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HMn smuk Sommermorgen i 1856 var 
>Vder stört Rore i Vestfyn. Endnu 
HMfsr Solen havde vist sit Ansigt bag 
de Balslev Bjerge, bevoegede en tcet 
Menneskeskare sig til Vogns og til 
Fods ad Vejene mod Balslev. De 
mest forudseende Var draget af Sted 
straks efter Midnat og havde be- 
ghndl at tage Opstilling paa en af 
Bakkerne, nu, henimod Morgenstun
den, rullede Vogn efter Vogn op 
for Foden af Bakkerne, og under 
dcempet Passtar iRoetterne afventede 
man, hvad der skulde ske. Nu Var 
det altsaa forbi. Dette Var den 
sidste sovnlose Nat, Han skulde be
rede Egnens Befolkning. DenVej- 
farende behovede ikke fremtidig at 
frhgte for at faa plantet en Pll- 
slol for Brystet af stg, Beboerne ikke 
at toelle deres Kreaturer, naar de 
kom op, og i Stilhed restgnere, 
hvis de bedste af dem var borte, 
Kirkebetjenten ikke at sporge stg selv, 
om det ogsaa var Ulejligheden 
voerd öftere at se Kirkebosserne 
efter, Husmoderen ikke at begroede 
Tadel af den bedste Skinke i Sule- 
karret eller holde vaagent Oje med 
Liegen paa Jldstedet. I  denne

Morgenstund skulde Retfoerdighedens 
haandhoevere göre Regnskabet op 
med Egnens Skroek, den forvorpne 
og frygtede Forbryder Jens Henrik 
B o y e, og der var faa af Egnens 
Beboere, som ikke havde en Konto 
paa det Regnskab.

Som Timerne gaar, vokser Folke- 
mcengden, og nu, ikke mange Oje- 
dlikke for, Skuespillet skal gaa for 
sig, gribes Sindene af Situationens 
alvorsfulde Hojtidelighed. Passtaren 
bliver mere doempet, og alles Blikke 
er vendt mod den Side, hvorfra 
Forbrhderen skal komme. Allerede 
Dagen forud var Skarpretteren an
kommet til Stedet, ledsaget af Rak- 
kerknoegten, der bar rod Uniform 
og maalte sine 72 Tommer. Nu 
rykkede de lokole Mhndigheder og 
Ordenshaandhcevere frem. Lidt for 
Eksekutionen skulde gaa for stg, log 
de noermeste 4 Sognes Beboere Op
stilling og flog en firedobbelt Krebs 
om Retterstedet, Balslev inderst inde 
og alle med Vaaben, störe Stolle 
og Hotyve o. s. v. Nu var alt i 
Orden, og Klokken proecis seks kom 
de Lorende med Boye og Foengselets 
Proest. Boye var meget rolig og
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gik sin uafvendelige Skoebne i Mode 
med faltet Sind. Ester al Proesten 
havde hol-1 en lille Tale og bedt 
Fadervor, gtk Boye hen og logAf- 
sked med stne to Kammerater og 
Medstyldige, Anders Pranger og 
Kristen Sosrned, trykkede et KyS 
paa dereS Kind, og tdet Han gav 
Proestm Haanden, bad Han de for- 
samlede holde Hans Ltv op for dem 
som et Spejlbillede. Udrryttet Var 
maaske laant fra en af de mange 
Vifer, som dar strevet om Ham, og 
som enonu lever paa Befolkningens 
Loeber.

O, Mennester, ser jer i Spejl 
paa dem, som haver störe Fest.
Naar Djcevelen forfore vil 
ved Verdens Lyst og Syndens Spil, 
staa Fristelser med §trast imod 
ved HerrenS Ord, som Jesu stod.

Disse Ord til Forsamltngen Var 
Boyes sidste. Han trat nu selv sin 
Frakke af, foldede sin Skjorte ned 
og lagde rolig Hovedet paa Blot- 
ken. Saa blev Bosterne spoendt, og 
i noeste Ojeblik faldt Hovedet, me- 
dens alle de omtringstaaende bojede 
Hovederne ned mod Brystet. Straks 
efter Eksekutionen vlev Liget lagt 
i en Fjoellekasse, med Hovedet i den 
ene Arm, og saaledes blev Bohe 
begrabet i Batten.

Jtte langt fra Siedet, hvor bei 
blodige Skuespil foregik, laa en 
Mand Paa stne Knoe og vaandede 
stg i Sorg. Det Var Boyes gamle 
Fader. Han havde ikke hast Kraft 
til at folge med op Paa Retterstedet, 
men dar funket sammen underJnd-

trykket af det forfoerdelige, der skulde 
ske. T il forbipasserende udbrod 
Han af og til: „Tro mig, det har 
jeg aldrig lcrrt min Son."

»

Nogle glade Anstgter var der 
mellem de hjemvendende. Paa Ret- 
terstedet var modt en Moengde syge 
Mennesker, som troede, at de künde 
blive helbredet, naar de drak af 
Forbryderens varme Blöd. For at 
det skulde virke rigtig godt, skulde 
de dog habe Forbryderens personlige 
Tilladelse dertil, men denne havde 
Boye vceret meget villig til at give.

»

Over Boyes Grav blev plantet et 
Kors, som stden er fjernet. Nu 
tager Gravstedet stg ud, som neden- 
staaende Tegning viser. Nogle Sten, 
der laa paa Siedet, er samlet i 
Korsform over Graden.

Det eneste paa Siedet, der endnu 
minder om den frygtede, somMen- 
neske i mange Henseender rigt ud- 
rustede Forbryder, hvis Meriter i 
Vestfyn Lcrserne i det folgende noer- 
mere skal göre Bekendtskad med.
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Hvem dar Han, den frhgtede Per
son, hvis Forbrhdelser hin Som- 
mermor̂ en blev sonede paa Bakken 
i Balslev-Mergene?

Det fortoelles, at Hans Foengsels- 
proest, Pastor Selkier, Balslev, skal 
habe udtalt til Ham, at havde Han 
brugt fine Ebner i det godes Tle- 
neste, bilde Hans Lib voere bleven 
til Gavn og SEre for Hans Sam- 
tid, og stkkert er det, at Bohe i 
man̂ e Henseender Var et rigt ud- 
rustet Menneske, i Visse Henseender 
et Talent og i andre itte saa lidt 
af et Geni. Han skal daogsaahave 
voeret af en ansei SEt, der talte 
baade Borgmestre og Proester imel- 
lem stg. I  Vedel S i m o n s e n S  
„Elbedgaards Historie" er bl. a. op- 
tegnet folgende under 1776:

Den 15. Oktober dode Bogense 
Bhs Sogneproest Hr. Gotfrid Lund- 
ager . . . Mange Aar efter Hans 
Dod hedder det, at Sogneproesten 
Gotfrid Lundaqer i Bogense (en 
Son af Magister P . Lundager (i 
Bogense) og Charlotte Euphrosbne 
Gerlach) havde efterladt stg 1372
M l. 89 Sk., som skulde arves af 
Henrik Christian B o y e  (og So- 
skende) i Bremers, Rorup Sogn, 
fordi Han foregav at voere en Son 
af Erik Hansen Bohe, forhen Skole- 
holder i Orslef, og denne igen en 
Son af Hans Henrik Wederking
Boye, Bager i Bogense, og denne 
igen en Son af Pvstmester Wederking i 
Bogense og Anneke Cecilia Gerlach, 
Magister Lundagers Kones Soster. 
Men da dette Sloegtskab itte fuld-
komment künde bevises, Var Pen-
gene dem endnu 1802 itte udbetalt.

Saa vidi Vedel Simonsen.

Den Henrik Christian Bohe i 
Bremers, Rorup Sogn, som her er 
Tale om, Var Farfader til For- 
brhderen Jens Henrik Christiansen 
Bohe. Hans Fader hed Christian 
Henriksen Bohe og Var FoestehuS- 
mand, Snedker og Glarmester i 
Rorup.

Om BoheS Fader skriver en af Eg- 
nens Beboere til öS:

Jeg ser Ham endnu for mig. En 
gammel fredelig Mand af middel Hojde, 
maaske en Smule under. Han gik i en 
Vadmelsoverfrakke, der naaede lidt ne- 
den for Knoeene, og Benttoeder, der 
naaede ned til Anklerne, Stok 1 Haan- 
den, Hovedet saa meget foroverbsjet, at 
Natten omtrent Var horisontal med Fratte- 
kraven. I  Lammen havde Han en Grif
felkasse, under Armen Linealer. Paa 
Hovedet bar Han en lille, lav Hue. Jeg 
har aldrig set et Menneske, hvis Hoved 
Var bsiet saa langt ned oder Brystet.
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HviS det er rigtigt, at Boye ned- 
stammede sta de anforte Personer, 
shnes Hans Stamtavle jo ikke til 
at Nm̂ e ad. Men andet Sted har 
Vedel Simonsen dog en Beretning 
om Postmester Wederking, der ikke 
stiller denne i det bedste Lys. Han 
vilde unddrage flg Skattebhrden, 
og i en Sag, der i den Anledning 
fortes imod Ham as Bhfogeden, op- 
lhstes det lillige, al Han havde dre- 
det ulovlig Handel baade uden- og 
indenlands med mange forskellige 
Barer og havde hast störe Jndtoeg- 
ter, men formaaede nogle af Bo- 
gense BhsMoend til at attestere det 
modsatte og til Lon derfor lovet at 
bevirke Leitelser i deres Skatter. 
Sagen fortes i Io Aar, og det 
endte med, at Köngen fratog Ham 
Postmesteremdedet.

Bortset sta dette Tilfoelde fynes 
der ikke at bave korlhdt noget 
ufovdelagtig-t om Sloegten. Boyes 
Forceldre Var begge agtvoerdige Folk, 
der nod almindelig Agtelse i Egnen. 
Moderen Var et blodt Gemyt og 
noget religiost anlagt. Hun sad 
noesten altid og groed, naar hun 
overvoerede Gudstjenesten i Rorup 
Kirke. Jens Henrik Bohe blev fodt 
i Gribsvad, Rorup Sogn, men me- 
dens Bohe endnu Var Dreng, flyt- 
tede Foroeldrene til Voldby ved 
Middelfart, og her gik Han i Skole 
og „til Proest". I  Skolen lagde 
man hurtig Moerke til Hans gode 
Evner og Snille, scerlig i Retning 
af Tegning, og det samme gjaldt 
den Proest, der konfirmerede Ham. 
Han synes dog ogsaa at have Haft 
L)jet aabnet for andre Anloeg hos 
Ham. I  alt Fald lod Han ved Lej-

lighed falde en Bemoerkning om, 
at „enten blev dsr noget meget be- 
romt eller ogsaa noget berhgtet af 
Ham." Den Begavelse, Bohe meget 
tidlig lagde for Dagen i Retning 
af Tegnekunsten, havde Han i ovrigt 
tilsoelles med en Nroder A. C. Bohe, 
som blev en hpperlig Maler og Por- 
troettegner. Det er os meddelt, at 
Han endogsaa skal have befogt Kunst
akademiê  men derom har vi dog 
ikke kunnet faa noermere Meddelel- 
ser. Han dode vistnok i Beghndel- 
ên as 50'erne, ê ter Sigende af 

Thfus. Paa FonKskov findes nogle 
ret fint udforte Billeder af da
levende Folk, flgnerede med Hans 
Navnetroek.

Ester endt Skolegang lcrrte Bohe 
Malerhaandtxrrket, og han fandt her 
et naturligt Fell for Udvikling af 
sine Evner som Tegner. Paa Eg
nen finde- da endnu ogsaa en Del 
Ting, som rober Anloeg ud oder 
det haandvoerksmoesstge, saaledes 
nogle fint udforte Portroettegnin- 
ger. Hosstaaende vil man finde 
en Kopi af en af disse Tegninger. 
Billedel er os velvilligt overladt af 
Gd?r. P . C h r i s t e n s e n ,  Eibh 
Ostergaard, hvem vi bringer vor 
Tak for dette Vidrag til BoheS Ka- 
rakteristik som Portroetkunstner. B il
ledel sorestiller Hr. Christensens Mo
der, men lader fig i ovrigt ikke gen̂  
stemstille paa hell fhldestgorende 
Maade. Et Jndtrhk af Hans Fin- 
gerfoerdighed vil det dog give.

I  det hele var Bohe noget as et 
Geni. Det sortoelleS saaledes for 
hell sikkert af Folk, som har levet 
pcm Hans Tid og kendt Ham, at Han 
künde gaa ind i en Smedie og for-
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findige hvllken Ting, Han bilde, og 
skal endog habe forfoerdiget en P i
stol, der ikke hberken i Brugharhed 
eller Udsthr stod tilbage for del 
fineste Fabrikat.

Bohe bar tillige en meget smuk 
Karl, og Folk, der har kendt Ham, 
fortceller, at Han Var god mod Born. 
Han gab dem oste Smaagaver, hvad 
Han nu künde habe ved Haanden.

Folk, der har kendt Familien 
Bohe, fortceller, at den unge Bohe 
habde stör Lhst til at komme til 
Bogen, men da Forceldrene Var fal
tige, maatte Han flaa den Tanke af 
Hobedet, og derover sorgede Han 
hele stt Liv — i den Grad endog- 
saa, at det blev en medbirkende 
Aarsag til, at Han flog ind paa 
Forbrhderbeien. Hbor meget dette har 
paa sia, skal bi lade bcere ufagt — 
den Omstoendigh-d, at ogfaa en So
fter til Ham skeiede ud og, som bi 
senere skal höre, blev meddelagtig i 
et Mord, og at en Broder Anders 
ogsaa en Tid Var Medlem af Ban
den, künde io thde paa, at det har 
ligget Familien i Blodet.

Bohe levede blandt Ungdommen 
paa sin Htemegn som andre unge 
Mennesker, gik til Dans og morede 
sig scim dê  nden at noyen als dem 
anede, at Han drev Forbryderhaand- 
pcerk-t.

Men meget tidlig habde Han be- 
traadt Forbrh-derbanen. I  nogle 
Vintre habde Han gaaet onckring og 
folgt Urtesto og saa da Lejlighed 
til at gaa paa de Sieder, som Han 
senere bilde garste, samtidig med,

at Han udsaa flg sine Hioelpere. Og 
Tid efter anden bar det da lhkkedes 
Ham at organisere en stör Bande, 
der drev Thbehaandvoerket i stör 
S til. Alle Vegne habde Han Hjoel- 
Pere, og selb bosiddende, velagtede 
Folk, hvem ingen künde mistcrnke 
for fligt, fungerede som Spioner og 
Hcelere for Bandens aktive Del- 
tagere.

Som hele Herflaber körte de om- 
kring med Hest og Vogn og rovede 
og stjal, hbor de künde komme af 
Sted med det, og det künde de som 
Regel altid, i alt Fald, hvor Bohe 
selb forte an. Endnu lebende Folk 
v4d at fortoelle, at de har vceret 
Ojenvidner til, at de stjal en Gaards 
nedsaltede Floesk ud af Ninduet, 
medens de brugte Gaardens Be- 
holdning as Rugbrod som Trappe, 
eller at de stjal Gildesmaden ud af 
Gaarden om Natten, for der fkulde 
v«re Begravelse, eller Stegen sta 
Skorstenen, medens Konen doekkede 
Bord. Hvor de kom frem, medtog 
de alt, hvad der künde toenkes at 
have Vcerdi, og lEssede Paa Vog- 
nen, hvad de stk fat i. I  et Hus 
rovede de alle Thnerne i en Seng 
i Storstuen, men da de kom bjem 
og begyndte at sorlere Byttet, faldt 
en — S k r  « d e r  ud af Seng- 
klEderne. Ved dette noget over- 
raskende Shn skal Bohe for forste 
Gang i fit Liv have gjort et nervost 
Skridt tilbage, og den arme Skroe- 
der, som ikke havde tmdet knh un- 
der h-le Rejsen, bad med H«nderne 
op for sig om stt L iv . Og Skr«- 
deren permitteredes med samt Hans 
Presfejern. Den Gang vandrede 
Skr«derne sta Hus til Hus med
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Kette og anbei Skroedervoerktoj og 
blev, til FamilienS mandlige Med- 
lemmer Var kloedt paa.

