede Sø, over hvilken ingen Raadighed tidligere

havde tilkommet Fæsteren, og som eiheller i Skjødet er nævnt blandt de
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Gjenstande, der ifølge en særlig Post i Skjødet skulde følge med Eien¬
dommen.

Indstævnte maa saaledes ansees at savne Hjemmel til at udøve nogen

Raadighed over det til hans Eiendom stødende Søareal, og som Følge heraf

vil Citantens Paastand om at han kjendes uberettiget hertil, ligesom og til
at raade over nogen Deel af Fiskeriet i samme samt at han tilpligtes at bort¬
tage de af ham i Søen udlagte Forhindringer være at give Medhold, saa¬
ledes at Forpligtelsen til at borttage disse Forhindringer bliver at paalægge

Indstævnte under en daglig Bøde af 1 Krone til Amtets Fattigkasse; derimod
findes der ikke tilstrækkelig Føie til at tilkjende Statskassen den paastaaede
Erstatning, idet det navnlig ikke er oplyst, at Indstævntes Foretagender have
medført noget Tab for Statskassen.
Processens Omkostninger for begge Retter ville efter Sagens Om¬

stændigheder være at ophæve.
Under den befalede Sagførelse for Overretten har intet ulovligt Ophold

fundet Sted.
Med Hensyn til de under Sagen fremlagte Documenter er ingen

Stempelovertrædelse begaaet.“

—

Fredagen den 9de Februar.

Nr. 275.

Advocat Klubien
contra

Arrestanten Jacob Nielsen (Defensor Levinsen),
der tiltales for det i Straffelovens § 138 jfr. § 144 omhand¬

lede Forhold samt for Bedrageri.

Helsingør Extrarets Dom af 2den September 1876: „Til¬
talte Jacob Nielsen bør straffes med Forbedringshuusarbeide i
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1 Aar. Derhos bør han udrede i Erstatning til Meieribestyrer

Jens Jørgen Nielsen 10 Kroner 16 Øre til Tjenestepige Ane
Jensen 10 Kr. og til Tjenestekarl Peter Daniel Johansen 10
Kroner 25 Øre samt betale denne Sags Omkostninger, derunder
Salair til Actor, Procurator Møller, 10 Kroner og til Defen¬

sor, Procurator Knox, 8 Kroner. Den idømte Erstatning at ud¬

redes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og
Dommen i det Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 15de De¬
cember 1876: „Underretsdommen bør ved Magt at stande, dog

at Straffetiden bestemmes til 8 Maaneder og at de Ane Jensen
og Peter Daniel Johansen tilkjendte Erstatningsbeløb bortfalde.

I Salair til Actor og Defensor ved Overretten, Procuratorerne
Raasløff og Mundt, bør Arrestanten Jacob Nielsrn betale 12
Kroner til hver. Den idømte Erstatning at udredes inden 8

Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det

Hele at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Høiesterets Dom.
Overleverelsen til Tiltalte af de forskjellige Pengebeløb,

hvilke han, som i den indankede Dom ommeldt, derefter til¬
vendte sig, findes ikke at kunne betragtes som egentlig Indbe¬
taling til Postvæsenet af Postanviisningsbeløb, idet der ikke til¬
lige er blevet afgivet udfyldte Postanviisningsblanketter, cfr. Post¬

anordn. af 28de Marts 1871 § 3 Nr. 1, ligesaalidt som Tiltalte selv
har udfyldt saadanne Blanketter for de Paagjældende, cfr. samme

Adn.s § 3 Nr. 5, hvorimod han alene paatog sig at besørge Be¬

løbene afsendte ved Postanviisning fra vedkommende Postcontoir,
hvad der ifølge de Høiesteret forelagte, tildeels efter den indan¬

kede Doms Afsigelse tilveiebragte Oplysninger end ikke efter de

for Tiltaltes District da gjældende Regler henhørte til de ham som
Landpostbud paahvilende Forretninger. De paagjældende Beløb
kunne derfor ikke ansees at have været i Postvæsenets Værge

som Gjenstand for Postforsendelse, da Tiltalte tilvendte sig dem,
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og der findes som Følge heraf ikke tilstrækkelig Føie til at bringe
Straffelovens § 258 til Anvendelse, hvorimod Tiltaltes ommeldte
Forhold vil være at henføre under samme Lovs § 253, hvorved

tillige bliver at tage Hensyn til § 141 cfr. § 144. For sit iøv¬
rigt udviste, i den indankede Dom fremstillede Forhold vil Til¬
talte derhos være at ansee efter Straffelovens § 138 cfr. § 144,

og Straffen vil efter Omstændighederne være at bestemme til
Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. I Henseende
Erstatningen og Actionens Omkostninger vil Dommen være at

stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Jacob Nielsen bør hensættes i Fængsel paa Vand
og Brød i 6 Gange 5 Dage. I Henseende til Er¬

statningen og Actionens Omkostninger bør
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom
ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne

Klubien og Levinsen for Høiesteret betaler Til¬

talte 30 Kroner til hver.

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under nærværende

fra Helsingør Kjøbstads Extraret hertil indankede mod Arrestanten Jacob
Nielsen for Overtrædelse af Straffelovens § 138 jfr. § 144 for Bedrageri
anlagte Sag er det ved Paagjældendes egen med det iøvrigt Oplyste stem¬

mendt Tilstaaelse tilstrækkelig godtgjort, at Arrestanten, medens han fungerede
i den ham af Postvæsenet overdragne Stilling som Landpostbud, har mod¬

taget i de sidste Dage af December f. A. og i Begyndelsen af Marts

Maaned d. A., af Meieribestyrer Jens Jørgen Nielsen henholdsviis 6 og 4

Kroner, i Slutningen af sidstnævnte Maaned af Pigen Ane Jensen 10
Kroner og i Slutningen af paafølgende Mai Maaned af Peter Daniel Jo¬
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hansen ligeledes 10 Kr. tilligemed den tilsvarende Porto for at besørge Be¬
løbene afsendte ved Postanviisning efter de ham af de nævnte Afsendere

opgivne Adresser, men at han har beholdt og til egen Fordeel forbrugt de

ham saaledes i hans Egenskab af Laudpostbud betroede Summer, samt at
han i Løbet af samme Tid, af Frygt for, at de skulde indeholde Noget, som

kunde lede til hans Forbrydelsers Opdagelse, har tilintetgjort forskjellige

Breve til og fra ovenanførte Meieribestyrer Nielsen og 4 Breve fra Pigen
Ane Jensen, af hvilken Sidste han derfor til Frigjørelse af hvert af disse

Breve modtog hvergang 8 Øre, som han ligeledes har tilegnet sig.
For sit saaledes udviste Forhold vil Arrestanten, der er født den 15de

Marts 1835 og ikke forhen straffet, efter Straffelovens §§ 258 og 138 jfr.
§ 144 være at ansee efter Omstændighederne med 8 Maaneders Forbedrings¬

huusarbeide, og vil den indankede Dom, hvis Bestemmelser om Actionens
Omkostninger billiges, medens der kun vil blive at tilkjende Meieribestyrer
Nielsen den af ham paastaaede Erstatning idet saavel Ane Jensen som Peter

Daniel Johansen under en Reassumtion af Sagen, medens den henstod her

ved Retten, have frafaldet deres Erstatningskrav mod Arrestanten, med de
heraf flydende Forandringer være at stadfæste.“

—

Nr. 284.

Advocat Levinsen
contra

Frederik Sørensen (Defensor Klubien),
der tiltales for forsætlig Legemsbeskadigelse.
Vestmannp Syssels Extrarets Dom af 15de Februar 1876:

„Den Tiltalte, Handelsfactor F. C. C. Sørensen, bør for Ju¬

stitiens Tiltale i denne Sag fri at være, dog betaler han alle
af Sagen lovligt flydende Omkostninger. At efterkommes under

Adfærd efter Loven.
Den islandske Landsoverrets Dom af 7de August 1876:
„Tiltalte Frederik Sørensen bør at straffes med Fængsel paa Vand
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og Brød i 2 Gange 5 Dage. Saa bør han ogsaa at betale

til Thoroddur Sigurdsson paa Ulfstada=Hjaleiga for Helbredel¬

sesudgifter og for Lidelser og Legemslyde 54 Kroner 68 Øre,
samt for det ham af Thoroddur foraarsagede Næringstab efter
to af Retten udnævnte uvillige Mænds Skjøn, og endeligen bør

han at udrede alle af Sagen lovligen flydende Omkostninger og
deriblandt i Salair til Actor og Defensor for Overretten, Pro¬

curatorerne Gudmundur Pallson og Pall Melsted, 10 Kr. til

hver. Det Idømte bør at udredes inden 8 Uger fra denne
Doms lovlige Forkyndelse og Dommen iøvrigt at efterkommes
under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
For det af Tiltalte udviste i den indankede Dom fremstillede
Forhold er han ved Dommen rettelig anseet efter Straffeloven
25de Juni 1869 § 205, men efter samtlige foreliggende Om¬

stændigheder og navnlig i Betragtning af, at Tiltalte ikke kunde
være uberettiget til at fjerne Thoroddur Sigurdsson fra Butikken,
findes Straffen at kunne bestemmes til simpelt Fængsel i 14
Dage. Den Th. Sigurdsson efter Straffelovens § 303 tilkom¬
mende Erstatning vil i det Hele kunne fastsættes til 70 Kroner.

I Henseende til Actionens Omkostninger bliver Overretsdommen

at stadfæste.

Thi kjendes for Ret:
Frederik Sørensen bør hensættes isimpelt Fæng¬
sel i 14 Dage samt i Erstatning til Thoroddur

Sigurdsson betale 70 Kroner. I Henseende til
Actionens Omkostninger bør Landsoverrettens

Dom ved Magt at stande. I Salarium til Ad¬

vocaterne Levinsen og Klubien for Høiesteret

betaler Tiltalte 30 Kroner til hver.

Den 9de Februar.

671

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Ved de i Sagen op¬
tagne Vidneforklaringer maa det ansees tilstrækkeligen beviist, at den 22de

Decebr. f. A. silde om Eftermiddagen kom Thoroddur Sigurdsson paa Ulf¬
stada Hjaleiga inden Rangarvalla Syssel ind i Austurbuden paa Vestmann¬
øerne og var lidet beskjænket; han bad da Handelsfactoren der, Frede¬

rik Sørensen, at sælge sig en Pægl Brændeviin, men Sørensen nægtede

ham det og befalede ham to Gange at gaae ud af Butikken og da han ikke

adlød, slog Sørensen ham i Ansigtet, saa at hans Næse kom til at bløde og
jog ham ud. Dagen efter kom Thoroddur igjen ind i Butikken og bad da
Sørensen at give sig en Bid Brød, men han nægtede ham det og befalede

ham at gaae ud af Butikken, men da Thoroddur ikke adlød denne Befaling
og antog, at han ligesaagødt som Andre maatte være i Butikken, gik Søren¬

sen udenfor Disken, greb ham i Skulderen og tilføiede ham et Hug med
knyttet Næve i Ansigtet; Thoroddur løb da ind paa ham og greb ham om
Knæerne, men Sørensen undveg Faldet ved at gribe med Haanden i Ræk¬

værket ved Skriverpulten og faldt Thoroddur paa Knæerne eller kom til at

ligge under ham. Sørensen begyndte da at slaae ham med den ene Haand
i Hovedet og Ansigtet og det med en saadan Hurtighed, at Thoroddur for¬

medelst Huggene kunde ikke rive sig løs, ligesom han befandt sig i Døren
paa Disken og dette varede, indtil to af de Tilstedeværende toge Thoroddur

bort fra Sørensen og bar den ene af dem ham ud af Butikken og var han
da bleven blaa og blodig. Han begav sig da strax til Lægen og da han

Morgenen efter kom hjem eller til sit Opholdssted, lagde han sig strax op i

Sengen, som han, ifølge en uimodsagt Regning over Udgifterne i Anledning
af hans Sygdom, holdt, undertiden med Phantaseren, indtil den 19de Ja¬

nuar d. A. I en af Lægen, som blev hentet til Thoroddur, 4de Januar

d. A. afgiven Attest, staaer saaledes: „det øverste Kjæbebeen er brækket eller
revnet paa den høire Side af Næsen og den Kant af Sprækken, som er

nærmest Næsen, har løftet sig; Sprækken i Benet, som er foran i Kinden,
er lidt over I“ i Længden og gaaer ikke fuldkommen op i Øiehulen, meu

rigelig ned imod Midten af Næsen.“ Dette Beenbrud antager dog Lægen at

ville blive fuldkommen lægt efter 2 eller i det Høieste 3 Ugers Forløb og
ingen andre Følger have for Thoroddurs fremtidige Helbred, end at der paa

den høire Side af Næsen vilde upaatvivleligen blive en Knude, som noget
maattte vansire ham. Den 15de Februar d. A. faldt der paa Vestermann¬

øerne Dom i Sagen og blev Sørensen frikjendt, men skulde udrede alle af
Sagen flydende Omkostninger; denne Dom har Amtet indanket for Overretten.
Underdommeren har nu rigtigen anseet, at denne Legemsbeskadigelse

burde henføres under Straffelovens § 205, men har dog frikjendt Tiltalte
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paa Grund af, at han havde været berettiget til at anvende Magt imod

Thoroddur, da denne paa hans Opfordring ikke vilde godvilligen gaae ud af
Butikken, ligesom Underdommeres ogsaa har antaget, at man ikke ganske

kunde forkaste, hvad Tiltalte havde anført til sit Forsvar, nemlig at han, da

Thoroddur løb ind paa ham, har af Nødværge tilføiet ham den omhandlede

Beskadigelse, især da Thoroddur holdt Tiltalte fast, indtil de bleve skilte ad,
eftersom Tiltalte derved havde havt Anledning til at antage, at Thoroddur
vilde vedblive at vise Vold imod ham, uagtet dette muligen i Grunden ikke

havde været Tilfældet og Thoroddur til Slutningen kun havde holdt Tiltalte

fast for at reise sig, hvilket dog ikke var fuldkommen beviist.