Et Par af Hovedmoendene i Ban- 
dm var S o s m e d e n ,  der ejede 
en Landelendom paa Blanke Mark, 
og Anders P r a n g e r ,  der var 
bostddende iVejlbhSogn, de samme 
to, der var med ved den störe For- 
brhdelse, der gav Anledning til 
Bandens Paagribelse: Mordet paa 
Broendehusmanden; men i ovrigt 
lalle Komplottet ca. 60 Perforier, 
hvoraf dog adskillige kun havde den 
mere beskedne Rolle at voere Hoelere 
eller Hjoelpere.

I  oder 10 Aar huserede kenne 
Bande oder hele Best- og Nordfhn, 
ja hell op i Jhlland, og en saadan 
Skroek havde den bredt om flg, at 
tilfldst ingen mere tmde anmelde 
begaaede Overfald eller Roverier. 
Denne Frygl hos Beboerne gav flg

ogsaa til Kende deri, al de som 
Regel saa lavse til, naar Komplot
tes hvad tit skete, gjorde flg en 
glad Asten paa Tyvekosterne, et 
stjaalet Jaar eller hvad det nu künde 
voere. Disse Sammenkomster hold
les som ostest hos Sosmeden, hvis 
Madam tilberedte og? siegte de stjaalne 
Säger, og de Orgier, der her fej- 
redes, skal habe voeret oder al 
Maade raa og vilde.

Af de mange Roverier og Over- 
fald, Banden eller Kens enkelte Med- 
lemmer begik, maa noevnes Rove- 
riet hos Anders Aamand paa B il
lesbolle Mark i 1844. Del sorove- 
des af Boye og dennes Broker 
Anders samt en under Sagens Gang 
senere afdod Mads Buch. De Ire 
Stimoend kom til Huset midt om 
Natten og kalbte Aamand ud under 
Paaskud af, at de var „faret vild". 
Aamand, der var en Mand paa 68
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Aar, stob ogsaa op og gik ud, og 
flont Han Var i  bar Skjorte, gik 
Han bog med dem. De Var imid- 
lerlid itte kommet langt, for Boye 
kastede Aamand ned i en Vand- 
grost og holdt Ham fast her, medens 
de to andre gik ind i Huset. Her 
sogte den ene af Banditlerne om- 
krtng i Stuerne, medens den anden 
satte flg ved Sengen, hvvrAamands 
Kone laa med et lille Barn, ogfor- 
langte noget L)l, som de paastod, 
Aamand havde lodet dem. Den 
ulhttelige Kone sprang ud af Sen
gen, og da hun havde givet dem, 
hvad de forlangte, lonnede de hende 
med en Dragt Prhgl og forsvandt 
derpaa ud af Deren, medtagende 
en gammel Bosse. Da de var naaet 
Stedet, hvor Aamand laa, fikdenne 
Lov at staa op af Groften, men 
blev stobt i Rhggen og af Boye 
truet med en Kniv, hvis Han gav 
den mindste Lhd fra flg. Saa for
svandt Banditterne samme Vej, de 
Var kommet, overladende Aamands- 
folkene til at fortsoette deres af- 
brudte Nattesovn.

Hvor daarlig Justitsen Var den 
Gang, fremgaar deraf, at der itte 
blev rort ved denne Sag, for Kom- 
mlsstonsdomstolen log fat 9 Aar 
efter.

Alt som Tiden gik, og det viste 
flg, at Retsmhndighederne som Re
gel kun havde Skuldertroek til overs 
over sor de stete Anmeldelser, blev 
Bandens Medlemmer mere og mere 
dristige i deres Operationer. De ag- 
lebe, som det hedder i en af Da
lidens Veretninger, eintet af alt

det, der ellers t de borgerlige For- 
hold anses for helligt imellem Mand 
og Mand, itte en Gang Noestens 
Liv. Deres „Rovbegoerlighed kendte 
ingen Groenser", og de satte alle 
Hensyn til Side, hvor det gjaldt 
om at tilfredsstille den. I  hele 
Flotte drog Boye og Hans Voerk- 
foeller om ved Nattetide og plhn- 
drede og stjal, som Regel bevoeb- 
nede for i paakommende Tilfoelde 
at kunne uskadeliggore ubeleilige 
Folk. I  Lobet af en kort Aarroekke 
begik Banden over 150 storre Mo
derier og Thverier, deriblandt en 
Mcengde Kirketvverier (bl. a. 1 
Mssenbierg og Ore). Hvor der ud- 
fordredes scerligt Mod og Snille, 
forte Bope noesten altid selv an. 
men flere af Hans Hjcelpere opc- 
rerede iovrigt med noesten l̂ mme 
Dristighed. Foruden de to tidligere 
noevnte Medlemmer af Komplmtet, 
Sosmeden og Pranger, maa mellem 
Bandens mere fremragende Kroefter 
ncevnes Sttkirendskrcederen, der og
saa vidste at lade fit Talent som 
fnedig Tvv komme for Dagen. Han 
stjal soerlig Kloedningssthtter, men 
lod i ovrigt itte noget beteiligt 
Bhtte gaa fra flg. Et Par andre 
paaskonnede Medlemmer dar den 
tidligere omtalte Mads Buch og 
Jens Rhtter, der bl. a. havde gjort 
flg styldig i Mordbrand.

Fra Beghndelsen af 50'erne ud- 
vides Virksomheden til F a l s k -  
m o n t n e r k u n s t e n ,  og her 
udnhttede Boye med Held fit Ta
lent som Tegner. Sammen med for- 
skellige andre Medlemmer af Ban
den, soerlig Pranger og Sosmeden, 
lavede Han salfle Halvtredsdaler-
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sedler og Specier og Rigsdaler af 
Tin. Han forfoerdigede seid For
mern, som dar en Montanster voer- 
dig, og saa godt Var baade Sed
lerne og Monterne estergjorte, at 
de gik for kulante Mand og Mand 
imellem. Det fortoelles, at Hans 
Fcerdighed i at tegne Sedlerne Var 
saa stör, at Han künde flrive en 
Rigsdalerseddel — med Toeerne. Af 
Hans Medhjcelpere paa dette Felt 
maa soerlig ncrvnes SosmedenS Kone; 
ved hendes Arne foregik som Regel 
Stobningen, og hun gav Monterne 
den fldste Afpudsning 1 Kridt. Man 
naaede aldrig til Bunds i, hvor 
mange Monier der saaledeS blev 
fabrikeret, men Banden fkafsede stg 
dog ad denne Vej en ganske god 
Biindtcegt. I  Stikirendskroederens 
Hus blev skrevet en halv Snes Stvk- 
ker af de ved Bekendtgorelse af 
1. September 1850 indkaldte Halv- 
tredstndsthverigsdalersedler, for disse 
forandredes paa den i Bekendtgorel- 
sen foreskrevne Maade, og det lhkke- 
deS dem at give disse ud, i de 
steste Tilfcelde vistnok paa Marke
derne. Det af Bandens Medlemmer, 
paa hvis Bopcel Fabrikationen fore
gik, stillede som Regel den Betin
gelse, at Udbyttet deltes. I  nogle 
Tilfcelde, hvor Fabrikationen fore
gik i Faderens Hus, havde Boye 
ingen HjElper. Gamle Bohe künde 
vist med suld Sandhed afloegge den 
Bekendelse, Han aflagde ved Retter- 
stedet, at Han ikke havde Del i sin 
Sons Forbrhdelser.

De falske Sedler kom for en stör 
Del for Dagen ved Jndkaldelsen af 
Sedlerne 1 1650, men ellers fort
satte Banden uhindret sit froekke

Spil, og meget lidt af, hvad den 
bedrev, gjorde Jndttyk paa Myn- 
dighederne. Paa Egnens Beboere 
virkede Bandens Terrorisering i den 
Grad nedtrhkkende, at de til stdst 
ansaa stg prisgivet dens Herre- 
domme.

Der skulde noget endnu voerre til 
at ruske Mhndighederne op.

En Foraarsdag i 1852 blev en 
Pige fra Rorup, Jngeborg Ras- 
mussen, fundet dod i en Torve- 
mose paa en Mark i Etterup. Liget 
bar Mcerker af, at Pigen Var kvalt, 
forinden hun Var kästet ud i Torve- 
graven, og man havde straks Boyes 
Bande mistoenkt for at have be- 
gaaet Mordet. Men nogen direkte 
Del i Forbrhdelsen havde denne 
dog ikke. Derimod havde Boyes 
Soster, L a u r i n e  B o y e ,  Haft 
en Haand med i denne Forbrydelse, 
ta voeret den egentlige Anstifter af 
den.

Hun havde i loengere Tid staaet 
paa en fortrolig Fod med en 
Gaardmand, Jorgen Rasmussen, 
med hvem hun ventede at blive 
gist, skont Han ikke syntes at have 
givet hende noget besternt Loste 
derom. Forelobig tragtede hun ef- 
ter at komme i Huset hos Gaard- 
manden. Men uheldigvis havde 
denne hos flg Io ugifte Sostre, af 
hvilke den ene styrede Hus for 
Ham, og af disse Var isoer den ene, 
J n g e b o r g ,  en AnstodSsten for 
Laurine Boyes Planer. Hun havde 
Grund til at frhgte for, at Jnge
borg vilde söge at hindre hendes
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Giftermaal med Broderen, og hvis 
dette dog skulde komme i Stand, 
frpgtede Laurine for, at hun ikke 
skulde kunne komme ud af det med 
Jngeborg. Hun havde derfor flere 
Gange lall med en anden af sine 
gode Venner, P e d e r  O l s e n ,  
om Sagen og foreslaael Ham. at 
Han Var hende behjoelpelig med at 
skafse Jngeborg af Vejen, f. Eks. 
ved Rollekrudt. Formodentlig 
for at tilfkhnde Peder Olsen til 
denne Forbrhdelse, süllede hun Ham 
i Udflgt. at Han en Gang skulde 
faa baade hende og Gaarden, idet 
Meningen Var. at ogsaa Jorg. Ras- 
musken skulde skafses af Dage.

Endelig den 30. Marts 1852 blev 
-er truffet bestemt Afta'e om at 
ombringe Jngeborg. Laurine blev 
enig med Keeresten om. at Han skulde 
gaa til Jngeborgs Hjem og anmode 
hende om den folgende Dag at 
komme til Laurine, der boede hos 
sin Fader i Etterup, at de derfra 
om Menen skulde ledsage Jngeborg 
vaa Vesen til dennes Hjem, og at 
Peder Olsen da, efter at Laurine 
havde trüget sig tilbage. sku'de 
kvoele Jngeborg og käste hende i en 
Torvegrav, for at det künde faa 
Udseende af, at hun havde taget sig 
selv af Dage.

Den noeste Dag gik Peder Olsen 
til Jngeborg. og alt gik efter den 
sovud lagte Plan. Peder Olsen 
vaklede flere Gange i sit Fmsoet, 
men opmuntredes beständig af Lau
rine, og da de Var kommet et 
Sthkke henad Vejen og Var bleven 
ene to, gjorde Peder Olsen Alvor 
af det. Da de paa Forslag af 
Jngeborg havde sat flg i Loe bag

et Goerde, greb Peder Olsen hende 
med begge Hcrnder om Halsen, 
klemte Tommelfingrene sammen om 
hendes Strube og holdt hende saa- 
ledes fast i ca. 5 Minutter. Da 
hun ikke mere gav nogen Lhd fra 
flg, kom Laurine tilbage. og de bar 
hende i Forening til den noerlig- 
gende Torvegrav, hvor de lagde 
hende püa Kanten af Graben og 
lod hende glide ud i Vandet. Ester 
dernoest at habe hentet hendes Pa- 
raplh og Troesko og lagt disse i 
Noerheden af Torvegraven. begav 
de sig til Laurines Hjem, i hvis 
Ncerhed Peder Olsen forlangte og 
fik den Gunst, hun gentagende hav
de stillet Ham i Udflgt.

Den egentlige Bohe-Bande Var 
fom sagt uden Lod og Del i dette 
Mord, men det har dog saavldt 
Bethdning i denne Forbindelse, 
fom det bidrog til, at Myndig- 
hederne onrstder beghndte at tage flg 
sammen. Politiet lod sig ikke skusfe 
af det let gennemskuelige Arrange
ment ved Tsrvegraven, og Mistan
ken faldt ret hurtig paa de skyl- 
dige, der begge maatte bandre i 
Arrest.

Begivenheden stk naturligvis, som 
alle Mord den Gang, sin Vife. Den 
Var paa hele 12 Vers. Alle Strenge, 
ikke mindft de folsomme, maatte jo 
tages i Brug. En og anden Stump 
af Visen lever endnu paa Be olk- 
ningens Loeber, men ellers er den 
vist glemt, ogsaa Paa Egnen. End
nu ekststerer der imidlertid enkelte 
Eksemplarer af den oprindelige Vife, 
og det er lhkkedes os gennem Pa- 
storinde Anna B ü l o w ,  Ejlbh, at 
komme i Bestddelse af en Afskrift
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af den fuldstoendige Vise. Den gen- 
gtveS her med Mseforfalterens egen 
Relskrlvning.

..Gn smuk Uife -
Vi oste Hörer Bold og Mord,
Üdoves her paa denne Jord,
O, Fri os Gud fra Synd og Nod,
Og vcrr öS naadig i vor Dod,
Hjelp öS at leve kristelig,
At sidst vi kan faa Sted hos dig.

En Pige, som hed Jngeborg,
Hun leved' fri for Stod og Sorg,
Sin  Broders Hus bestyrede 
Jndtil hun kom i Dodens Vee.
I  ViSsenbjerg Sogn levede 
I  Fyen de tvende Soskende.

Laurine hed den falske Den,
Som Jngeborg bod til sig hen,
Hun kom og ahned ikke Svig,
Men snart kom hun i doden Strid. 
Hun venlig modtoges af dem.
Men hun blev kvalt paa Vejen hjem.

Den Mörder Peder Olsen hed,
Han var Forud dertil bered.
Laurine fik Ham jo dertil,
Hun lidt tilbage blive vil.
De Liget i en Torvegrav 
Ned Kaster og sig hjem begav.

Det flulde synes aabenbar 
At hun sig selv aflivet har.
Og Merket fljulte deres DaaL,
Men fljult blev ej det onde Raad.
De begge nu tilstaaet har 
Det hele Mord saa aabenbar.

Forbryderne har lebet her 
I  Fleer Aar som Kjcerester,
Men Peder Olsen tillod dog,
At hun en Anden Kjoerest tog.
Et Boelssted Han som Eier har,
T il Jngeborg Han Broder var.

Den Karl Laurine crgte vil,
Og hendes Hensigt var dertil,
Blev hun Jorgen RasmussenS Brud, 
Han skulde snart af Verden ud.
Thi ogsaa Ham de myrde vil,
Dog tillod Gud ej dette Spil.

Naar dette Mord det var fuldbragt 
og Stedet var i hendeS Magt,
Hun Peder Olsen crgte vil 
Og med Ham boe i Fryd dertil.
Men denne Syndens anden Bej 
Dem tillod Gud vor Fader ei.

I  begge i Arrest nu er 
Og venter Straf nu hver i Screr, 
Omvender Eder dog til Gud 
For I  gaar her af Verden ud 
Og bed, at Han for Jesu Blöd 
Mod Eder dog vil vcrre god.

Og hvis I  har forbrudt jert Liv,
Da Sjcelen Satan dog frariv.
Käst Verden dort af EderS Sind, 
Kald Jesu, Verdens Frelser, ind,
Og trost jer ved Hans Blöd og Dod, 
Den Frelser af al Synd og Nod.

Men hvis at Naade gaar for Ret,
Da takker Gud, som gjser det,
Og stal I  Fcrngslet tun betwe,
Saa lever dog i Kristi Tro.
Da vil Han Eder sore ud 
T il evig Salighed hos Güd.
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O, Mennester, ser jer i Spell 
Paa dem. som havde störe Feil.
Naar Djcrvelen forssre vU 
Ved Verdens Lhst og Syndens Spil, 
Staar Fristelser med Kraft tmod 
ved Herren» Ord, som Jesu stod.

Peder Olsen dil vt senere höre 
noermere om. Om Laurine Bohe er 
der kun at tilfojc, at hun afgik ved 
Dodrn under Sagens BehandNng.

MedenS det itte voldte Poltttet 
störe Vanskeltgheder at faa Til« 
staaelsen ud af Peder Olsen og 
Laurine Bohe, dar der sjoeldent 
noget at fülle op med Bohe og 
Hans Hjcrlpere. HerredSfogden i Mid« 
delfart havde gentagende Gange arre« 
steret Boy«, men künde ingenVegne 
komme med Ham, der som Regel 
drillede og gjorde thkt Rar adHer- 
redsfogeden.

Da Bohe Paa denne Tid blev sat 
fast, stgtet for at habe fadrikeret 
falske Pengesedler, fastholdt Han, 
trods starke Jndtcier, sin Ufkhldig« 
hed. Dommeren Var ved at gide 
op, da Arrestforvareren besluttede 
at forsoge flt Held. Ester en Del 
Fovmaninger lod Han Bohe vide, 
at denne ved sin fortsalte Benoeg- 
lelse kun opnaaede at forvcerre sin 
Sag.

«Du bliver alligevel domt," sagde 
Han; „t det mindste kommer du ikke 
ud, for du har bekendt. Gor du 
derimod bette snart og friviMg, saa 
v il du faa en mild Dom."

Bohe stillede fig nu an> som om

Han lod sig Paavirke, tilstod for Ar« 
restforvareren og bad om at komme 
t Forhor.

Gloedestraalende ilede Arrestforva« 
rercn til Dommeren med denne 
god« Efterretning, og Retten blev 
ojeblikkelig sat.

Tilsyneladmde nedbojet traadte 
Bohe tnd for Forhorsdommeren og 
tilstod straks, at Han havde skrrvet 
„falske Sedler".

Men da Dommeren beghndte at 
dikterc ttl Protokols, at Bohe havde 
sabvikeret falske Pengesed ler, ret« 
tede Bohe sig og sagde:

„Nej, det har jeg ikke tilstaaet."
HerredSfogden blev vred over 

denne Optroeden og kalbte Things« 
mandene til Vidne paa Tilstaaelsm- 
Mm Bohe blev ved flt. Han havde 
tilstaaet, at Han havde strebet „falske 
Sedler", men ikke „falske P e n  ge« 
s ed l e r " .  Logn maatte Han del 
ikke fortoelle i Retten.

Ester en Del Parlamenteren med 
den »rede Dommer gik Bohe ind 
paa at forklare, hvad det Var for 
falske Sedler, Han havde skrrvet.

Da jeg Var Dreng, fortalte Han, 
fluide min Moder en Gang havr to 
Posor Byg ttl Molle. I  den en« 
Pose Var der to Skoepper, som stul« 
de Males ttl Mel, og i den anden 
em Skeeppe, som skulde Males til 
Gryn. Jeg skulde saa skrive to 
Sedler: paa den ene Grhn og Paa 
den anden Mel og hoefte dem paa 
vedkommende Pos«. Men saa 
hcrftede jeg Grhnsedlen Paa Mel« 
Posen og Melsedlrn Paa Grhnposen. 
Det var det, jeg mente, Hr. Dom« 
mer. Andre falske Sedler har jeg 
aldrig strebet.
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Saa blev Boye sendt tilbage i Ar- 
restm. Og Arrestforvarnren for- 
sogte stg Me öftere som Forhors- 
dommer.

* **

Ved Hans Arrestation havde man 
fundet nogle Penge paa Hans Per
son. I  Reiten skulde Han selvfol- 
gelig göre Rede for, hvor Han hav
de Pengene fra. Og til sidst „lil- 
stod" Han, ai Han havde faaet dem 
af „en Dame", ford̂  hun havde 
„faaet sin Villie med Ham". Damens 
Navn vilde Han itte opgive — det 
Var en Akressag. T il sid,t pilde Han 
dog not nceone Navnet, naar Han 
maatte nojes med at hviske det ril 
Foryorsdommeren. Ester nogen 
Tsoen grt Forhorsdommeren ind 
herpaa. Og Bohe „hvistede" da, 
saa det künde hores oder heleRers- 
locatet: „Deres Kone"!

Det ond.tadsfulde Jndfald, hvis 
Grundlssyed telvfolgelig alle Var 
paa der rene med, skaffede Retsper- 
sonalet en hjcrrtelig Latter.

Fra samme Fcengselsophold sor- 
tcelles et andet Trcrk, lige bereg
nende for Bohe og den Tids RetS- 
forc-old.

I  Fjelsted boede en Pige, som 
vi vil kalde „Store Maren". Hun 
havde vistnok et Par Born, Var 
froek og tyvagtig og havde en be- 
skidt Mund. Hun Var paa Sognet, 
og naar Understottelsen efter hendes 
Mening ikke Var stör not, saa Var 
der til Sogneforstanderskabet. Store 
Maren Var med andre Ord en Hel

Bh- og Sogneplage. Endelig begik 
hun et Thveri, som man mente, 
hun künde overbevises om og alt- 
saa straffes for; og saa var man 
fri for hende. En skonne Dag ind- 
fandt Sognefogeden sig da hö
hende og bad hende folge med til 
Middelfart. Her indsattes hun i Ar
resten, men til alt Uheld i en Telle 
ncer op ad Boyes. Han og Maren 
var gamle Bekendte, og de kom 
snart i Forbindelse med Hinanden. 
Hun var meget modfalden og kla- 
gede sin Nod oder for Boye, og 
dennes gode Hjoerte lob af med 
Ham. Han leerte Maren, hvad hun 
skulde stge i Retten, og Folgen 
blev, at man maatte Loslade hende 
uden at haoe faaet hende til at til- 
staa. Da Maren kom hjem, fik Be- 
boerne naturligv-is betalt deres 
„gode Villie", og de maatte hurtigt 
foctrhde, hvad de havde gj-ort. T il 
sidst vidste de itte bedre end ai 
sende en Deputation til Middelfart 
og anmode om Tilladelse til at tale 
med Bohe. De fik ogsaa deres 
Onske opfyldt og udviklede oder for 
Ham, hvilten Ulhkke Han havde 
gjort Byen ved at skaffe Maren ud. 
Boye vilde til en Begyndelse slet 
ikke vide noget af, at Han havde 
hjulpet Maren. Han havde stet ikke 
Haft noget med hende at bestille. 
„Men da gaar hun dog og praler 
af det," sagde. de. „Gor hun det'?' 
sagde Boye, „saa lad hende komme 
herind igen, saa skal jeg nok kurere 
hende." Og saa log Sognefogeden af 
Sied anden Gang med Maren, og 
hun blev sat ind i den samme Telle. 
Den folgende Dag indledede Boye 
saa paa nh Samtale med hende,
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og Han gjorde hende hucttg saa 
mor, at hun tilstod sin kforbrydeise.

Det var forste Gang, Boye havde 
optraadt paa Iustitsens Stde.

* »*
Det er et Par Maaneder senere. 

Boye hensad endnu i Arresten, 
og Ikke langt fta Ham stdder Hans 
to V'enner Anders P r a n g e r  og 
S o s m e d e n .  Ved lidt Anspoen- 
delse künde de tale sammen, men 
denne Gang Var de ikke forstgtige 
nok med, hdad de sagde. Ikke langt 
fra dem fad en Person, der kaldtes 
„T a  a d e l i g  L a s " ,  men fom 
ikke Var saa taabelig endda, Und
ingen naar Han Var fuld. Han Var 
smidl i Arresten, fordi Han var 
beskoenket, men nu var det klaret 
for Ham, og Han lyttede efter den 
Samtale, der fortes, og hvis Jnd- 
hold, selb med Kendskabet til Boye 
og Hans Kammerater, overraskede 
Ham. Han horte, hvorledes de talte 
sammen om, at naar de kom ud, 
skulde de til Broendehus og til- 
vende sig Ejerens Penge, hvad det 
end maatte koste.

Las kom ud, men talte ikke 
om, hvad Han havde hott hin Rat 
i Arresten.

Men det blev, som vi skal höre, 
ille ved Ordene.

Del er en Dag i Oktober 1853. 
Madam Sosmed er travlt paa Foerde 
med at göre Anretning til om 
Aftenen, da den fldste Raadslagning 
skal finde Sied. Det dar Boy.es

Onske, at man nu fik en Afgorelse 
paa Sagen, og ud paa Aftenen 
bilde Han, Anders Pranger og So
smeden samles paasidstncevntesBopoel 
og lcrgge Raad op med hverandre 
om, hvorledes den Plan, som forste 
Gang udvikledeS hin Nat i Middel- 
fatt Arrest, skulde soettes i Vcerk.

Om Eftermiddagen havde devoeret 
en Tm ude sammen, i hvilket 
SErinde vides ikke, og Paa Hjem- 
vejen kom de til at Lore med en 
Mand fra Balslov, der havde vcrret 
i Middelfart. Hvad Pasflacen gik 
ud paa, foreligger der intet om. 
Men det var allerede begyndt at 
morkne, og det var med en vis 
Lettelse om Hjcrrtet, at Manden paa 
Butten anmodedes om at holde, 
for at de tre Ham alt for velbe- 
kendte Herrer künde blive sat af.

Det dar ud for Udby Kro.
Efter et lille Slag inden for paa 

Kroen gik Türen videre til So- 
smedens Bopoel, hvor Bordet alle
rede ventede Goesterne.

Det skal saa vcrre i Nat, sagde 
Boye, da Selskabet sad boenket om 
Faarestegen.

Ja , derom var der Enighed imel- 
lem dem-

Gerningen skulde udfores paa den 
Maade, at Manden i Broendehuset, 
Niels H a n s e n ,  af Sosmeden 
skulde lolles ud af Huset og derpaa 
kvoeles af Boye ved Hj-crlp af er af 
Ham medvragt Red, medens So
smeden og Anders Pranger skulde 
gaa ind i Huset og tage, yoad der 
var af Doerdisager.
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Broendehuset,
hvis Ejer blev myrdet af Boye-Banden.

(En Del ombygget.)

Omtrenl Kl. 8 Asien forlod Sel- 
skabet SosmedenS Bopoel, og oed 12- 
Tiden naaede de Niels Hansens 
HuS.

Medens Boye og Pranger skiulte 
stg, gik Sosmeden, som Aftalen Var, 
hen og bankede Niels Hansen op.

Niels Hansen dar Foester af Bro- 
endehuset. I  flere Aar havde Han 
voeret ErÄemand. SEgteskabet havde 
voeret barnlost. Nu stod Han for at 
skulle indgaa nyl ALgteskab, flont 
Han Var en Mand paa 60 Aar, 
med en ung Pige, der tsente i en 
Gaard i BalSlev. Der Var lyst for 
dem, og om faa Dage skulde Bryl- 
luppet slaa. I  den Anledning Var 
Karesten — som Skik og Brug var 
den Gang — styltet til Ham. Hele 
Dagen Var der bagt og brygget, 
og efter den travle Dag var man 
gaaet til Hvile lidt tidligere md 
soeddanligt.

Mels Hansen var lige slumret 
ind, da Han vaagnede ved, at no
gen bankede paa Sovekammerdinduet 
med Anmodning til Ham om at 
komme ud og voere nogle Vejfa- 
rende behjoelpelig med at rejse en 
voeltet Vogn.

Niels Hansen stod straks op, toendte 
sin Lygte og gik ud. Her traf Han 
ogsaa den, som havde kaldt, og de 
fulgtes ad ud til Landevejen.

Niels Hansen gjorde her en Be- 
moerkning om, at Han intet Koretoj 
künde se, men Hans Ledsager er- 
kloerede, at det var hojere oppe paa 
Bakken, der hvor „Lundegyoen" 
gaar om ester Balslev. Kommen 
herop skimtede Niels Hansen yder- 
ligere et Par SkiSelser, men oe- 
ghndte nu at ane Uraad og vilde 
til at forsvinde hjemefter for at 
söge Beskyttelse mod Stimoendene. 
Men i det samme forsogte Boye at
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käste Nebel om Halsen paa Ham. 
T il all Held havde Niels Hansen 
en af de lange, rsde Tophuer paa, og 
den forhindrede Bohe i al faa Strik- 
ken om Halsen paa Ham. Han naaede 
kun at faa Huen (der endnu findes 
t Broendehuset) redet af, og den 
ulykkelige Mand stak i Rend efter 
den noerltggende Broendegaard. Han 
horte under Vejs, al Bohe, i Raseri 
oder den mislhkkede Fängst, sagde til 
Anders Pranger: „Jeg künde have 
i Sinde al jage denne Kniv i Hal
sen paa dig!" Planen Var nemlig 
den, at Niels Hansen skulde have 
vceret hcengt i en hoj P il, som for 
en Del Aar tilbage fandres i Lunde- 
gyden. Derefter vilde man droebe 
Koeresten, plyndre Huset for, hvad 
der Var af Voerdisager og broende 
Gaarden af. Saa künde del jo se 
ud, som om Niels Hansen selv 
havde besorget del hele og bag efter 
hcengt sig.

Niels Hansen dar omtrent naaet 
Broendegaarden, som den Gang til- 
horte en Mand ved Navn Soren 
Christoffersen, men ind naaede Han 
ikke, for Bohe Var i Hoelene paa 
Ham. Han Var blevet saa forpustet, 
at Han maatte sagtne Farien, mens 
Bohe satte den saa meget mere op. 
Og forinden Niels Hansen selv 
vidste af det, Var Bohe inde paa 
Livet af Ham og stak sin Kmv i 
Maaen paa Ham.

Niels Hansen slap dog los for 
anden Gang og tumlede gennem 
Porten, oder Gaarden ind ad Dö
ren til Stuehuset. T il alt Held stod 
denne mod Scedvane aaben, og da 
Han var kommet indenfor, kom So- 
rm Christofferfen til og spurgte,

hvad der dog Var i Vejen. Niels 
Hansen svarede, at der Var kommet 
en efter Ham og havde stukket Ham 
med en Kniv — mere naaede Han 
ikke at faa sagt, for Han sa.ik sam- 
men i en Loenestol.