Denne Underdommerens Anskuelse kan Overretten ikke tiltræde;
thi imedens Butikken ikke var lukket og den stod aaben for Alle og
Enhver og imedens Thoroddur opførte sig der skikkeligen, havde han fuld¬

kommen Ret, som Andre, til at staae udenfor Butiksdisken, hvorfor Tillalte
ikke tilkom nogen Ret under saadanne Omstændigheder til at vise ham ud af
Butikken, allermindst til at jage ham bort med Hug og Slag. Det skjønnes

heller ikke, at Tiltalte har faaet nogen Ret til at slaae Thoroddur i Hovedet
og Ansigtet med Næverne, saaledes som han gjorde, derved, at Thoroddur,

efterat være bleven uskyldig slagen af ham, løb ind paa ham for at værge

sig og vilde fælde ham, eller at Tiltalte har været nødt til at værge sig paa
denne Maade og allermindst kan man antage dette, da Tiltalte, ifølge Vid¬

nernes Forklaring, intet Forsøg gjorde paa at løsrive sig og Thoroddur

paa den anden Side ikke kunde staae op og komme bort, fordi Sørensen slog ham

saa jævnt og hyppigt. Straffelovens § 41 1ste Membrum passer derfor
ingenlunde paa nærværende Tilfælde og heller ikke det sidste Membrum, især

da Sørensen var Ophavet til det Hele, ved uretmæssigen og uden Grund at

slaae Thoroddur, hvorimod Tiltaltes Misgjerning vil, som før bemærket,
være at henføre under Straffelovens § 205 og synes Straffen passende at burde

bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Saa bør og
Tiltalte, ifølge Straffelovens § 303 at erstatte Thoroddur hans Helbredelses¬

Udgifter, der ifølge fremlagte Regninger have beløbet 34 Kr. 68 Øre, og be¬
tale til ham som Godtgjøreise for de ham paaførte Lidelser og Legemslyde

20 Kr. samt en Erstatning for Næringstab efter to af Retten udnævnte

uvillige Mænds Skjøn og endeligen at udrede alle af Sagen lovligen flydende

Omkostninger.“

Den 15de Februar.
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Nr. 12. Skiftecommissairerne i afdøde Kam¬
merherre og Amtmand F. Neergaard og
ligeledes afdøde Enkes Bo (Advocat Klubien)
contra

Indenrigsministeren paa Statskassens Vegne

(Den const. Kammeradvocat Etatsraad Buntzen),
betræffende Erstatning for det Tab, der ved Anlæget af Broen

over Guldborgsund skal være tilføiet det nævnte Bo som Eier af

Sundby Færgegaard.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Dom af 21de De¬

cember 1874: „Indstævnte, Indenrigsministeren paa Stats¬
kassens Vegne, bør for Tiltale af Citanterne, Skiftecommissai¬

rerne i afdøde Kammerherre og Amtmand F. Neergaard og lige¬
ledes afdøde Enkes Bo, i denne Sag fri at være. Sagens Om¬

kostninger ophæves.“

Høiesterets Dom.
Efter Indholdet af det i den indankede Dom nævnte Skjøde
af 16de October 1726 i Forbindelse med en forudgaaende Rente¬
kammerskrivelse af 28de Juli 1725 maa den under Sagen om¬

handlede Færgerettighed ansees at være overdragen Kjøberen af
Fuglsang og Prierskov Godser som et reelt og udelukkende Privi¬

legium.
Vel kan det nu, i det Væsentlige i Henhold til det angaa¬
ende dette Privilegiums rette Omfang i Dommen Anførte, ikke
antages, at den Omstændighed, at Færgeridriften som en Følge

af Opførelsen af Broen over Guldborgsund har maattet ophøre,
kunde berettige Citanterne til, saaledes som af disse paastaaet,
af Indstævnte at faae sig tillagt et Vederlag for Tabet af en

forventet aarlig Netto=Indtægt af Færgeriet, i hvilken Henseende

674

Den 15de Februar.

desuden kan bemærkes, at denne eventuelle Nettoindtægts Værdi

maatte ansees for meget usikker, blandt Andet paa Grund af
Færgesteds=Eierens Forpligtelse til at underkaste sig det Offent¬
liges Forskrifter med Hensyn til Færgeindretningerne og Færge¬

taxten. Derimod findes Citanterne efter Forholdets Natur at

have Krav paa at holdes frie for saadanne positive Tab, som
ere en Følge af, at de Færgeindretninger, som Færgestedets
Eier ifølge Skjødet har været pligtig til at anskaffe og vedlige¬

holde i det Omfang og af den Beskaffenhed, som det Offentlige
til Befordringsvæsenets Nytte forlangte, nu paa Grund af den

af det Offentlige trufne Foranstaltning ikke længere kunne an¬

vendes efter deres Bestemmelse og saaledes have lidt en Værdi¬

forringelse. For dette Værditab vil der derfor være at tilkjende

Erstatning i Henhold til en af Kammeradvocaten i den Retning
nedlagt subsidiair Paastand.
De Færgeindretninger, hvorom der i denne Henseende bli¬
ver Spørgsmaal, ere nævnte i Citanternes Skrivelse af 26de

September 1868 til Indenrigsministeriet og dettes Skrivelse til
Citanterne af 24de Mai 1870 under Nr. 1, 3 og 4, nemlig

Sundby Færgebro, Færgereqvisitterne og de med en Værdi af
3650 Rd. anførte Færgeribygninger; og ved Tabets Ansættelse,
der maa skee ved uvillige, af Retten dertil udmeldte Mænd, bli¬

ver der at tage Hensyn til de Oplysninger, som indeholdes i

bemeldte to Skrivelser og den øvrige under Sagen fremlagte
Brevvexling mellem Parterne om dette Punct, uden at dog no¬

get vist Beløb efter Proceduren lader sig bestemme som Maxi¬

mum for Erstatningen. Af den Erstatningssum, der fastsættes,

vil der af Statskassen være at svare Rente fra Stævningens
Dato.

Processens Omkostninger for begge Retter blive efter Om¬

stændighederne at ophæve.

Thi kjendes for Ret:
Indstævnte bør paa Statskassens Vegne til Ci¬
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tanterne udrede Erstatning for den Værdifor¬

ringelse, som de ovennævnte Færgeindretninger
efter en af uvillige, af Rettenudmeldte Mænd paa
Indstævntes Bekostning foretagen Ansættelse

havelidtsom Følge af Færgeridristens Ophør. Saa

bør Indstævnte og af Erstatningssummen betale
Renter 5 Procent aarlig fra den 14de Juli 1871
indtil Betaling skeer. Processens Omkostninger

for begge Retter ophæves.

Den indankede Doms Præmisser ere saalydende: „Under nærværende

Sag have Citanterne, Skiftecommissairerne i afdøde Kammmer¬
herre og Amtmand F. Neergaards og ligeledes afdøde Enkes

Bo, paastaaet Indstævnte, Indenrigsministeren paa Statskassens

Vegne, tilpligtet at betale et Beløb af 47,000 Rd. i Erstatning for det Tab
der ved Anlæget af Broen over Guldborgsund fra Nykjøbing paa Falster til

Kysten ved Sundby paa Lolland, skal være tilføiet Boet som Eier af Sundby

Færgegaard med til samme knyttede udelukkende Rettighed til Overførsel af
Personer og Gods mellem Lolland og Falster. Subsidiairt have Citanterne
paastaaet Boet tilkjendt en saadan Erstatning, hvortil uvillige af Retten ud¬

meldte Mænd ved en paa Indstævntes Bekostning foretagen Taxation vilde

ansætte det Beløb, hvormed Færgegaardens Værdi er forringet ved Færge¬
rettens og Færgeriets Tilintetgjørelse, under særligt Hensyn til, at den bort¬

faldne aarlige Nettoindtægt af Færgeriet har udgjort 1878 Rd. Saa have
Citanterne ogsaa paastaaet Boet tilkjendt 5 pCt. Renter af Erstatningsbeløbet

fra Stævningens Dato den 14de Juli 1871 og Sagens Omkostninger. Ind¬

stævnte, for hvem den constituerede Kammeradvocat er mødt, har principaliter
paastaaet Frifindelse for Citanternes Tiltale og disse paalagt Sagens Om¬
kostninger skadesløst, derunder Salair til Kammeradvocaten.