Alle Folkene i Gaarden Var imid- 
lertid kommet paa Benene, og en 
3—4 af dem sthrtede af Sied til 
Broendehuset for om muligt at for- 
htndre Rovernes Jndtroengen i Hu- 
set hos Koeresten. Som man kan 
toenke, Var denne bleden oengstelig 
ved Niels Hansens lange Fravoe- 
relse og havde til sidst vovet flg ud 
i Gaarden, hvor hun lagde sig un
der Porten. Her traf Folkene fra 
Gaarden hende og fortalte hende 
paa lempelig Maade, hvad der var 
sket. Saa gik der Bud til Loegen, 
der den Gang boede i del nuvoe- 
rende Skovfogedhus ved Thbrind, 
men det viste stg hmtigt, at der in
tet var at göre. Saacet havde voeret 
dodbringende, og et Par Dage 
efter Overfaldet dode Niels Hansen 
efter svcere Lidelser. Forinden var 
Han blevet viel til sin Koereste, der 
senere gtftede stg igen.

Bohe og Hans to Hjoelpere, som 
ikke var bleven genkendt, var der 
intet Spor af — de var forsvunvct 
straks efter Overfaldet, og Roveriet 
blev der saaledes intet af. Noget 
ud paa Natten havde de begivet sig 
ttlbage til SosmedenS Bopoel, vvor 
Madam Sosmed ventede med cn 
Kaffepunch.

fom.net
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Meddelelsen om Mordet spredte 
stg snart i Egnen og opskroemte Be- 
folkntngen, hvad jo ikkevar saa un- 
derligt, naar man kendte Justitsens 
Maade at arbejde paa og dm Man
gel paa Interesse, Ofjentligheden i 
det hele lagde foc Dagen oder for 
Boyes og Hans Bandes Regimente. 
Selv „Fyens Stifts Adresse-Avis 
og Avertissementstidende", „der dog 
trhktes paa Hurtigpresse," ncevnede 
imel om Mordet. Det lokale Poiiti 
tog vel far paa Undersogelsen men 
körte meget hurtigt fast, og det saa 
ud til, at denne, som saa mange 
andre Säger, ftulde lobe ud i San- 
det. Saa besluttede man stg imid- 
lrrtid til at paakalde Regerings- 
mhndighedernes Hjcelp, og R>.sulta- 
tet bled, at der nedsattes en Kom
mis stonsdomstol med Politiretsasses- 
sor R o t h e  som gormand. Og 
det kendtes snart, at andre Hoender 
havde faaet fat. Rothe gik megct 
kräftigt til Voerks, saa kräftigt, ai 
Han Var lige ved at faa uskyldige 
til at „tilstaa". I  Gastrup blev en 
ung Karl, Hans Fallesen, og i 
Balslev en Hjulmand ved Navn 
Niels Kristian mistoenkte. Sidst- 
noevnte vilde gerne giftes og havde 
voevet hos Niels Hansen i Bcoende- 
huset og spurgt denne, om Han icke 
vilde afstaa sit FcestehuS til Ham, 
og da Rothe havde overtaget Un- 
dersogelsen, blev baade H.ulmanden 
og Karlen kort til Assens Arrest. 
Og som sagt: der blev Uke taget 
paa dem med Fliojlshandsker. Boye 
og Hans Drabanter Var der endnu 
ingen, der toerute paa; de svede 
fremdeles Forretning i Egnen.

Hvoc dristigt Bohe optraadte, vil 
ftemgaa af folgende:

En Dag modle Han en Leerer sra 
Egnen paa en ensom Vej. Leereren 
kendte Boye fra gammel Tid, og 
Han solle stg foranlediget til at 
foreholde Ham Hans mange Forbry- 
delser og udviklede for Ham, hvad 
bisse vilde fore til, baade for Tid 
og Evighed. Ta Boye billigt ind- 
romnede Rigtigheden af Loererens 
Sigtelser, erkloerede denne, at Han 
som god Borger fslte stg forpligtet 
til at meddele Ovrighedm dette. 
Men nu blev Bohe vred, gik ind 
paa Li-vet af Leereren og sagde i 
en brostg Tone: So m  je g  f l og  
B r o e n d e m a n d e n  i h j e l ,  
r a n  j eg v e l  o g s a a  droebe 
d i g, og hvad bliver det saa til 
med dit Angiveri?

Leereren svarede rolig: Beer saa 
god, jeg ec ikle bange for at do, 
men husk paa, Bohe, at De derved 
faar en nh Blodskyld paa Deres 
Samvittighed.

Boye saa nu op paa Leereren og 
sagde: Nej, det kan aldrig falbe 
mig ind at göre Dem Fortroed, men 
De maa ellers godt melde mig. De 
ved vel, at mit Nej er lige saa 
godt som Deres Ja , og jeg paa- 
staar selvfolgelig, at Deres Paa- 
stand er bare Logn og Paahit.

Saa blev der et Lhstgilde i Bals
lev. Blandt Drltagerne i dette Var 
ogsaa Taabelig-Las, og som altid 
ved saadanne Lê ligheder blev Han 
en Del beskoenlet. Han arbejdede 
paa denne Tid i Byen, og da Han 
gik hjem, kom Han i Folge med en
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Mollersvend sra Hhbeks Molle. 
Munden gik ustandseligl paa Las, 
og Han havde ved saadanne Lejlig- 
heder ikke for Skik allid at flge stg 
selb Komplimenler. Men hvad Han 
nu fortalte, virkede dog overraskende 
paa Hans Ledsager. Han erkloerede 
nemlig, at det dar Ham, der havde 
slaaet Broendemanden iĥ el.

Da Mollersvenden kom hjem, for
talte Han, hvad Las havde sagt, 
og Mölleren fandt, at det Var Hans 
Pligl at lade Meddelelsen gaa videre.

Qg Las blev meldt M Kommisstons- 
dommer Rothe.

Ta Vognen kom efter Ham, ectice- 
rede Han stg billig til at folge med, 
men forinden man körte Ham til As- 
sens, maatte Han til Udby Kro for 
at höre en Sang, som en Kamme- 
rat af Ham, en blind, der gik un- 
der Navnet „Blinde Krisien", yaove 
strever om Mordet.

Og saa gik Türen til Udby.
» **

„Blinde Kristen" horte ikke til de 
Vijeforedragere, der gor stg kostbar. 
Da Han horte, i hvad ÄLrmde Las 
Var kommet, var Han straks billig 
og foredrog Sangen for Ham. Den 
var paa irke mindre end 13 Vers, 
men Las fik dem aue, og nu ran Loe- 
serne jo saa dem med det samme:

Nisen om 
Kroendemanden.

Saa tidt og oste hores der,
Nu trindt omkring i Landet her,
Om Bold og Mord og Tyveri,
O Herre, staa os naadig bi,
Din Englehcrr omkring öS staa,
At trygt i big hi leve maa.

For nhlig det passeret er 
E j langt her fra paa Egnen her 
En Mand som gjorde meget Gavn 
Niels Hansen det var MandenS Nadl 
I  Balslev Sogn Forstaa mig ret 
Broende Huset saa kaldes det.

Da det var merkt ved midnats Tid 
Kom en Person paa denne Sti 
T il dette Hus i Balslev Sogn 
Og bad, at Manden Ham en Vogr̂  
V il hjelpe med at rejse, da 
Den vceltet var ei langt derfra.

Han billig reiste fig og Snart 
Og tcendte Lygten med en Fart 
Og med Personen gik afsted 
At vise sig til Hjcelp beredt 
Da tvende kommer fvem paastant 
Saa der var tre om denne Mand.

Det skjeete ved Hans egen Jort 
Og Manden sagde diese ord 
Det ikke rigtig vcere maa 
Hvorfor Han vilde fra dem gaa 
Men en af dem en Stritte tog 
Og hastig den om Halsen flog.

Med Magt de droge Ham afsted 
At ove deres Gjerning led 
Men da i samme Ojeblik 
Han Stritten strar af Halsen ft)
Tog Morderen fin Kniv da fat 
Og stak Ham den i Livet brat.

Han lob nu fra dem med en Kart 
Hen til Broende gaar den snart 
Og beder dem at hjcrlpe fig 
HvorM de strax var hjoelperig 
Og Lagen hentet blev paastant 
Ar hjcrlpe denne Arme Mand.
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Men endekig det bled Hans Dsd 
Thi alt for haard Var Veite stsd 
Gud kakvte hjem den freiste Aanv 
Som beste Veite Smertens Baand 
Men HoednenS Dag flal komme vist 
Om ikke for saa evig fist.

Du grove Synder, tceng dig om 
Som nhlig var saa haar og Grum 
At ove saadan Mord og Drab 
I  den din Onde lidenflab 
Hans Blöd fra Jorden raabe vil 
At Hoevnen snart flal stunde til.

Da flal Lu ikke finde Ro 
Skjont du det ei inu vil Tro 
En HelvedSild flal vife fig 
For dig i Dromme stroekkelig 
Saa at du med Forfcrrdelse 
Skal vaagne op i Qual og Bee.

Hvis Herren dig flal blive god 
Maa du for Shnden gjore Bod 
Og söge hen til Frelseren 
Bed Ham Gud vcere vil din Ben 
Thi tun Hans Lidelse og Dod 
kan hjelpe dig i denne Nsd.

Hold, Fader oder öS din Haand 
Og fendt o» din den gode Land 
Saa vi fole denne Trost 
At di ved Jesus er forloft 
Og maa fra den Jaunnerdal 
Gaa ind i HimlenS Frydesal.

Da „Blinde Kristen" var kommen 
igermem Bisen, steg Las til VognS, 
og Türen gik ad Assens til.

Der var vist ingen, der troede 
paa, al Taabelig-Las havde g*ort, 
hvad Han havde beskhldt fig selb 
for. Der var da ogsaa m paafal- 
dende Sindsro oder Ham, da Han i 
Selskab med Sognefogeden med 
flere körte ad Assens til. Meget 
havde det interesseret Ham at höre 
„Blinde Kristen"s Vife omBroende- 
tzusmanden. Heller ikke i den Hen- 
seende svarede Las nemlig til fit 
Navn. Han dar selv end kendt Vise- 
forfatter med mere Formsans end 
de fleste af Hans Kolleger, og paa 
Siedet gjaldt Han for en litereer 
Smagsdommer, hviS Mening man 
öfte afoeskede. Han var ogsaa meget 
sogt som Leslighedsskribent, lavede 
Viser og Taler til festlige Leikig- 
heder og skrev Grabvers og meget 
andet. Selv Affattelsen as retslige 
Dokumente? gav van fig af med og 
hsstede megen Paaskonnelse derfor.

Ällerede som Dceng lagde Han 
udmoerkede Ebner for Dagen, og 
navnlig havde Han en glimrende 
Hukvmmelse. Hvad Han en Gang 
havde leert, glemte Han aldrig mere. 
Baade Leereren og Proesten ög da 
s«rlig den fidstnoevnte lagde Moerke 
til den begavede Dreng, og Prce- 
sten, Pastor Thaarup, havde endog 
ved Lejlighed Nytte af Ham ved 
Udovelsen af stn- EmbedSpltgter. 
Han skulde en Gang, fortoelleS der, 
tale ved Begravelsen af et kille 
Varn, der var dod for Moderen- 
Haand. men Han havde stört Besvoer 
med at fao lavet en Tale, der pas- 
sede til Lejligheden. Saa kom Han 
imidlertid til at tale sammen med 
Las om Begivenheden, og Drengen 
gav Ham da flere Bink, som Han
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gjorde Brug af. Del er et Vidnes- 
bhod om LaS's gode Hukommelse, 
at Han siden künde gengive Talen 
ordret. Han lcerte for ovrigt siden 
andre Talen, og saaledeS er vi kom
met i Bestddelse af den. Den gen- 
gives her noget forkortet:

Undertiden taler man, naar man burde 
tie, undertiden tier man, naar man burde 
tale. Skal jeg tale eller flal jeg tie? 
Min Pligt bhder mig at tale.

Aabner Dig Du Moderjord! Modtag 
i Din stille og Din dhbe Fred dette fred- 
lsse Off er. Nnder LivetS haarde Kamp 
er Du falden. Moderhaand har drcebt 
Dig, Moderflod havde modtaget Dig. 
Daagn og bed, at I  ikke falder i Fristelse. 
Overalt paa JordenS störe SkuepladS 
trindt omkring under Solen koempes der 
paa Liv og Dod. Lasten, Lysten, Merket 
og Doden varer. Mennester fodeS og om- 
giveS af faste og bestürmende Magier. 
Men hvo Hader da laant den hjcelpelsseste 
blandt alle Skabninger baade Ojne til at 
flelne, Haand til at stride og Fod til at 
flhgte med. Men stille som Ormen i 
Stsvet maatte Drengen forverüe den knu- 
sende Fod.

Det ser ud, som om Menneflelivet er 
opgivet og ingen mcegter at troede i KrÄS 
for Lasten, Ltisten og Doden. Selb Dhret 
paa Marken, selv Lsven og Dragen strider 
for sin Vngling til Blodet. Hvad kan da 
det hellige, moegtige Mennefle udrette? 
Hvilke tunge Folelser, hvilke strcekkelige 
Anelser og hvilke msrke Tanker maa ikke 
have ssnderrevet ModerenS Hjerte, da hnn 
gav sin SjoelS elflede til Doden.

Tr<rd da Kid til denne Grav, I  flinhel- 
lige Ojenflurke! I  er den bevcrbnede 
Kraft, som har trykket hende Kniven i 
Haand og I  haver drcebt den flumrende

Dngling. Men jeg ser Ham i det evige 
Livs Morgenrsde. Blodet er borte, Saa- 
ret er lcegt, og Han hviler ved FrelserenS 
blodige Side. Der er Morderkniven for- 
seglet. I  Fcedre og Modre, I  Vnglinge 
og Viger gemmer dette dhbt i EderS Erin- 
dring. Vaag og bed. at I  ikke falde i 
Fristelse. Gud give Eder Naade og Styrke 
dertil. For Guds Skhld. Amen!

Det var vist baade forste og 
sidste Gang, at Las forsogte flg i 
det gesstlige, men Forsoget kan so, 
som man ser, ingenlunde kaldes 
mislykket. Og det samme gcelder 
Hans poettske Produkttoner. I  et 
Digt om Friheden, voesentligt Fri- 
Heden ved ikke at eie noget, vifer 
Han sig som et Sthkke af en Sam- 
fundssattriker. V i citerer et Par af 
Versene:

Ja, Frihed oder Jorden gaar, 
den brhder selv den bundne Lcenke; 
men Han, der Kongesmhkket bcrr, 
den rette Frihed ikke stoenke; 
thi Slavens Aand tit overstiger 
den Helt, der kcekt for StorkorS kriger 
og kober Navn.

Men fti er Han, der stet intet har, 
thi hele Verden for Ham staar aaben, 
og Kreditor mod Ham ej boerer Baaben; 
for Tyvebcmder kan Han sove rolig, 
og Jld kan ej tcer« Hans  Bolig, 
der ingen har.