Ved Skjøde af 16de October 1726 afhændede Kong Frederik den Fjerde,
som det i Skjødet hedder: „efter de derover udi Vort Rentekammer holdte
Auctioner samt en i den Anledning siden gjort Afhandling,“ til Kammerherre
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og Stiftsbefalingsmand Christian Carl von Gabell tilhørende, paa de Staten

Lolland beliggende tvende Hovedgaarde Fuglsang og Prierskov med Bønder¬

gods, Tiender m. m. Under Fuglsang Bøndergods nævner Skjødet i Sundby

By: „Nr. 5. Færgegaarden, som beboes af den af os allernaadigst beskikkede

Færgemand ved Navn Peder Fugl, der formedelst sine Tjeneste=Forretninger

haver den Fri for Skat og Landgilde, staaer ellers for Hartkorn udi den nye
Landmaalings Matricul Ager og Eng 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk.“ Efterat det

hele Bøndergods er specificeret, hedder det i Skjødet: „Thi kjende Vi for
Os og vore Kongelige Arvesuccessorer — ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller

Retlighed at have til eller udi for nævnte tvende Hovedgaarde samt specifi
cerede Bøndergods, Skove og Tiender, Huse, Sundby Færgested, eller hvad
anden Eiendom, Herlighed og Videre, som derved findes, eftersom her forhen
er anført og forskrevet staaer; men allernaadigst tilsiger at frie, frelse, hjemle

og fuldkommeligen at tilstaae meerbemeldte Os Elskelige Hr. Christian Carl
von Gabell, Ridder, og hans Arvinger samt efterkommende Eiere disse tvende
Hovedgaarde med Gods og Tiender, samt Færgerettighed for hver Mands

Tiltale i alle optænkelige Maader“ Endelig hedder det længere nede i Skjø¬

det: „Hvad sig Færgerettigheden angaaer, da bestaaer den i Henseende til
Færgefarten fra Sundby i Lolland og til Nykjøbing i Falster og ligeledes
fra Falster og til Lolland, og naar den ißige Færgemand Peder Fugl enten

ved Dødsfald eller i andre Maader afgaaer, da maa os Elskelig Hr Christian

Carl von Gabell og hans Arvinger samt efterkommende Eiere beskikke dertil

hvem de vil, dog at derpaa allerunderdanigst søges Vores allernaadigste Ratifi¬
cation; saa skal de derhos og være betænkt paa og see derhen, at Færgeløbets
Fartøier holdes i forsvarlig Stand, og at de Reisende forsvarlig befordres,
alt efter Vores om Færgeløbene allernaadigst udgangne Forordninger og
ellers andre allernaadigst gjorte Anstalter.“ Iøvrigt har Kongen i Slutningen

af Skjødet forbeholdt sig og sine Arve=Successorer i Regjeringen Souve¬
rainitet, Kgl. Regalier og Høiheder aldeles uforkræ ket.
Ved Skjøde af 11te December 1726 solgte Kammerherre Gabell God¬

serne med alt Tilhørende, hvorunder Sundby Færgested nævnes, samt hvad

anden Eiendom og Herlighed, som findes ved Godserne, og med alle ved det
Kgl. Skjøde hjemlede Rettigheder og Herligheder, blandt hvilke i Skjødet ud¬
trykkelig nævnes: „Ret til at beskikke Færgemænd ved Færgeløbet mellem

Sundby i Lolland og Nykjøbing i Falster, naar den itige Færgemand Peder

Fugl ved Døden afgaaer eller Færgetjenesten i andre Maader efter samme

lovlig ledig vorder,“ hvorimod „Færgerettighed“ ikke specielt nævnes eller
omtales, til Abraham Lehn, der under 22de November 1737 erholdt Kgl.

Confirmation paa en „Taxt og Reglement ved Sundby Færgeløb mellem
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Lolland og Falster.“ I Reglementet § 8 hedder det, efterat der er omtalt
et Tilfælde, i hvilket det tilstedes at tage anden Befordring end Færgemandens

fra Nykjøbing, dog at den, der har overført Passagererne, strax betaler
Færgemanden hans ordinaire Færgepenge: „I alle andre Tilfælde er det

strengeligen forbuden at befatte sig med nogen Overførsel fra et Land til det

andet, dog forbydes det ikke dennem, som haver deres egne Joller eller Eger,
at betjene sig af dennem for sig selv. Men transportere de andre for Be¬
taling dermed, betale de hver Gang dobbelt Færgepenge til Straf til Færge¬

manden, tillige al derpaa anvendt Bekostning skadesløs, om han skulde nødes
at søge dem ved Proces. Sundby Mænd alene skal det være tilladt at maa

tage deres egne Byfolk med sig, tager de af andre Byer over Vandet, ansees

de som Fremmede.“ I et af Kongen approberet Reglement for Sundby
Færgested, der er udfærdiget under 8de Februar 1811, formenes det ligeledes
andre end de priviligerede Færgemænd at befarte sig med nogen Overførsel
mellem Lolland og Falster, ligesom det i Taxterne af 1813, 1818 og 1858 er
forbudt at gjøre Indgreb i Færgemandens Rettigheder.

Citanterne formene nu, at det af alt Anførte fremgaaer, at Færge¬

rettigheden ved Skjødet af 1726 af Kongen er solgt og af Gabell erhvervet

som et egentlig Formnesactiv, og navnlig som et reelt og udelukkende Privile¬
gium paa Færgefarten mellen Nykjøbing og Sundby, og de antage, at alle¬
rede Skjødet af 1726 hjemler en Eneret, idet Gjenstanden for Overdragelsen

er Færgerettigheden paa et bestemt Sted, og denne udtrykkelig defineres at
bestaae i Henseende til Færgefarten mellem bestemte Puncter, altsaa al Trans¬

port mellem disse Puncter. At Rettigheden er monopoliseret, fremgaaer for¬

meentlig yderligere af Reglementet af 1787, der maa betragtes som Sælge¬
rens egen Fortolkning af Skjødet. Da der nu i Henhold til Lov af 29de
December 1862 ved Indenrigsministerens Foranstaltning er blevet bygget en

fast Bro over Guldborgsund, mellem Nykjøbing paa Falster og Kysten af
Lolland ved Sundby, og denne Bro, der den 4de Juli 1867 aabnedes for

den almindelige Færdsel, altsaa ligger lige i det privilegerede Færgeløb, har

Færgeriet efter Broens Aabning ikke kunnet give nogensomhelst Indtægt og
er bleven fuldstændig værdiløst. Efter Citanternes Formening har Staten

først gjort Retten til at besørge en vis Transport til et Formuesactiv, som

den afhændede, og derefter ved et nyt Anlæg draget Transporten fra den af
Staten selv udelukkende paa den samme Transport grundede og afhændede

Institution, og Citanterne antage, at Eieren af Sundby Færgegaard med
den til somme hørende reelle og udelukkende Færgerettighed har retligt Krav
paa Erstatning for det Formuetab, han har lidt derved, at Staten ved Bro¬

anlæget har tilintetgjort den hele Færgeinstitution.
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Indstævnte har imidlertid ikke villet erkjende, at Færgerettigheden ved
Skjødet af 1726 eller paa anden Maade af Kongen skulde være solgt eller
af Gabell erhvervet som et Formuesactiv og endnu mindre som et reelt og

udelukkende Privilegium, hvorimod han navnlig har gjort gjældende, at
Færgerettigheden, der, efter hans Paastand, medens Kongen besad Godset,

ikke havde været nogen Indtægtskilde for Kongen, men snarere formindsket

Indtægten af Godset — ligesom den iøvrigt efter Indstævntes Formening
heller ikke, efterat Godset var overgaaet i privot Eie, har afgivet nogen
væsentlig Indtægt for Godseieren før 1858, da flere uhensigtsmæssige Be¬

stemmelser i den ældre Taxt forandredes, — ved Godsets Salg alene kan

antages tilstaaet Gabell af sær Kgl Naade som en Herlighedsret der skulde

følge med Godset, ligesom Kaldsret til Præst og Degn, Birkerettighed og
andre lignende Rettigheder, og væsentligen bestaae i en Art jus vocandi
til Færgemandsbestillingen, hvilken Ret formeentlig af flere Grunde kunde

være af Interesse for Godseierne. I denne Henseende har Indstævnte deels
henviist til selve Indholdet af det Kgl. Skjøde af 1726, deels navnlig paa¬
beraabt de Forhandlinger, der, efter en Skrivelse fra Rentekammeret til Ga¬

bell af 28de Juli 1725, forinden Skjødets Udstedelse sees at være førte mel¬
lem Kammeret og Gabell, sammenholdte med Conditionerne for Godsets
Salg, daterede Rentekammeret den 15de Januar 1725, og en forudgaaende

Indstilling til Kammeret af 3die Januar 1725. Hvad først angaaer selve
Indholdet af Skjødet af 1726, har Indstævnte fremhævet, at dette som den

eneste positive Ret, der for Godseieren fulgte med Færgerettigheden, nævner

Retten til at „beskikke Færgemænd, dog under skgl. Ratification,“ at Færge¬

manden, ifølge Skjødets Bestemmelser, formedelst sine Tjenesteforretninger

har Færgegaarden fri for Skat og Landgilde, at 5 Huusmænd altid have

ligget til Færgemanden og derfor været frie for Afgift — hvilket formenes
at tyde paa, at Færgebestillingen har været en selvstændig Institution, der
ingen Indtægt har afkastet for Godsets Eier — og endelig at Skjødet ikke
indeholder nogen Hjemmel til, som af Citanterne formeent, at indskrænke
disse sidste Bestemmelser alene til den daværende Færgemand Peder Fugl.

Hvad dernæst angaaer Indholdet af de ovennævnte Actstykker fra Aaret

1725 fremgaaer heraf, at Færgegaarden ikke havde været stillet til Auction,
fordi den pro officio var henlagt til Færgemanden, som derhos sees at have
været tillagt Pligtarbeide af Godsets Bønder samt Brændedeputat af Godsets
Skove, Alt som Tjenesteløn, men at Gabell derimod senere og uden at det
sees, at han herfor har givet noget Vederlag, ialfald ikke, forsaavidt Færge¬

rettigheden eller Sundby Færgeløb angaae, om han end muligen kan have

betalt for Færgegaardens Hartkorn, ligesom for det øvrige Fuglsang Bønder¬
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gods, den i Skjødet nævnte Priis af 50 Rd. pr. Tde., — er bleven „Sundby

Færgeløb tilligemed Færgegaarden,“ som det hedder, „accorderet, dog ikke med
anden Vilkaar, end Hs. Majestæt den selv havt og besiddet haver.“ Da nu

Kongen, efter det Foranførte, ikke kan antages at have besiddet Færgegaarden

som et privat Formuesobject, men derimod som henlagt til Færgemandens,
en offentlig Bestillingsmands Løn, altsaa til Fremme af en offentlig Institu¬

tion i det Offentliges Interesse, kan efter Indstævntes Formening heller ikke
Gabell have erhvervet Retten som et Formuesactiv.

I det af Gabell den 11te December 1726 — altsaa knap et Par

Maaneder efter Udstedelsen af det Kgl. Skjøde — til Abraham Lehn udstedte

Skjøde nævnes derhos slet ikke „Færgerettighed“ men derimod Ret til „at
beskikke Færgemænd“, hvilken Ret nævnes blandt de andre Godseieren til¬

kommende Herligheder.
Som Følge heraf formener Indstævnte det godtgjort, at Færgerettig¬
heden ved Skjødet af 1726 ikke er afhændet til Gabell som et reelt og ude¬

lukkende Privilegium, men derimod alene tilstaaet ham som en Herlighedsret;
men naar dette er Tilfældet, kan efter Indstævntes Formening den Om¬
stændighed, at Rettigheden i Tidernes Løb har tabt sin oprindelige Characteer

og er gaaet over til at blive et egentligt Formuesactiv, der, navnlig ved det
Offentliges Medvirkning gjennem Fastsættelsen af Taxter og Reglementer

ogsaa forsaavidt heri indeholdes Forbud mod at Andre befattede sig med
Overfarten til Søes, — og den almindelige Lovgivning, efr Placat 12te
August 1820 § 1, har faaet Characteren af et reelt og udelukkende Privile¬

gium, ikke bevirke, at Staten skulde blive erstatningspligtig, fordi Privilegiet

har iabt sin Betydning ved Opførelsen af Broen over Guldborgsund, idet det
contractmæssige Grundlag for et saadant Erstatningsansvar da mangler, og

Staten iøvrigt ikke kan blive erstatningspligtig ligeoverfor Undersaatterne,
fordi den ved Udøvelsen af sin Høihedsret kan komme til at tilføie dem Tab,
allerede af den Grund, at et saadant Tab ikke kan betragtes som retstridigt

Det maa nu vistnok erkjendes, at Indstævntes Opfattelse ikke mangler

Støtte i Indholdet af Skjødet og de under Sagen fremlagte Documenter;
men, selv om der trods det Anførte maatte kunne antages ialfald ved For¬

holdenes senere Udviklen at være erhvervet for Fuglsang og Prierskov Godser

et reelt og udelukkende Privilegium, der ikke uden Erstatning kunde ophæves
som saadant, maa dog Indstævntes Frifindelse blive en Følge af, at Staten
ikke ved Opførelsen af Broen øver Guldborgsund kan antages at have krænket

den saaledes erhvervede Ret.
Privilegiet maa nemlig, ligesom andre Undtagelser fra den almindelige
Lovgivning, og da navnlig de, der gjøres i Egenskab af Privilegier, fortolkes
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strængt, saa at man ikke uden aldeles afgjørende Grunde kan gaae ud over
dets Ordlyd; men Færgerettigheden bestaaer da efter den udtrykkelige An¬

givelse i Skjødet af 1726, alene i Henseende til Færgefarten fra Sundby i
Lolland og til Nykjøbing i Falster og ligeledes fra Falster og til Lolland,

hvorunder vel nok kan indbefattes enhver Overfart til Søes, men derimod
ikke den landfaste Communication, der skeer ved en Bro, og det kan ikke an¬
tages, at Kongen, der ved Skjødet udtrykkelig har forbeholdt sig og Arve¬

successorer sin Souverainitet ubeskaaren, ved Salget har villet fraskrive sig

sin Ret til som Statens Overhoved at virke til og for en anden og bedre
Communication mellem de 2 Landsdele, naar Saadant kunde skee uden at
komme i Strid med den Ret, Privilegiet efter sin Ordlyd giver, ligesom Kjøbe¬

ren af Privilegiet ikke har været berettiget til at gaae ud fra nogen anden

Forudsætning, og han kunde saaledes ikke ansee sig sikkret imod, at Privilegiet
muligen engang i Tiden ved en saadan, efter det Foranførte, fuldkommen
retlig Foranstaltning fra Statens Side kunde gaae tabt.