Hil den, der ej HuS og Hjem har, 
thi Han er Herre til alle Goder,
Han Skatter og Udgifter altid spar'. 
Hvad bryder Han sig om Slot og Stater, 
til Horisonten naar hanS Lofte, 
og hele Jorden er Hans Toste, 
og den er stör.
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Ej GoeldSarresten blev Hans Del, 
for den SagS Skyld kan Han sove rolig, 
den bliver sjceldent JsderS Trcel, 
der har paa Flakkebjerg sin Bolig; 
knap kender Han Advokat og Dommer, 
thi sjceldent Han for Retten kommer 
for Gaeld og Prak.

Der ingen tcerer paa Hans Marv, 
og Aagerkarlen sig fra Ham vender,
Ham ArmodS Son de kan er bruge, 
for der er intet Blöd at fuge 
af torre Ben.

Ogsaa i Koerlighedspoesten havde 
Las forsogt sig, og fom bei svnes 
med mê et Held. Her er et Vers 
om et Par Elskende:

Peder i den stille Aftenftund 
gik igennem Lunden med fin Mine, 
khSsed hendes rode Rosenkind, 
kaldte HimlenS Gud til ElflovS Vidne.

Noesten Wesselsk i Anslag-1 er en 
Vife om Fruen paa Koersgaard, 
Anna T r o l l e ,  der interesserede 
sig stoerkt for Humleavlen og ind- 
fsrle Humlespiret hertil fra Thsk- 
land.

Det hedder herom:

Paa KcrrSgaard levede en Biv, 
saa hsrteS gamle mumle, 
hvis hele Lyst og TidSfordriv, 
det var at plante Humle.

I  Vifen gives i ovrigt et Bil- 
lede af Bondernes Liv paa den 
Tid, „da Bonden ikke Var forvoent". 
Det hedder saaledes i et af Ver- 
sene:

Hans Hefte gik ved Krhkker, 
og selv ban sine Bogne trak, 
dem samled op i Stykker.
Han ksrte uden Fcelg og Nav, 
som Han var helt af Lave, 
sit Herflab Han hver Skilling gav, 
Han künde scnnmen flrabe.

Det var jo ikke saa underligt, at 
„Blinde Fristen" med en vis Spcrn- 
ding aiiventede, hvad Las som 
overste Sagkundskab havde at sige 
til Sangen om Broendehusmanden, 
og at Las paa sin Side interesse
rede sig for, hvad Fristen havde 
faael ud af denne Vegivenhed. 
Havde man derimod regnet med. at 
Visen i ariden Henseende sknlde göre 
Jndtrhk paa Las, forregnede man 
sig. Hans Samvittighed var i den 
bedste Orden, da Foengselspor'en i 
AssenS lû kede sig ester Ham. Oa at 
Han ikke var saa „tovlig" endda fik 
man endnu en Gang Lejlighed til 
at erfare.

Det lhkkedes ikke Rotde at saa 
Las til at gaa i Toset. Han boldt 
paa sin Uskyldighed og lod fig 
ikke af Aorhorsdommerens Trusler 
skroemme til at tilstaa en Forbrhdelse, 
Han ikke havde begaaet. I  lang 
Tid horte eller saa man dog intet 
M Las, saa Politiet maatte vel 
stadiq holde paa Ham.

Men en skonne Dag blev der Rore 
i Bhen. Politiet körte rundt og 
var i fuld Aktivitet.

Hvad var der mon sket? Jo , Las 
havde nok fortalt Forhorsdommeren,



24 Boye og Hans Bande.

bvad -an havde Hort hin Rat i 
Middelfart Arrest, da Bohe og Hans 
to med̂ ammenldome lagde Raad ov 
om Mordet paa Broendehus- 
manden.

Da Las havde fortalt bette og 
bvad mere Han v̂ dste, blev So- 
fmedens Kone hentet, og nu be- 
skuttede Politiet at spelle en fiks 
lille Komedie ved H*oelp af Las.

Solmedens Kone blev sat ind i 
en Celle ved Siden af Las', oft Las 
oft hun skulde da tale sammen ftennem 
Rsftlehuvet. Las, hvem et ntst Soet 
Lot oft flere andre rare Tinft Var 
stillet i Udstftt. vor straks villift til 
at aqere Lok*edue, og Han fortalle 
nu Sostnedens Kone, at han var den 
Voeverson fra Ssby, der fornylift 
havde slaaet stn stader ihiel. Las 
oa Sô medens Kone var ftode gamle 
Bekendte. men ban anlagde en ari
den Dialekt, oft hun havde inqen 
Grund til at tvivle om, at Han 
virkelig var dm, Han udgav stg for. 
Taabelift Las ftiorde alt for at ind- 
smiftre fig hos hende, og da Han 
tilfidst dreiede Samtalen ind Paa 
stremtiden og spurgte, om de ikke 
skulde ssge Hinandens Bekendtskab, 
naar de kom ud, flog Madam So- 
smed straks til. Hun havde loenge 
voeret ked af Sosmeden og lod ikke 
et saadant Tilbud gaa fra stg.

Las var midi i Fremflgelsen af 
et omt Koerlighedskvad, da Doren 
til Hans Celle pludselig blev redet 
op, og en Betjent viste fig i Toren. 
Det var tydelig for Madam So- 
smed at moerke, at der var noget 
galt paa Fcerde, og at hun ikke log 
fejl deri, erurede hun ved, at Be- 
rjenten snart ester — efter Astale

mellem dem — gav fig til at slaa 
los paa Las.

Las skreg frhgteligt op, og da 
Betienten omfider forlod Cellen. 
vendte Madam Sosmed fig bet
ragende mod Noglehullet.

„Gjorde det meget ondt?" var 
hmdes bekhmrede SpsrgSmaal til 
den nyerbvervede Hjoertenskcer.

„ Ja /  sukkede Las. „Det bar det 
virrste, ieg endnu har ov'evet."

„Var det bei, -in Stakkel!"
„Ja ." figer Las. „ieg lider meget. 

Men mig skal de ikke faa til at gaa 
ved. Ieg kan sagtens bjcerge mig, 
'̂or ieg er io ene om mit. Det bli- 

ver ikke faa nemt for jer, for I  er 
io tre"

„Ja ," figer Madam Sosmed. „Kri- 
sten (Sosmed) er der nu ingen gare 
'or; Han er stkker nok; det er vsrre 
med Anders (Pranger), Han er ikke 
rigtig fikker, naar Han faar m 
Taar."

„Ja , det er ikke faa let," figer
Las. „Og nogle störe Lognehalse
er de jo, de Politimoend. I  Gaar 
bilde de bilde mig ind, at jeg har 
baaret mig saadan og saadan ad
med Mordet paa min Fader. Men 
Logn er det hele, for jeg har baa
ret mig helt anderledes ad."

„Ja , det har du Ret i,"  sagde
Madam Sosmed. „Forleden lagde 
de en Strikte og en Kniv frem for
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mig og paastod, at bei Var den 
Stritte og den Kniv, der dar an- 
vendt ved Mordet paa Broendehus- 
manden, og at teg maatte videBe- 
sked med dm Ting, men det er den 
storste Lsgn, de kan brcrkke af fig, 
for dm Stritte og den Kniv, de 
brugte, har jeg hjemme. Kniven 
ligger godt gemt i min Dragkiste- 
skuffe, og Snoren bruger vi til at 
sloebe vor Baad i Land med."

* »*
Denne Udtalelse Var, hvad der 

behovedes. Las gned sig tilsteds i 
H«nderne ved Tanken om den Be- 
lonning, -er veniede Ham. Men 
Han var ikke den eneste, -er nsd 
godt af den. En Politimand havde 
overvceret Samtalen i et Voerelse 
ved S'den af Cellerne, og hurtigst 
muligt blev Rothe gjort bekendt 
med dms Jndhold. Ru havde man 
endelig et flttert Spor at gaa efter.

Saa snart ske künde, sendte As
sessoren fine Betjente ud til Sogne- 
fogdm i A'perup Sogn, og samme 
Rat körte de til So'medens Bopoel. 
Her fandt de ganske rigtigt baade 
Stritten og Kniven. Sosmedm selv 
var ikke hjemme, men da de var 
ved at köre dort, kom Han gaaende 
op ad Gaden, og en Betjent sprang 
da af Vognen, smoekkede et Par 
Haandjern paa Ham og log Ham 
med i Vognen. Ogsaa Pranger 
anefteredes. Bohe nod sorelsbig 
Friheden i Jhlland, ester at Han, 
som meddelt, nogen Tid havde voe- 
ret arresteret for Fal'kmonteri uden 
at kmme overbevises derom.

Saa blev Las og de andre uskhl. 
-igt arresterede sat paa fri Fod.

AI der var noget om det med Las 
og Politiet, var klart nok; aldrig 
for havde man sei Ham saa fin. 
Foruden en Hel nh Kloedning havde 

ân faaet et Par Stovler og 24 
Rigsdaler i Kontanter.

De to andre, Fallesen og Hjul- 
mandm, kom nu ogsaa ud, men 
uden Erstatning. Fallesen varslup- 
vet nogenlunde fra det, men Hjul- 
manden kom hjem med et nedbrudt 
Helbred og dode omttent et AarS 
Tid efter.

Da Madam Sosmed saa, at Däm
meren var kommet i Bestddelse af 
den Kniv, hun troede godt gemt 
hjemme Paa Bunden af Dragkiste- 
skufsen, var hun soerdig.

Hvordan tror du, det kan voere 
gaaet ttl? hviflede hun germem 
Noglehullet til fin nye Ven i Cel- 
len ved Siden af, da hun fortes 
tilbage til Arresten, men der kom 
ikke mere noget Svar. Han var 
borte — maaske, toenkte hun, var 
det ikke gaaet Ham bedre, end det 
var gaaet hende selv. AI den samme 
Ven havde spillet under Doelle med 
Politiet og vceret med til at lokke 
Tilstaaelsen ud af hende, faldt 
hende ikke ind.

Meget hurtig blev Sagen nu kla
ret sor Sosmedens og Anders Pran
gers Vedkommende. Tilbage var 
Bohe, men ogsaa Ham havde man 
nu fat.

En skonne Dag kom de körende 
fra Middelfart gennem BalSlev med 
Ham, og med det Kendskab, Befolk- 
ningen efterhaanden havde erhvervet
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flg lil Rothes Forhorsmethoder, Var 
man paa det rene med, al Bove 
Venne Gang bilde faa ondt ved at 
smoge af flg.

I  Balslev giorde man Holdt hos 
Sognefogeden, Jokum Andersen, og 
Datieren her fik Lov at give Bove 
et Sth'ke Mad, som Han spiste med 
Haandjern paa.

Ved Ankomsten lil Asiens aik 
Rothe selb ned i Arresten og hilste 
paa Bohe.

„Naa, det er Bohe," saade Han.
— Ja , det er det, svarede Fceng- 

selspersonalet.
— V il De saa kloede Ham af, 

beordrede Assessoren, og give Ham 
DreilStroje og Dreilsbukser paa.

„Hr. Assessor," faldt Bohe ind, 
„det kan ieg ikke hhtte mig med."

— „Hvem flger, at du skal hhtte 
dig?" afbrod Assessoren Ham Haardt. 
„Saadan en Roverbandit. Lige saa 
sandt, som du har udost Mandens 
Blöd fra Broendehuset, stal ieg 
udose -it. Det kan du stole paa, 
min Son! Du hedd-r nok Bove, 
men jeg skal vise dig, at jeg er 
Mand for at bsje dit Mod og ud
ose dit Blöd."

Strengt Herskab — mumlede Bove. 
da den ubehagelige Visit Var tu 
Ende, og Assessoren forlod Cellen. 
Saa meget forstod Han allerede, at 
Assessoren Var af en anden Slags 
end dem, Han plejede at IrceRe Tov 
med. Men tilstaa — nej, saa kendte 
man ikke Bohe.

Og i lang Tid holdt Han Stand 
overfor Forhorsdommeren, flont 
Rothe Var en Mand, der forstod

fine Ting. Straks Bohe Var kom
men ind, havde man givet Ham en 
Kamelhaarsskjorte paa, men dette 
Var kun en Beghndelse; efterhaanden 
blev baade det ene og det andet 
Torturinstrument bragt i Anven- 
del̂ e. Men lige meget synteS det 
at hioelpe.

Dog, det blev til fidst for meget, 
ogsaa for Ham. Der gik Rhgter om, 
at man havde faaet et Halsbind 
fra Kobenbavn med Pigge paa. og 
at dette havde giort Bohe mor. Om 
det er rigligt, ved vi ikke. Mm 
bilde ogsaa vide, at Rothe til sidst 
skulde bave forsogt at tage Bove 
med d-t gode. Han Var, fort^lles 
det, end Dag gaaet ned i Arresten, 
bavde lagt sin Haand paa Boves 
Skuld-r og sagt: „Bare vi Io noaet 
fsr havde loert Hinanden at kmde, 
min Son, saa bilde du ikke vcrre 
kommet saa langt ud paa For^rv- 
derveien. Dit H'oerte er io endnu 
ikke helt fordonvet."

Denne Ud̂ alelse — saaledeS for- 
toellrs der — skal habe giort et saa 
stcerkt Jndtrhk paa Bohe, at Han 
faldt helt sammen, saa det blev en 
lei Sag for Forhorsdommeren at 
faa Hans Tilstaaelse.

Hbordan dette end forholder fig 
— det gik, som Rothe havde saat, 
at Han skulde böse dm forhoerdede 
Forbrhders Mod. Bohe iilstod til 
fidst alt, ogsaa hvem der Var Hans 
Hjoelpere. Da Han Var gaaet til Be- 
kendelse. skal Han have sagt: Naar 
feg skal undgcelde, skal de andre 
ogsaa. Nu skal ieg skaffe Dem lige 
saa mange Fänger, som kan kores 
paa 14 FormandSvogne.

Hvorom alting er, det fhldte godt
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op i Egnens Arrester. Ja lt blev 59 
Personer sat fast, og af disse slap 
kun 1 — een — for Straf.

Flere Dage ig-nnem körte Polittet 
rundt, og mange af Anholdelserm 
gav ikke mindre Stof til Samtale. 
end Bandens Bedrifter havde giorl 
det. T il en Forandring var bei nu 
Bandens Medlemmer, der blev for- 
styrrede i derer Nattesovn.

Skont Tilstaaelsen forelaa for 
Hovedpersonernes Vedkommende, Var 
der dog selvfolgelig langt ig-n, til 
Sagen var fuldstoendig opklaret, og 
Dommen künde affiges.

Fra Mordet paa Niels Hansen 
blev begaaet til KommissionSdmn- 
men blev afsagt, forlob omtrent Io 
Aar. og dog maa man vist flge, at 
Rotbe og bans Medhioelpere frem- 
skyndede Sagen med störst muttge 
Kra*t. Foruden Mordet paa Niels 
Hanken og alle de mange Moderier. 
Banden havde begaaet — deres Tal 
lob som noevnt op til oder halv- 
andet Hundrede — havde man og- 
saa P . Olsens Sag ttl Behandling. 
og det var en alt andet end let Op- 
gave at rede de mange Traade ud 
fra hverandre og udNnde hver enkelt 
Arrestan t Andel i Forbrhdelserne.