Efter alt Anførte vil Indstævnte, efte: hans principale Paastand, være
at frifinde for Citanternes Tiltale i denne Sag, hvorhos Sagens Omkost¬
ninger efter Omstændighederne ville være at ophæve, og kan der, som Følge

heraf, ikke tilkjendes Kammeradvocaten Salair her under Sagen.

Stempelovertrædelse foreligger ikke.“

Nr. 218. Kunstdreiermester, Byraadsmedlem H. Bauns¬

gaard m. Fl. (Advocat Levinsen)
contra

Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Skiftecom¬
mission, som behandler Boet efter Organist Peter Hermann
Wiuff og Hustru Frederikke Johanne Wiuff (Ingen),

betræffende Arvedelingen i bemeldte Bo.
Landsover= samt Hof= og Stadsrettens Skiftecommissions

Decision af 18de Juli 1876: „Den af Gaardeier Christen
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Brødsgaard i Jorderup, Karen Brødsgaard, Enke efter Mølle¬
eier Søren Hansen i Vamdrup, Maren Brødsgaard, Enke efter

Gaardeier Johan Christian Nissen i Favraa ved Christiansfeld

samt afdøde Mads Baunsgaard Brødsgaards Børn nedlagte
Paastand om at udlægges Arv heri Boet kan ikke tages tilfølge,
ligesaalidt som den af Jens Baunsgaards Descendenter nedlagte
Paastand om, at tillægges dobbelt Lod imod de i Testamentets

A. 3 nævnte Halvsøstre og disses Børn.“

Høiesterets Dom.
Efter den skete Indstævning har Høiesteret alene at prøve
den indankede Decision, forsaavidt den omhandler det Spørgs¬

maal, om der, som paastaaet af Citanterne, der ere Børn af den

i det reciprokke Testament af 2den April 1850 nævnte Jens
Baunsgaard, bliver at tillægge dennes Descendents dobbelt Lod
mod enhver af hans 3 i Testamentet nævnte Halvsøstre eller

disses Afkom.
Ved den Bestemmelse i det ommeldte Testaments Post A.

Nr. 3, der, forsaavidt angaaer Fordelingen af Mandens Boes¬

lod, tillægger Jens Baunsgaard en dobbelt Lod mod 3 af hans

Halvsøstre, er det ikke udtalt, at dette Fortrin var begrundet i
Hensyn til Kjønsforskjellen, og ifølge Testamentets øvrige Ind¬
hold kan dette heller ikke ansees for sandsynligt, i hvilken Hen¬

seende fremhæves, at Testatorerne i alle deres andre Bestemmel¬
ser have fulgt den Regel, der ogsaa gjentagne Gange udtrykke¬
lig udtales, at der ved Arvens Fordeling intet Hensyn skulde

tages til Kjønnet, og at netop i Post A. Nr. 3 Mænd findes

ganske forbigaaede til Fordeel for Qvinder, samt at den i Testa¬
mentet nævnte Omstændighed, at Jens Baunsgaard var Sønnen

af Testators Søster Marie Dorthea Brødsgaards første Ægte¬

skab, kan indeholde Grunden til den ham tillagte Begunstigelse.

Naar da Testatrix i Testamentets Post B., efterat have bestemt,
at hendes Efterladenskab eventnelt skulde tilfalde hendes Mands
Arvinger og fordeles blandt disse paa samme Maade som oven¬
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for under Post A. bestemt, hertil føier Ordene „navnlig uden Hen¬
syn til Kjønnet“, kunne disse Ord som Følge af det Foranførte
ikke antages at gaae ud paa at forandre den i Testamentets

Post A. Nr. 3 foreskrevne Fordelingsnorm, og det saa meget
mindre som bemeldte Tilføining efter hele Ordforbindelsen ikke

fremtræder som tilsigtende en Forandring i, men kun som en
Gjentagelse af en i Testamentets Post A. allerede fastsat Regel.
Som Følge heraf vil der i Henhold til Citanternes Paa¬

stand ved Opgjørelsen af det paagjældende Bo være at tillægge

Jens Baunsgaards Descendents en dobbelt Lod mod, hvad der

tillægges enhver af hans i Post A. Nr. 3 nævnte 3 Halvsøstre,

eller hendes Descendents.
Angaaende Processens Omkostninger er ingen Paastand

nedlagt.
Thi kjendes for Ret:
Ved Opgjørelsen af Peter Hermann Wiuffs og
Hustru Frederikke Caroline Jacobine Müllers
Arvedelingsbo bør der tillægges den i Testamen¬

tet af 2den April 1850 Post A. Nr. 3 nævnte Jens
Baunsgaard Descendents en dobbelt Lod mod,
hvad der tillægges enhver af hans i samme Post
nævnte 3 Halvsøstre eller hendes Descendents.
Til Justitskassen betale de Indstævnte 10

Kroner.
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Den indankede Decisions Præmisser ere saalydende: „I Testament
af 2den April 1850 bestemte Organist ved Frederiksberg Kirke Peter der¬

mann Wiuff og Hustru Frederikke Caroline Jacobine Wiuff født Müller,
at naar en af dem afgik ved Døden skulde den Længstlevende beholde hele
Boet som sin retmæssige og uindskrænkede Eiendom, men naar den Længst¬

levende ogsaa var afgaaet ved Døden skulde Beholdningen deles i 2 lige store

Hoveddele, hvoraf den ene skulde betragtes som Mandens, den anden som
hans Kones Boeslod, og hedder det derefter i Testamentet under Litr. A..

„Min Peter Hermann Wiuffs Boeslod udloddes i 3 lige store Dele
imellem efternævnte mine Sødskende og deres efterladte Descendenter.
1) min afdøde Broder Ancher Wiuffs Børn den ene Part til lige Deling imel¬

lem dem uden Hensyn til Kjønnet.

2) min Søster Maren gift med forhenværende Skibscapitain Jochum Henrik
Rasmussen, hendes Børn den anden Part til lige Deling mellem dem uden

Hensyn til Kjøn.
3) min Søster Mette Marie, Enke efter Skræddermester Thomsen og nu bosat

i Veile i Nørre=Jylland, skal nyde Renten sin Livstid af den 3die Part,

som derfor indsættes i Overformynderiet paa det Sted hvor hun har sit
Ophold, men efter hendes Død tillægges denne Part min Søster Marie

Dorthea Brødsgaard i Jordrup ved Kolding, hendes Børn, imellem hvilek
den deles saaledes, at Sønnen af første Ægteskab Jens Baunsgaard nu

bosat i Kolding faaer en dobbelt Lod, men Døttrene af andet Ægteskab
nemlig Mette Cathrine Brødsgaard, Enke efter Procurator Kralund, Chri¬

stine gift med Gaardmand Søren Knudsen i Vamdrup og Marie gift med
Gaardmand Søren Thuesen Petersen i Vester=Vamdrup, erholder hver en
enkelt Lod.“