For Mordsagernes Vedkommende 
gik det, da forst Hovedmoendenes 
Tilstaaelser forelaa, dog saa tem- 
melig lei, og navnlig var der. da 
man gik dem noermere paa Livet, 
tun faa Divergenter med Henshn til 
Mordet paa Niels Hannen. Boye 
indrsmmede, at det fra forste Foerd 
havde voeret Tanken at drceve Niels

Hansen, og det fremgik af Forhore- 
ne, at Hans Io medTyldige, So- 
smeden og Anders Pranger, havde 
voeret indforstaaet hermed. Sosmeden 
hcevdede under Forhorene, at Han 
ikke bavde paataget stg anden Del- 
agtighed i Gerningen end at lokke 
Niels Hansen ud, og naar Han vat 
droebt da at holde Vagt. medms 
Boye og Pranger gik ind og rovede 
bans Penge. og paa lignende 
Maade sogte Anders Pranger at re- 
ducere sin Andel i Forbrydelsen til 
det mindst nml'ge. Han noegtede 
straks, at Han havde voeret vidende 
om, at det var paatoenkt at myrde 
Niels Hansen, men vedgik dog se- 
nere, at nogle Dtringer af Boye 
vaa Befen til Gerningsstedet over- 
beviste Ham om. at det var Menin
gen at droebe Ham. Jmidlertid tviv- 
lede Han stoerkt om, at Boye virke- 
lig havde Mod til at göre Alvor 
af stt Forsoet, men da denne Tvivl 
lenere gjordes ttl Skamme, beslut- 
tede Han stg ttl at unddrage stg en- 
hver Andel i Forbrhdelsen ved, saa- 
snart Lejlighed gaves, at fjerne stg 
lra Stedet, og da de havde forfulgt 
Niels Hansen et Stykke ned ad 
Vejen, sprang Han over et Goerde 
og forlvandt for forst at troefse de 
w andre igen, da de ester Over- 
faldet vendte tilbage til Sosmedens 
Bopcel.

Denne Forklaring gik Pranger dog 
senere fra for et Hovedpunkts Ded- 
kommende. Han indrommede nem- 
lig, at Han havde samtykket i, at 
Roveriet udfortes, selv om det blev 
nsdvendigt at droebe Niels Hansm, 
og at det var en Astale imellem 
dem, at Han og Sosmeden skulde
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gaa ind og rove Pengene, naar 
Bohe havde droebt Niels Hansen.

Hvad angik Tilvirkningen af falste 
Penge gab Arrestanterne en udfor- 
lig Skildring af, hvor Pengene Var 
tilvirket og hvem der Var Deltagere 
i Forbrydelsen, medens man ikke fik 
hell Rede paa, hvor mange Penge 
der i det hele Var forfoerdiget. Som 
noevm blev en stör Del af dem til- 
virket i Sosmedens og Stikirend- 
skroederens Hjem, men man havde 
dog ogsaa andre Tilholdssteder. V i 
har saa'edes modtaget nogle Mon
ier, som er fundet vag ei gammelt, 
nu ombhgget Hus i Aahojrup, hvor 
der i fln Tid boede en Mand ved 
Navn Mads Larsen, som Var Med- 
lem af Banden. Han og Hans Kone 
Sara deltog i vid Udstroekning i 
Tilvirkningen og Udgivelsen af de 
falske Penge, og de har altsaa ikke 
naaet at saa sat dem alle i Omlob.

Hvad endelig Thvorierne angaar, 
v'.l det fore for viüt her at gaa i 
Enkeltheder, blot for Hovedmoende- 
nes Vedkommende. I  meget lignede 
disse Forbrydelser naturligvis ogsaa 
hverandre, soerlig de mange Jnd- 
brudSthverier og Thverier fta Mar- 
kerne. navnlig af Krealurer. Ne- 
denslaaende har vi sorsogt at samle 
en Liste over de Steder. hvor Bohe 
enten alene eller i Forening med 
andre — navnlig Sofmeden og An
ders Pranger — begik Jndbrud. 
Den er vist langt fta fuldstoendig, 
men dog tilstroekkelig talende:

I  Ore Kucke;
hos Gdft. Jorg. Simonsen, Staureby; 
i KauSlunde Kirke; 
i ViSsenbjerg Kirke; x

hos Hmd. Joh. Jacobsen, Baaring Mark; 
hos Gdjr. Anders Hansen, Kauslunds; 
hos Hmd. Niels Ssrensen, Fjellerup; 
hos Gdjr. Rasmus Hansen, Fjeldsted; 
hoS Boelsmand I .  Hansen, Kjodstrup Mk.; 
hos Landmaaler Olesens Enke, Sletterod; 
hos Hmd. Clement Jensen, Rorup; 
hos Gaardejer Soren Mathiesen, JndSlev 

Thaarup;
hos Gdjr. Morten Hansen, Bejrup; 
hos Gdjr. HanS Jensen, Aarup; 
hos Gdjr. Simon Junge, Fjellerup; 
hos Jacob Jensen, ViSsenbjerg Molle; 
hos Fcesteren af Fuglvig Bandmolle; 
hos Hmd. Jens Larsen, Skalbjerg; 
hos Hmd. Hans Mortensen, Ladegaard 

Mark;
hoö Boelsmand Christoffer Pedersen i 

Baaring;
hos Hmd. Jorg. Bertbelsen, Orboek; 
hos Hmd. Hans Jensen, Aabhlund Mark; 
hos Hmd. Mathias Ernst Frederiksen, 

Skonborghus, ViSsenbjerg, 
og hos Hans Hansen, Hcekkebolle Mark; 
i Vinding og i Taulov Kirker i Jylland.

Kommisistonsdominen blev afsagt 
den 21. August 1855 og lod Paa 
Dsdsstraf for fire af ArrestanterneS 
Vedkommende, nemlig Bohe. So- 
smedm, Anders Pranger og Peder 
Olsen. Om Bohe oplhstes det i 
Dommen, at Han som Soldat Var 
bleven domt til at nedsoettes i de 
Meniges 2. Klasse og til 75 Slag 
Rotting. men at Han i svrigt ike 
tidligere havde v«ret straffet. Han 
og Hans Io Medskhldige skulde „loeg- 
ges paa Stejle og Hjul", medens 
Peder Olsens Hoved skulde soettes 
paa en Stage. Peder Olsens Med- 
skhldigê  Laurine Bohe, der, som 
man har set, Var den egentlige An-



29Bohe og Hans Bande.

M er af Mordet paa Jngeborg, 
dode, som meddelt, under Sagens 
Behandling. Hun maatte i svrigt 
ikke henrettes, da hun Var frugt- 
sommelig ved Peder Olsen.

De ovrige Medlemmer af Banden 
fit enten Tugthus, Forbedringshus 
eller Band og Brod, det forste i 
flere eller fcrrre Aar. En fik saa- 
ledes Tugthusstraf paa Livstid, 3 i 
16 Aar, 3 i 12 Aar, 5 i 10 Aar, 
14 i 8 Aar, 1 i 7 Aar og 3 i 6 
Aar. Sosmedens Kone fik 3 Aars 
Forbedringshus, dels for Forfcer- 
digelse af falske Penge, dels for 
Meddelagtighed i Tyveri og dels 
for Hoeleri.

KomMisflons dommen blev appel- 
leret til Holesterei, hvor Sagen kom 
til Behandling i Slutningen af Maj 
1856.

Den 29. i samme Maaned faldt 
Dommen, der lod paa Stadfoestel.e 
for Boyes og Peder Olsens Ded- 
kommende, idet dog Tilloegssttafsene 
(for Boyes Vedkommende, at Han 
lagdes paa Hjul og Stejle og for 
Peder Olsens Vedkommende, at Ho- 
vedet sattes paa en Stage) bort- 
faldt. For Sosmeds og Anders 
Prangers Vedkommende stadfcestedes 
Kommissionsdommen ligeledes, mm 
Flermllet af de Til.orordnede mente 
dog at burde indstille Sofmedm og 
Anders Pranger t.l Benaadning med 
livsvarigt Tugthus, Sosmeden soer- 
lig fordl Han itte havde taget anden 
virksom Del i Forbrydelsm end at 
lokke Niels Hansen ud, og Pranger 
fordi Han forlod Stedet, saasnart 
Han saa Boye tage fat paa Niels 
Hansen. Som T.llcrgsstraf skulde de 
dog begge kagstryges.

Og denne Jndstilling fulgte man 
paa hojeste Sted.

I  den Tid Bohe havde henfiddet 
i Assens Arrest, dar der foregaaet 
en kcndelig Forandring med Ham. 
Medens Peder Olsen til det fidste 
viste flg som en forstokket Forbrh- 
der, hos hvem der aldrig sporedes 
en angrende Folelse, blev Bohe paa 
det fidste stoerkt religiös, og der er 
ester alt, hvad der foreligger, noep
pe Grund til at tro, at det Var 
Paatagethed hos Ham. Under fit 
Fcrngselsophold i As ens flrev Han 
en Sang eller Salme, som virkelig 
synes at vife en angrende Synder 
vag Ordene. Sangen, som endnu 
huskes af en gammel Kone i Fons, 
Niels Andersens Enke, der horte 
den som 9 Aars Barn, lyder saa- 
ledeS:

Gud, til mig arme Synder se, 
som nu mit Liv flal lade, 
mod bte Bud jeg syndede, 
har voldt min Ncrste Skade.
Skal jeg da i Fortvivlelse 
og ester denne Lidelse 
fortabeb evig blive.

Thi Stangen med sin onde Gift 
mig voldte Sorg og Smerte 
og gav fin foele Syndegift 
ind i mit arme Hjoerte.
O, Frelser, fri min arme Sijcrl 
og du, Guds Lam, Immanuel, 
dit Blöd er NaadenS Kilbe.
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O, Jesu, du korsfcrstede, 
til dig jeg nu mig stynder, 
vor Talsmand og for Lidelse 
for hele Verdens Synder.
Ja , Frelser, du vor Mcegler 
forliger os med Faderen, 
for din Skyld Han os Hörer.

Lad nu min Bon, o milde Gud, 
for Jesu Skyld dig rore 
og lede mig af Snaren ud 
og naadig mig bonhore.
Du NaadenS Dor for mig opluk, 
at jeg med Jesu sidste Suk 
kan dig min Aand befale.

Saa bojer jeg mig rolig ned, 
til dig mig ganske vender, 
jeg ved, at du af Kcrrlighed 
din Helligaand mig sender.
Naar Krop og Hoved stilles ad, 
jeg i den levende Guds Stad 
flal finde Naade, Amen!

AI ttgnende Tanker har optaget 
Bohe til det allersidste, ses af et 
Brev, Han sendre fra Ksbenhavn 
(hvortil Han Var fort under Sagens 
Beyandling for Hojesterey til sin 
noermeste Nabo, Mads Christensm, 
Liedershave, faa Dage for Henret- 
telsen. Brevet, det sidste Boye skrev, 
Var, som man vil je, dateret 9. 
August, men naaede ikke Adressaten 
for Hemettelsen. Dar det kommet 
Ham i Hcende forinden, vilde Han 
have vcrret til Broende og sagtFar- 
vel til Boye, thi trods Naboskabet 
med Ham, havde Han aldrig gjott 
Ham noget ondt. Naar Han nu og 
da havde lagt Akngstelse for Dagen, 
havde Boye altid beroliget Ham. 
Rcrven bider ikke i  fln egen Foele,

sagde Han, og Han handlede aldrig 
mod det gamle Ord.

Det paagceldende Brev, der er 
opdevaret af Mads Lhvistensens 
Sloegt og nu gaaet i Arv til 
Fru Valborg Lcvrsen, Hcrüebolle 
To.'tegaard, gengives hoSstaaende i 
Faksimile. Del er, som man v il se, 
stoerkt moerket af Tidens Tand, men 
det allermeste af det kan dog lceses. 
For dem, der vil have vanskeligt 
ved at tyde det, gmgives Brevets 
Jndhold i fln Helhed.

Kjobenhavn, d. 9de Avgust 1856.

Kjcere Ven!
Det vil vist falde Dig underlig at faa 

Brev fra mig, men jeg haaber, at Du til- 
giver min Dristighed. Jeg har nu faaet 
Bished i min Sag, og den Dag ncermer 
sig, som flal afgove min Skcrbne. Jeg 
maa nu fige Verden og al dens ustadige 
Lykke Farvel. Her er intet mere tilbage, 
Tanken om Doden forfcerder mig ikke. 
Jeg har lcert paa dette Sied, at der er et 
Liv efter dette og at Gud vil ingen Syn- 
ders Dod, men Han flal omvende sig og 
leve. Hvorfor flulde jeg onste at leve? 
For mig har Livet ingen Tillokkelser, jeg 
har misbrugt Tiden. Verden foragter mig 
og min Dom er retfoerdig. Hvo som ud- 
oser Menneflets Blöd ved Mennestet, ved 
Ham flal Hans Blöd udoses, thi Gud stabte 
Mennestet efter fit Billede.

Kjcere Ven, jeg har strevet 2 Breve til 
min Fader men ingen Svar bekommet, af 
hvad Aarsag ved jeg ikke. Hvis Han lever 
beder jeg Dig bringe Ham min sidste Hil
fen og bede Ham tilgive mig den Beflcem- 
melse, jeg har Volt Ham; er Han dod har 
jeg vist bidraget til at forkorte hanS Liv. 
Jeg har altid vcrret Ham ulydig, men jeg
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ved Han har tilgivet urig og bebet for min 
Sjoels Frelse.

Hermed vil teg ende min fidfte Skri- 
velse med en kj«rlig Hilfen til eder alle. 
Jeg onffer eder mange og glade Dage. 
Farvell —

Hengivenst 
I .  H. Bohe.

BoheS Holdning paa Henrettelses- 
dagen den 16. August falber, som 
man vil habe sei, godt i Traad med 
bette. Medms itte mange af Egnens 
Besolkning sov rolig Natten ttl den- 
ne Dag, og selb Skarpretteren skal 
habe gaaet uroltg op og ned ab 
Gulvet ttl langt ud paa Natten, 
dar Bohe ganske rolig i Bevidst- 
heben om, hvab der sorestod. Udm 
mtndste Mobstanb gab Han stg sin 
Skcrvne i Bold, og lagde, efter at 
habe bekendt sin Shnd, frivilligt 
Hovedet paa Wollen.

Paa ganske anben — og en me- 
get uhhggeligere Maabe — synes 
Peder Olsens Hmretlelse at voere 
forlobet. Endnu paa Hans allerstdste 
Levedag Var der itte den allormind- 
ste Anger at spore hos Ham, og 
Han var endnu, da man körte lil 
Retterstedet, meget ilter. En Scene 
isoer har foestnet stg i Ti.skuernes 
Erindring, vel sagtens itte minbst 
som et Modstytte lil gamle Boyes 
Fortvlvlelse. Da Dognen med Pe
der Olsen körte gennem Etterup Ga
be, lob Hans Moder den op og 
raabte til Sonnen, om hun künde 
faa de Penge, Han havde paa stg, 
og om Han havde faaet nogle Pen
ge, Han havde lil gode hos en 
Mand i Nabosognet, for hdem Han 
havde flaaet nogle Stm . Paa Ret

terstedet (paa Etterupgaards Mark) 
oar Graven gravet og en hoid 
Htoellekisle hensat ved Siden af, da 
Egnens Beboere flog Krebs om 
Stedet. Skarpvetterens Okse laa ved 
Siden af, men under et rodt Kloe- 
de. Alt bette künde Forbrhderm se, 
og Han synes at grue for det Lfe- 
blik, da Skarpretteren loftede det 
rode Klrede. Proestens Tale brod 
Han stg tilsyneladmde itte detmind- 
ste om at höre, var meget vred og 
ikar Toender og maatte, da Oteblik- 
ket kom, med Magt fores hm til 
Blollen. Da Hovedet var salbet, 
olev det lostet t Dejret, mm faa 
Lunde taale at fe Synet. Kort for 
Henrettel.en var der m Kone, der 
dad Ham om lidt af Hans Blöd ttl 
et sygt Barn, og Han svarede: Ja , 
lad det kun faa. Andre synes Han 
itte at have lullet give Tilladelsen.