Under Litr. B bestemmes om Frederikke Caroline Jacobine Wiuffs Boes¬
lod, at den skal deels udbetales en fraværende Broder eller dennes Ar¬

vinger, hvis disse melde sig paa Skiftet, deels indsættes i Overformyaderiet

til Rentenydelse for en Søster af Testatrix, og en afdød Broders Enke, og
først naar ingen af disse ere ilive, hedder det:
„skal hele Capitalen og hvis min Broder og hans Arvinger melde sig itide,
„da den halve Capital gaae over til og tilfalde min Mands Arvinger,
„imellem hvilke den skal fordeles paa samme Maade, som ovenfor under A
er bestemt, navnlig uden Hensyn til Kjønnet, dog at der, for at Tvistig¬

„heder mellem dem kunne forebygges, ved den endelige Udlodning i sin Tid
„sees hen til Slægtskabsforholdene saaledes som de maatte lade sig oplyse
„at være paa den Tid.“

Da Fru Wiuffs ovenmeldte Broder og hans Arvinger ikke meldte sig
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paa Skiftet efter hende, blev hendes Boeslod efter hendes Død indsat i
Overformynderiet, hvor den henstod til Rentenydelse for bemeldte hendes
Svigerinde Johan Ircob Christian Müller eller Jean Müllers Enke Jose¬

phine sødt Fax, indtil denne den 29de April 1874 afgik ved Døden, hvorefter
Capitalen efter Anmodning af den tidligere afdøde Mands Arvinger, af Skifte¬

commissionen begjæredes udbetalt til Fordeling imellem dem overeensstem¬
mende med Testamentet, idet den nævnte fraværende Broder og hans Ar¬

vinger ei heller senere have meldt sig.
Foruden de i Testamentet A 3 nævnte Døttre af Marie Dorthea

Brødsgaard: Christine, en Enke efter Gaardmand Søren Knudsen i Vamdrup
og Marie, en Enke efter Gaardmand Søren Thuesen Petersen i Vester=Vam¬

drup samt Descendenter henholdsviis af den i Testamentet A 1 nævnte An¬
cher Wiuff, den i sammes A 2 nævnte Enke Maren Rasmussen og de tvende
andre i sammes A 3 nævnte Vørn af Marie Dorthea Brødsgaard: Sønnen
af første Ægteskab Jens Baunsgaard og Datteren Mette Cathrine, Kralunds
Enke, der alle have meldt sig som Arvinger heri Boet, har Procurator Rothe

fremdeles paastaaet følgende tre Børn af tidtnævnte Marie Dorthea Brøds¬
gaard, Christen Brødsgaard, Gaardeier i Jordrup, Karen Brødsgaard, Enke
efter Mølleeier Søren Hansen i Vamdrup, Maren Brødsgaard, Enke efter

Gaardeier Johan Christian Nissen i Favraa ved Christiansfeld, samt en af¬
død Søn Mads Baunsgaard Brødsgaards 4 Børn, tillagt Arv her i Boet.
Medens alle andre anmeldte Arvinger have protesteret imod, at der udlægges

Arv til de sidstnævnte ved Procurator Rothe anmeldte Arvinger, have disse

derimod, tilligemed to af Enken Kralunds Børn og Søren Knudsens Enke
Christine protesteret imod, at der tillægges Jens Baunsgaards Descendenter

den af disse fordrede dobbelte Lod imod dennes i Testamentets A 3 nævnte
Halvsøstre og disses Børn.

Som af Procurator Rothe erkjendt, have Organist Wiuffs Arvinger
ingen Ret til ab intestato at tage Arv efter hans senere afdøde Enke eller
til at arve nogen Deel af hendes heromhandlede Boeslod. De Wiuffske Ar¬

vinger kunne saaledes ikkun erkjendes som arveberettigede heri Boet, forsaavidt
en saadan Ret udtrykkelig er dem tillagt ved Testamentet. Procurator Rothe

har imidlertid formeent, at samtlige Arvinger efter den afdøde Mand i de tre
i Testamentets A nævnte Sidelinier ere blevne kaldede til Arv efter den senere
afdøde Enke uden Hensyn til om de høre til de der ved Navn anførte eller

ikke, ved den ovenfor anførte Passus i Testamentets B, hvori det siges, at
i et Tilfælde som det foreliggende hele Capitalen skal gaae over til og tilfalde

Mandens Arvinger. Denne Paastand findes imidlertid ikke at kunne gives
Medhold. Naar nemlig denne Sætning læses i Forbindelse med det umiddel¬
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bart Efterfølgende: „imellem hvilke den skal fordeles paa samme Maade, som
ovenfor under A er bestemt“ findes det heraf med tilstrækkelig Tydelighed
at fremgaae, at Testatrix har villet have sin Boeslod deelt imellem de samme

Arvinger, imellem hvilke Mandens Boeslod efter Testamentets A skulde for¬
deles, og at som Følge heraf de af Mandens Slægt, der ikke vare nævnte

her, ogsaa vare udelukkede fra at tage Arv efter hende
Procurator Rothe har nu vel paastaet, at den nys anførte Sætning

foruden at begrændse Arveretten til de i A nævnte tre Sidelinier kun kunde
have Hensyn til selve Fordelingsmaaden imellem disse nemlig: tre lige store

Dele, hvilket efter hans Paastand skulde fremgaae af de paafølgende Ord:

navnlig uden Hensyn til Kjønnet“ medens der Intet skulde kunne sluttes af

hin Sætning med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvem der maatte forstaaes
ved Udtrykket: „min Mands Arvinger“ som naturligen omfatter alle Inte¬

statarvinger, der ogsaa i Virkeligheden vilde komme til at tage Arv efter
Manden ved Vacance i de i Testamentets A nævnte Arvingers Linier.

Det findes imidlertid hertil med Føie fra den modsatte Side erindret,
at selv om Intestatarvingerne i Tilfælde af Vacance maatte kunne have taget

en ledig bleven Lod efter Manden, og derved være blevne dennes Arvinger,
foreligger et saadant Tilfælde ikke her, hvor, efter hvad der er givet, Man¬
dens Boeslod af Veile Skifteret er bleven udbetalt til de i Testamentets A

udtrykkelig nævnte Arvinger, medens Ordene: „navnlig uden Hensyn til
Kjønnet“ efter Proceduren finde deres naturlige Forklaring ved Bestemmelsen
i Testamentets A 3 om den Jens Baunsgaard i Forhold til Halvsøstrene

tillagte dobbelte Lod, hvilken efter samme kun skal være motiveret af Hensyn

til Kjønsforskjellen, og som Testatrix herefter ikke kan antages at have villet
tagen tilfølge ved Fordelingen af Arven efter hende, hvorfor der heller intet
Hensyn vil kunne tages til den af hans Descendenter nedlagte Paastand om

dobbelt Lod.
Procurator Rothe har vel endnu sluttelig paastaaet, at Slutningsbe¬

stemmelsen i Testamentets I om, at Arven blev at fordele efter Slægtskabs¬
forholdene paa den Tid, Udlodningen skal finde Sted, medfører, at Retten til
at tage Arv efter Enken maatte afhænge af Arveretten efter Manden paa be¬
meldte Tidspunct, men her findes han heller ikke at kunne gives Medhold

idet hiin Bestemmelse kun kan ansees at have for Øie umiddelbart at tillægge
vedkommende Arveberettigede Arven, men ikke at afgjøre, hvem hine maatte være.
Stempelovertrædelse foreligger ikke under Disputen.“
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Nr. 290.