Paa Stedet, hvor Bohe henrette- 
des, var rejst noget Troevoerk med 
m Jernstang igennem. Det var be
regnet paa Sosmedm og Anders 
Pranger, der begge skulde kagstry- 
ges. En Snor med m Lotte blev 
lagt om Fangernes Haandle-d, og 
en S.m , som de skulde soette deres 
Fodder Paa, lagt ind ttl Stollen. 
Og da de derefter var klynget op, 
vegyndle Ratterm at slaa los med 
9 R is, der var faa störe, at der 
dlev tre Fejekoste af dem, og som 
efrerlod störe blodige Strimer paa 
Ryggen.

Derefter lukkede Foengslets Porte 
stg for dem.



E f t e r ------
I  mange Aar fad BoheS Med- 

flhldige Anders Pranger og So- 
smeden fowaret bag Tugthusets 
Mure, mm efter bist nogle og tyve 
Aars Forlob blev de benaadede og 
drog slraks efter begge til Amerika. 
Sosmeden endte vislnok sine Tage 
derovre, medens Anders Pranger 
vmdte tilbage igen og dode som 
Fattiglem i Vejlby Sogn.

Del fortcrlleS, al da Han flulde 
begraves paa Vejlby Kirkegaard, 
lob Graden fuld af Band, inden 
Kisten endnu dar scenket ned, og 
Folk saa heri et Bevis paa, at Han 
ikke havde faaet Sttaf nok i levende 
Lide og derfor skulde druknes efter 
at Han Var dod.

Den meget störe Bandes andre 
Medlemmer boede efter udstaaet 
Straffetid rundt om paa Vestshn. 
Endnu for faa Aar siden levede der 
en Mand, som havde vceret Med- 
lem af Komplottei og faaet sin 
Straf. Han Var paa sine oeldre 
Tage en agtvcerdig Husmand og 
dode forst i en meget hoj Alder.

-vor langt en drilsk Skoebne kan

fore et evnerigt Menneske ned, blev 
Las's Liv et Bevis paa. Meget 
ofte laa Han brüllen Paa Gaden, 
og hvad Han fik af Penge, gik til 
Spiritus. Da Han efter nogle Aars 
Forlob arvede en Softer i Lunder- 
skov og derved kom i Bestddelse af 
ca. 8000 Kr., gjorde Sogneraadet 
ham umhndig og lod Ham pleje sor 
Pengene paa en Forsorgelsesanstalt 
i Ringe. Her dode Han efter mange 
Aars Forlob, efterladmde stg et ret 
bethdeligt Pengebelob.

To Drenge kappedes i Skolen om 
Forstepladsen. Den ene lyttedes, 
den anden mislhkkedes. Den, der 
lyttedes, blev feuere Professor ved 
Un versttetet. Hans Navn Var Ras
mus Nie l sen.  Den, der mis
lhkkedes, dar ToSse-Las.

* »*
Vestfyn var endelig faldet til Ro. 

Men lcrnge varede det, for Egnen 
künde ftigore stg for Jndtrykket af 
denne Bandes Meriter og det blo- 
dige Skuespil i de Balslev Bjerge 
hin Sommermorgen. Endnu loenge 
efter Boyes Dod fcrrdedes Foll kun 
ugerne paa Stedet, og ofte viste
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Bohe flg for de Vejfarende. Gamle 
Folk forlLller, at naar Bondeme 
körte Akgtkorsler og om Astmen kom 
fra Middelfartstdm og körte fordt 
Balslev Bjergene, skete det mere 
end een Gang, at dm forreste Plud« 
selig raabte, saa hojt Han künde: 
Der konnner Bohe oppe med Hove- 
det under Armen. N a« Han hadde 
sagt bette, piskede Han Paa Hcstene, 
og alle de andre fulgte EkSemPlet. 
Om Formanden for Dogntoget dir« 
kelig troede at se den dode For« 
drhder, eller Han vilde göre lidt 
Lojer, skal dt lade vcrre usagt. Men 
der dar so endnu dm Gang ikke 
saa lidt Odertto i de afftdes lig» 
grnde LandSbyrr. Endnu er der

for ovrigt Folk paa Egnen, som ikke 
holder as at paSsere .Bohe» Banke- 
ved AfteMid, og NU er der dog gaaet 
to Menneskealdre, fidm Han maave 
lade fit brodtfulbe Lid.

1 - 4 -

Folk paa Egnen dll fort«lle, at 
der i mange Aar derester den 16. 
August om Morgenen Paft.hgnS 
Grad laa m pragtfuld Buket Roser. 
Ingen vidste, hvorfra de kom, og 
ingen opdagede det nogen Sinde. 
Men Befolkningen havde fine Anel
ser. Sikkert havde den unge, srmive 
og begadede Karls Ulhkke ogsaa dar
ret en ung Kdindes.



Anders Rokkedrejer og Ronsorter.
En Beretning om Fynboerne, der skreo falske Seddclpenge.
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MDn Februardag i 1819 viste Odense 
Iv P o lit i sig i Ubberud, og adstillige 
HÛ af Egnens Beboere havde deres 
Grunde til itte at synes om dette Bessg. 
Da man saa, al de snorede Herrn 
satte Kursen mod A n d e r s  Rokke- 
d r e j e r s  Hus, forstod de Jnd- 
viede, i hvad SErinde Politiet havde 
indfundet stg, og snart vidsle alle, 
hvad Rygtet allerede havde fortall, 
at Anders Rasmussen Rokkedrejer 
dar bleven arresteret af det Flens- 
borg Politi under Forsoget paa at 
afscette falfle Seddelpenge.

Politi et traf Konen ene hjemme, 
og da Byfogeden meddelte hende, 
at hendes Mand Var bleven arre
steret, tog „Sindsvevoegelsen Magien 
fra hende", og hun jamrede hoj- 
lhdt. Det var altsaa sandt, hvad 
hu« rhgtevis havde Hort. Men hvil- 
ken Uret mod Anders! Aldrig — 
svar hun — havde Han gjort stg 
skhldig i noget saadant, — aldrig; 
det maatte Byfogeden rwk vide. 
tzvts det var Tilfoeldet, fortsatte 
hun, maatte vt vone mindre faltige, 
end vi er, men vi ejer i dette L)je- 
vlik ikke en eneste SkiMng, af hüll
ten Aarsag vi Heller itte har kunnet 
faa dort lille Barn i Kirke.

Denne gorklaring lod dog itte til 
at göre Jndtryk paa Politiet, der 
stvKs gav stg til at ransage Huset. 
Fra Myndighederne i FlenHborg

havde det allerede mMaget en fore- 
lobig Veretning om Forhorene der, 
og man havde ventet at finde for- 
skellige Rekvisitter, men fandt dog, 
„trods ivrig Ransagelse intet mis- 
toenkeligt". Forklaringen paa bette 
Forhold vil folge senere.

*

Men, som det snart viste sig, 
havde Politiet nu fat ved den rig- 
tige Ende og var paa Beje til 
at opklare en Asfoere, som det 
loenge forgoeves havde sogt at trcenge 
til Bunds i. I  snart et Par Aar 
havde der, scerlig her paa Ahn, 
men forovrigt ogsaa i andre Egne 
af Landet vcrret en Mcengde falskc 
Seddelpenge i Omlob, uden at der 
var lyttedes at opdage, hvorfra de 
stammede. Tid efter anden blev vel 
enkelte Personer sat fast, ogsaa, 
som det senere viste stg, nogle, der 
stod r Aorbindelse med Hovedmoen- 
dene, men enten noegtede de helt 
eller aflagde kun usuldstcrndige Til- 
staaelser, og falfle Sedler cirkule- 
rede stadig i stör Mcrngde. Politiets 
tilshneladende Magtesloshed gjorde 
efterhaanden „Fabrikanterne" meget 
drtstige, og Mrksomheden udvidedes 
baade til Jylland og Sjoelland. 
Den 7. Februar 1819 besluttede 
Rottedrejeren at tage over at göre 
lidt Forretning med Jhderne. T il
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Konen sagde Han, at Han skulde be
sage en Slagtning derovre, men 
det dar kun et Paaskud ttl at stippe 
af Sted. I  Odense kom Han i Sei« 
ikÄ» med et Par Bonderkarle, som 
horte ttl Hans fortrolige, og de be« 
sluttede at rejse sammen, forelobig 
med Flensborg som Maal. Og fom 
sagt, saa gjort. Ester Ankomsten ttl 
Flensborg indledede de Bekendtskab 
med en Hoker, Pedrr Andersen, som 
skulde vcere dem bchjalpelig med 
Afsoetningen af Sedlerne, men Ho- 
keren viste sig at vocre fo r  paa- 
gaaende igen. Han blev meget hm- 
tig annammet af Polittet, og snart 
ester blev ogsaa Rokkedrejeren og 
Hans Medhjcelpere paagrebne og sat 
fast. Og dermed log det en brat 
Ende med Rokkedrejerens og Hans 
Konsorterr Kunst. Anders og Hai« 
Ledsagere gik hurtig ttl Bekendelse 
og angav samtidig en Mcengde Per- 
foner paa derer Hjemrgn oa andre 
Steder, som havde hast Forbindelse 
med dem, og som enten havde med« 
virket ved FremfttMngen af Sed
lerne eller varet Rokkedrejeren be- 
hjalpelig med at faa dem afsat. 
Alt i alt drejede det fig om et 
halvt Hundrede Persomr, vasentltg 
Landmoend fra Egnen. Melle« de 
stdste var saagar en Sognefoged.

Saasnart der dar kommen Jndde, 
retning ttl Kancelliet, blev der ned- 
sat en Kommisstonsdomstol med 
Lands- og OverretsaSseSsor M. 
L a n g e  som Formand. Dm offt- 
ctelle Meddelelse herom lod saaledrs:

Ttl dort danske Kancelli er tnd- 
kommet Beretningom, at flere Per« 
soner, der er paagrebet i vor Kob
stad Flensborg, i de ober dem op- 
tagne Forhor har tilstaaet dels at 
habe forfekrdiget, dels at habe ud« 
gtvet salske Banksedler, og at bisse 
Person«, som var hsemmehorende 
dels i dort Land Fhn og dels paa 
andre Steder, videre habe forklaret, 
at mange flere Person« samme 
StedS har gjort flg flyldig i  dm 
samme Forbrhdelse. I  den Anled- 
ning og for at denne Sag, der i 
hojeste Maade tnteresserer det of- 
fentlige, kan blive tilfulde oplhst, 
vtlde vi, at samme uopholdelig og 
paa det nojeste i stt fulde Omfang 
n<rrmere skal undersoges. og ttl den 
Ende erklär« vi hewed, at det er 
vor naadigste Mllie og Befaltng, at 
der sammentrader en Kommission. 
Fremdeles bemhndigcr vi denne til 
at arrestere alle Person«, som 
maatte anses for at staa i  Forbin
delse med de navnte Personer.

Kommissionen nedsattrs tidlig 
paa Foraaret med Sade t Odense, 
og saa snart Retten dar .sat", blev 
de af Rokkedrejeren og Han» Med- 
arrestanter i Flensborg angivne Per
sona fort hertil og indsat t Ar
resten i Odense. I  Beghndelfen 
noegtedr de fleste af Arrestanteme 
at habe nogct med Ander» Rokke- 
drejas Afstera at göre, men eft«. 
haanden som de blev gjort bekendt 
med Hans Forklaringa i Flensborg, 
fik de Munden paa Sied, og de 
fleste af dem afiagde suild Ttlstaaelse. 
Af soerltg Interesse vor den For- 
klaring, en af Rokkedrejerens Ra-



Anders Akokkedrejer og AonsorLer. 39

boer afgav. Han opchste nemlig, at 
Han dar i Bestddelse af en Pose, 
som Anders flere Gange havde 
overgivet Ham til Opbevaring, fidst 
da Han rejste tlJh lland . Mm Han 
hoevdede i ovrigt, al Han aldrig 
havde gjort stg bekendt med Posens 
Zndhold. Anders Rlokkedrejer havde 
sagt Ham, at den maatte gemmes 
paa et M rt Sted, „hvor ingen 
Knude faa den at se", og Han havde 
da gratvet den ned i sin Faders 
Habe. Del „faldt Ham aldrig ind" 
at sporge Rokkedreteren, hvad der 
Var i Posen, men hannoegtede ikke, 
at Hans Mstanke var bleven vakt, 
da det blev bekendt, at Anders var 
bleven arresteret. Han erkloerede i 
svrigt, at Posen endnu laa ned- 
gravet i Häven, og den folgende 
Dag blev Han, ledsaget af Io Politi- 
detjente, sendt ud for at paavise 
Siedet, og man fandt meget rigtig 
Posen nedgravet, hvor Han havde 
fagt.

Ved at aabne Posen, som var af 
gammelt, blaatoernet Loerred, fandt 
man i denne en mindre Pose, lige- 
ledes af Loerred, i hvilken der fand- 
tes forskeMge R'ekvifitter: tre Par 
Penneknive med Futeraler, et Par 
andre Penneknive, hvis Spids var 
afbroekket, et Slhkke Deg og et 
Schkke Papir, hporpaa var afsat 
nogle Vandmoerker, forskeMge Stomp- 
ker med det -anske, norske og hol- 
stenste Baaben og med Ordene 
Rigsbanken oben oder, en lille Doette- 
sten og endelig — i en mindre 
Pose — et Schkke fort Papir (Kal- 
kerpaviir?), en Blauet til en 50- 
Daiker-Seddel og en anden, der var 
foerdig paa Rumret ncer.

MeV dette Fund drog Politiet 
tttbage ttl Bhen og fortsatte For- 
horene, og det viste stg, at adskil- 
lige af de anholdte var soerdeles 
fovtrolige med AnHmdelfm af disse 
Säger. De havde ladet stg lokke 
af Anders' Held og enten i For- 
ening med Ham eller paa egen 
Haand, men dog i Beghndelsen 
unider Hans BejLedning, forfoerdiget 
en Moengde falske Sedler.

Paa dette Tidspunkt havde An
ders og Hans forste fortrolige vist- 
nok dhrket deres Kunst i godt et 
Par Aar, Anders selv rimeligvis 
noget lcengere. En af Arrestanterne 
forklarede, at Anders og Han havde 
kendt Hinanden siden de for omtrent 

Aar flden havde tjent sammen 
i Munke Molle. Men de havde dog 
endnu ikke den Gang paabeghndt 
deres Forbrydelse. Lidt senere fik 
Arrestanten Plads hos Kobmand 
Teism, og nu stete det, at Han en 
Astenstund var ved at komme i For- 
legenhed med en salfl Seddel, som 
Han, selv i god Tro, vilde give ud 
hos en Marflandiser. Da Arrestan
ten stk Misttanke om, at Anders 
havde forfoerdiget Sedlen, talte 
Han med Ham derom, og Han gik 
da til Bekendelse. Han havde ikke 
blot lavet denne Seddel, men mange 
andre, som Han allerede havde af- 
sat, og Han opfordrede nu fln gamle 
Medtjener til at voere stg behjoelpe- 
lig med Fabrikationen og Afsoet- 
ningen af andre Sedler, og da An
ders forstkrede, at Han künde ester
gore dem saa godt, at de envog 
blev taget for ghldige i Banken i 
Kobenhavn, gik Han ind derpaa. 
Han opgav stn Plads hos Kobrnan-



40 Anders Rvkkedvejer og Konsorter.

den, og de forfcerdigede i Forening 
en Snes storre og mindre Sedler. 
Begge Var de meget fingernermne, 
og Anders laanle fln Kompagnon, 
hvad denne manglede af Jnstru- 
menter. I  ovrigt roste Han Ham 
meget for Hans hurtige Nemme. 
Han Var vistnok i det hele noget 
af et teknifk Snille. Hempels Avis 
indeholder en Notits om en praktisk 
Opfindelse, Han havde gjört vedro- 
rende Molleriet, og beklager, at Han 
ved sin nuvcerende Stilling „Var 
sat ud af Stand til at gavne Sam- 
fundet med stt Pund".