Advocat Henrichsen
contra

Arrestanten Peder Christoffersen Rasmussen Dahl

(Defensor Levinsen),
der tiltales for Tyveri, Hæleri eller uhjemlet Besiddelse af stjaalne

Koster.
Ning Herreds Extrarets Dom af 2den November 1876:

„Arrestanten Peder Christoffersen Rasmussen Dahl bør bensæt¬
tes til Tugthuusarbeide i 6 Aar. Saa udreder han og Actio¬

nens Omkostninger, derunder Salair til Actor, Sagfører Lund,

8 Kroner og til Defensor,Procurator Knudsen, 6 Kroner. At
efterkommes under Adfærd efter Loven.

Viborg Landsoverrets Dom af 18de December 1876: „Til¬

talte Peder Christoffersen Rasmussen Dahl bør hensættes til
Tugthuusarbeide i 4 Aar. Saa udreder han og Actionens Om¬
kostninger og derunder i Salair til Actor for Underretten 12

Kroner, til Defensor sammesteds 10 Kroner samt til Actor og
Defensor for Overretten, Procurator Fasting og Cancelliraad

Møller, 15 Kroner til hver. At efterkommes under Adfærd efter

Loven.

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

vil den være at stadfæste, dog at Straffetiden findes at burde

bestemmes til 5 Aar.
Thi kjendes for Ret:
Landsoverrettens Dom bør ved Magt at stande,
dog at Straffetiden bestemmes til 5 Aar.

I Salarium til Advocaterne Henrichsen og
Levinsen for Høiesteret betaler Tiltalte 20 Kro¬

ner til hver.
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I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Under denne Sag
tiltales Peder Christoffersen Rasmussen Dahl for Tyvert, Hæleri
eller uhjemlet Besiddelse af stjaalne Koster.

Efter Sagens Oplysninger blev Tiltalte, der den 26de Mai d. A. var
bleven løsladt uf Horsens Tugthuus, efter at have udstaaet en ham ved

Høiesteretsdom af 16de Mai 1871 idømt Straf af Tugthuusarbeide i 5 Aar,
den 6te Juli d. A. anholdt i Skanderborg, som mistænkt for at have gjort

Forsøg paa at afhænde en Frakke, der antoges at være stjaalen fra et Karle¬
kammer paa Gaarden Justenborg, og under den derefter indledede Undersøgelse
har Tiltalte været mistænkt for at have forøvet saavel dette Tyveri som for¬

skjellige andre Tyverier, der ere anmeldte at være begaaede i Karlekamre i
Egnen omkring Skanderborg og Aarhuus i Juni og de første Dage af Juli
Maaned d. A., og hvorved der navnlig er bortstjaalet en Deel Klædnings¬

stykker m m. Tiltalte har imidlertid vedholdende nægtet at have gjort sig
skyldig i noget af disse Tyverier, og der er ei heller under Sagen tilveiebragt
directe Beviis imod ham med Hensyn til noget af dem. Derimod er han ved

sin Anholdelse funden i Besiddelse deels af en Overfrakke af graameleret
Klæde, der er vurderet til 8 Kroner, og som Tjenestekarl Morten Christensen
af Østerby har vedkjendt sig som frastjaalen ham ved et den 8de Juni d. A.

forøvet Tyveri, deels af en Tobakspibe af Værdi 1 Krone, som Tjenestekarl
Jens Madsen af Hasle har gjenkjendt som sig tilhørende og bortkommen ved
et den 3die Juli d. A. begaaet Tyveri, og da begge de nævnte Karle have

aflagt Tilhjemlingsed, og hver for sit Vedkommende med Vidner godtgjort

deres Eiendomsret til de nævnte Gjenstande, uden at Tiltalte har oplyst sin
Hjemmel til disse, idet han i saa Henseende alene har anbragt, at han har
kjøbt Frakken i Haderslev, maa Betingelserne for det ved Lovens 6—17—10,
I1 og Frdn. af 8de September 1841 § 6 hjemlede indirecte Beviis ansees at

være tilstede med Hensyn til begge de ommeldte Gjenstande, og Tiltalte maa

derfor ved sin uhjemlede Besiddelse af disse ansees at have gjort sig skyldig

i Hæleri. Den ommeldte Frakke og Tobakspibe ere udleverede til Eierne, og
om Erstatning er der ikke Spørgsmaal under Sagen.

Tiltalte, der er født i Hertugdømmet Slesvigi Aaret 1836, og som
tidligere gjentagne Gange har været straffet, senest ifølge den ovennævnte

Høiesteretsdom af 16de Mai 1871 i Medfør af Straffelovens § 238 cfr. §
241 1ste Led for 5te Gang begaaet Hæleri med Tugthuusarbeide i 5 Aar,
vil for sit ovenomhandlede Forhold være at ansee efter de nysnævnte Lov¬
bestemmelser for 6te Gang begaaet Hæleri med en Straf, der efter Sagens

Omstændigheder findes passende at kunne bestemmes til Tugthuusarbeide i
4 Aar.
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Advocat Brock

Nr. 289.

contra

Arrestantinden Christiane Dorthea Svendsen,
kaldet Bangs Hustru (Defensor Hindenburg),

der tiltales for Tyveri.
Criminal= og Politirettens Dom af 6te Januar 1877

„Arrestantinden Christiane Dorthea Svendsen, kaldet Bangs Hu¬

stru, bør straffes med Tugthuusarbeide i to Aar samt udrede

denne Actions Omkostninger og derunder Salair til Actor og
Defensor, Procuratorerne Mundt og Steinthal, med 10 Kroner

til hver. At efterkommes under Adfærd efter Loven.“

Høiesterets Dom.
I Henhold til de i den indankede Dom anførte Grunde

kjendes for Ret:
Criminal= og Politirettens Dom bør ved Magt

at stande.

I Salarium til Advocaterne Brock

og Hindenburg for Høiesteret betaler Tiltalte

20 Kroner til hver.

—* * * — — —— * * * —

I den indankede Doms Præmisser hedder det: „Arrestantinden Chri¬
stiane Dorthea Svendsen kaldet Bangs Hustru, der er født den 4de

Mai 1819 og senest anseet ved denne Rets Dom af 6te Februar 1872 efter

Straffelovens § 231 1ste Led og efter sammes 2det Led, jfr. § 229 Nr. 4

1ste Led, med Forbedringshuusarbeide i 18 Maaneder, er under nærværende
mod hende for Tyveri anlagte Sag ved egen med det iøvrigt Oplyste stem¬

mende Tilstaaelse overbeviist, at have i forrige Aar i to forskjellige Gange
stjaalet en Tjenestepige Anna Cathrine Reinecke tilhørende til 1 Krone vuk¬
deret Pung med deri værende 50 Øre og et Pengebeløb af 96 Øre, som til¬

hørte Tjenestepige Vilhelmine Broberg. Disse Tyverier, som Arrestantinden
udførte, det ene i et Kjøkken og det andet i et Pigekammer, til hvilke hun

havde havt uhindret Adgang, vil hun have begaaet, da hun forat sælge Frugt

havde indfundet sig i de Eiendomme, hvortil begge Gjerningsstederne hørte, og
Leiligheden til at stjæle tilbød sig, men denne hendes Forklaring Rigtighed
er ikke bestyrket, og der er overveiende Sandsynlighed for, at hun har begivet

sig ind i bemeldte Eiendom for at see Leilighed til at stjæle

I Medfor af det Foranførte. Ifk Arrestantinden nu blive at dømme
efter fornævnte Lovs § 232 for 4dé Øant begaaet simpelt Tyveri efter Om¬

stændighederne til Tugthuusarbeide i 2 Aar.“

Hermed endte Høiesteretsaaret 1876.

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