Anders Rottedrejers Krebs udvi- 
dedeS beständig. Saa knap Tid, der 
var paa kongelig Mont, Var det en 
baade fristende og nem Noeringsvej, 
og som Anders spogefuldt bemoer- 
kede, var det jo egmtlig blot at 
lette demiK^enhavn for noget Ar- 
bejde. Og saadan blev Banken i 
Ubberud da hurtig populär blandt 
Omegnens Beboere, og flere og ftere 
stk Aktier i den. Anders var stadig 
Hovedmanden, der raadte og vej- 
ledede, men efterhaanden virkede dog 
mange af Deltagerne paa egen 
Haand, og Fremgangsmaaden var 
ikke i alle Tilfoelde nojagüg den 
samme. Den tidligere ncevnte Med- 
arrestant forklarede Forholdet paa 
folgende Maade: Han havde hos en 
Ksbmand i Odense, hvilken huskede 
Han ikke, kobt noget Papir, lagde 
en oegte Seddel under bette „paa 
Glas imod Dagen" og tegnede med 
Bloek og Pen efter -en «gte Sed
del. Stemplerne, og hvad -er i ov

rigt horte til, havde Han laanthoS 
Anders, som var rigelig forshnet 
med denne Bare og altid var vil- 
lig til at hjElpe en Kollega. Noget 
fast Voerksted havde man ikke, men 
etablerede sig, hvm man künde kom
me af Sted med det. Rokkedrejerens 
Hus, der laa foran Ubberud Kirke, 
blev vistnok tun undtagelsesvis be- 
nhttet, og Anders frikendte da og? 
saa stadig sin Kone for Meddelag- 
tighed i Forbrydelsen. Som ostest 
gik man omkring hos de indviede, 
fnart den ene og snart den anden 
af dem, og det gik, hvor dristigt 
man ofte gik til Donks, stadig godt. 
Nu og da hcendte det dog, at 
Stedets Ejer blev betcenkelig og bad 
dem forfoje fig dort, men de fandt 
da ültid et anbei Sted.

Sedlerne var i Reglen udmoerket 
eftergjort, og det var ikke Pral alt- 
sammen, naar Anders forfikrede, at 
man i Kobenhavn tog Hans Sedler 
for gode Barer. Han havde dg 
vistnok ogfaa fine Forhandlere der- 
inde. Med en og anden Seddel 
künde der naturligvis vcere Uheld, 
men i Almindelighed lyttedes de 
forbav ende godt, ja. i Betragtning 
af HjcelpemidkernL var det oste rene 
Mestervcerker. Ved et Tilfoelde er 
vi bleven sat i Stand til at kunne 
give Loeserne en Prove paa Rotte- 
drejerens Kunst, og ulden at habe 
den cegte Seddel ved Siden af, vil 
man let se, at Anders har voeret en 
meget singernem Herre. Sedlen, en 
En-Rigsdaler-Seddel, der her er 
gengivet i noget formindsket Stsr- 
relse, er öS velviltigt overladt af 
Fyns StistS-Museum, og at den er 
„cegte", om vi saa maa fige, vil
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Fra Seddelbarcken i Ubber«-.
<En En-Rigsdaler-Seddel, tilh. Fyns S tifts Musceum.)

Lceserne se af det „Fal sk" ,  Myn- 
dighederne har paalrhkt den. Det 
er det eneste EkSemplar, Museet ejer, 
men der stndes dog vist nok endnu 
nogle NSemplarer i privat Eje; saa- 
ledes mevdeles det os, at Proprie
lcer Hansen,  Sonder Esterbolle, 
skal voere i Befiddelse af en 50-Rigs- 
daler-Seddel af samme Firmamcerke, 
ligeledes paatrykt et „Falsk".

Mange vil dog maaste unores 
oder, at denne Geschoest künde dri
ves saa lange og i saa stört Om- 
fang, tilmed da „tzabrikanterne" itte 
altid Var lige forfigtige. Del med- 
deles öS af gamle Folk, at Rvkke- 
drejerenS Flothed efterhaanden gjorde 
Foll denede noget betoenkelige. En 
Gang flal Han i et Storhcdsanstüd 
have brugt en Halvhundreddaler- 
seddel til at toende fln Pibe ved i 
Udberud Skole, og det fik Leereren 
til at göre fig fine Tanker om Rokke-

drejerens Beistand. Ogsaa ved Af- 
soetningen af Sedlerne vaktes nu og 
da Folks MiStanke. En Arrestant 
fortalte, at Han paa et Marked i 
Odense havde villet udgive en falsk 
Seddel, fsrst til en Goestgiver og 
derester til enKobmand, men begge 
noegtede de at tage imod dm, og 
da Han syntes, at dereS Mistoenk- 
somhed var vakt, og Han novig 
bilde komme i Mykke, rev hanSed- 
len itu. Da Anders nogen Tid 
öfter traf sammen med Ham og 
horte, at Han havde revet en Sed- 
del i Sthkker, btev Han meget vred 
og log de andre Sedler fra Ham. 
Naar Han bar fig saadan ad, skulde 
Han nok faa afsat dem paa anden 
Maade. I  det hele var Markederne 
de bedste og mest benyttede Afsoet- 
ningssteder, scrrlig Markederne 1 
Odense, Bogense og Mddelfart. Bed 
Hefte- og andre stiorre MarkedShan- 
deler, hvor det drejede fig om storre
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Belob, gled en falst Seddel let 
med mellem de andre.

KommiSflonSsagen stad paa helt 
Sommere» 1819, men i Betragt« 
ning af Sagens Omfang, maa det 
bist endda flges, at Retten arbej« 
dede hurtigt. Ja lt drejede det flg 
om 53 Person«, foruden den tid« 
ligere omtalte Ankersen, da hen« 
horte under Hertugdommet SleSdigs 
JuriSdiktton og en Muflet«, Hots 
Sag skulde paakendes af de mili« 
tcereMyndigheder, men da man stod 
ov« for et vidi forgrenet Komplot, 
Var det fomundet med mange Van« 
slelighed« at troenge til Bunds i 
Sagens Enkeltheder. Ud Paa Efter- 
aaret sluttede ttnidlatid Undersogel« 
sen, og den 1. Oktober blev Dom« 
men afsagt Paa Raadhuset i Odense 
i Overvoerelse af en talrig Men- 
neskemcengde. Alle de anklagede var 
opstillet paa Ratte und« Bevogt« 
ning af Byens MUitar. oa und« 
.levende Betxegelse i Mangden", 
tlar hos de mange paarorende, de- 
avndte man at forkhnde Dommrn 
oder de enkelte Forbrhdere.

Forst paa Asten stod Rottedrejeren, 
A»d«S Rasmussen, Ubberud, og 
da Hans Straf blev forkyndt, gtk 
der et SS t igennem den störe For« 
saMing. Dummen lod for Hans Bed« 
kommende paa Tab af Akre, A v og 
GodS, og en „Ufigelig Angst"' greb 
de forsamlede. Bilde mon andre 
komme til at dele Skabn« med 
Ham? Dette Sporgsmaal stod malet 
paa alles Änflgter, da det naste Navn 
Mvntes. »g Dommen for Hans Ded-

kommende ligeledeS lod paa DodS- 
straf. Og saadan fortsatte» der med 
Navn ester Navn, medenS de Tvm- 
foeldtes paarorende ved „Graad og 
hojlydt Klage" gab Udtryk for dereS 
SindSbevagelse. Ja lt blev 11 Pa« 
soner domt til at habe derer Av 
forbrudt. Men ogsaa for de andre 
Deltageres Dedkommende maatte det 
sandes, at Ovkighrdenille bar Sveev- 
det forgceveS. 23 domtes til at miste 
dereS Haand, 5 til Strasarbefde t 
fra 1 til 3 Aar og de fleste andre 
til Band og Brod. Kun et Par af 
de anklagede frtkendteS. I  ovrigt 
idomtes Hovrdmoendene en storrc 
Erstatning — for Anders Rotte« 
drejers Dedkommende paa et Par 
Tusinde RigSdal« — og sorplig« 
trdes ttl at udrede samtlige Sagens 
Omkostning«.

MedenS de af Arrestanterne, der 
Var idomt Band og Brod-Straffe>. 
erklnrede flg tilfteds med Dommen 
og straks gaiv flg til at afsone daeS 
Straf, blev Kommisflonsdommen for 
de ovriges Dedkommende appelleret 
til H»jest«et, og denne Appel faldt 
helt igenmm ud til de DomfeeldteS 
Fovdel. Bed Hojest«etSdommen af 
2«. Januar 1820 frifandteS «n af 
de domte Gaardmoend, og nogle 
andre fik TugthuSstrassen omsat til 
Band og Brod. For de ovriges 
Bedkommende stadfastede» Kommis
flonsdommen, men HojesteretS Til« 
forordnede „fandt flg est« samtlige 
Sagens Omstandighedn itte befojcde 
til at andrage paa LivSstraffene 
Fuldbhrdelse paa nogen af de 11 
og anbefalede ligeledeS Forandring 
af Straffen for de 23, fom var doMt 
til at Mist« deres Haand", »dels,"
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som det videre heddu i Jndstillin« 
gen, ,med Henshn til almindelige 
Grunde og delr, hdad adflillige af 
dem angtk, ogsaa med Henshn til 
sarlige BenaadningSgrunde» som 
talt« til derer Fordel". Hvad de 
23 Forbrhdere angik, havdede, skont 
alle ester Loden idomt ltge Straf 
.dog i forskellig Grad taget Del i 
Forbrhdelsen, idet nogle foruden at 
have udgivet falske Sedler ved Raad 
og Daad har taget Del i selbe For- 
foerdigelsen, mens andre blot har 
udgivet lejlighedsvir modtagnc Sed
ler'. Kancelliet fandt Heller ikke, at 
Sagen« Onstcendigheder dar saa- 
ledes beskasne, at der maatte an
drages Paa disse Straffes Stadfoe« 
stetse, og ester at Hs. Majestät Var 
gjort bekendt med Sagen« Aktstyll«, 
ledfagede af de fornodne Jndsttllin- 
ger, »behagede det HS. Majestoetf at 
forandre Dommen saaledes, at de 
forftmrvntr I I  <de dodsdomte) de- 
naadedes mod at strhger M Kagen 
og derester henscettes til offentligt 
Arbejde paa LivStid, medenS de 
andre tdomtes kortere elker längere 
AoengsekSstraffe, nemltg:

2 af de 23 paa LivStid i Koben
Halms Tugthu».

3 ligeledes paa LivStid i Kobe» 
Halms Foestntng,

S i Odense Tugthus,
K 1 Aar i Odense Tugthus,
I Kvinde 1 Aar i Odense Fast« 

ning og
5 t Rhborg Fastning.
JKe lange ester Dommens Asfl- 

gelse blev de Domfaldte — und« 
Militär Bevogtning -  fort til de 
respektive Straffeanstalter, Rolle- 
drejooen og en Sner andre af de

Domfaldte til Sobenhavn. Wandt 
Sagens Bilag findes en specificeret 
Opgorelse oder Udgisterne ved dmne 
Transport, der forskudsdis udrede- 
des af Nationaldanken, og det seS 
ligeledes af disse Aktsthller, hvor« 
ledes Transporten gik for fig. Her 
fra og til Nhborg Var Arrestant«« 
und« Bevogtning af Dragon« fra 
Odense, derfra og til Slagelse af 
Nyborg M ilitär, fra Slagelse og 
til RoSktlde af Destsjallands Land, 
storm-Regiment og endeltg fra Ros- 
ktlde og til Kobenhavn af Husa- 
rerne t Roskilde.

Ankommen ttl Kobenhüvn blev Arre
stant«« overgivet til Fogedens 
Forvaring, og FangSlets tungc 
Porte lukkede stg til est« Rollo 
drejerrn og Hans Laugrbrodrg.

Hclt op til Trediverne vedblrv 
den markelige Affäre at beskaftigr 
Myndighed«ne: med senere Dom- 
faldelser, med Ovekffhtning af Fan- 
gerne fra den ene Strafseanstalt IN 
den anden (sarlig af Helbredshen- 
shn) og med Jnddrivning af de 
idomte Erstatningsbelob og Ssgs- 
onckostninger. Men det bilde for« 
for vidt at folge de enkeltc Arre- 
stantekS Skoebne; vt hold« öS h« 
alene til Hovedmanden.

Han Var, som man vil habe fet, 
domt til ltvsvarigt Straffearbejdr, 
og mangr og lange Aar sletr Han 
hen i Slaveriet. Han forncegtrdr 
dog tlle und« disse tragiske For- 
hold fine mange ogsaa gode E id « , 
og af Fomgselsbetjeningen havde
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Han det dedste Lov p<ra flg. Ester- 
haanden som Tiden gik, meldte stg 
alvorligere Tanker hos Ham, og 
HM loeste flilligt i Mbe'en. Del dar 
Hans flkre Forvenlning, at naar 
Han stk loest Len igennem et bestemt 
Antal Gange, bilde Han blive en 
fri Mand. Han skal ogsaa have 
sunget Salmer, oftest den gamle 
Salme:

Mcd Synd det kom. med Sorg Lei gik. 
Som Avner det adspredes.
Bedrageren ej lanrge stcrcrr,
Hans Faid Ham snart beredes.
Og falder Han da saa ferst ned 
i Kammer og i Usselhed, 
hvad er Ham da tilbage?

Som ttdligere fremhoevet, — og 
som Hans Sedd-lmagervirksomhed jo 
for ovrigt var Vidnesbyrd nok om 
— var Anders en Mand med en 
let og flink Haand og et godt Ho- 
ved, og dette kom Ham ogsaa til 
Rytte i Foerrgselet, ja, blev den in
direkte Aarsag til Hans senere Be- 
naadning og Losladelse. S in Fritid 
ttlbragte Han nemlig med at stoere 
en smuk, yderst kunstfoerdig lavet 
Mtniatur-Rok, som var vel egnet 
til at göre Jndtrhk paa den, den 
var tiltoenkt, nemlig Enkedronning 
C a r o l i n e  A m a l i e .  Rotten, 
der var anbragt i en Flaske og 
künde scettes i Gang ved Hjoelp af 
en Rogle, blev, ledsaget as et Bon- 
skrist, yversendt Dronningen, og 
Lenne gik i Forbsn for Ham og ud- 
virkede Hans Benaadning.

Mange Aar dar forlobne, for 
Rottedreteren igen som fri Mand 
kom til Odense, og den gamle Sag 
var noesten skrevet i Glemmebogen. 
Men endnu levede Minderne om

Anders' Bedrister dog i Egnen, og 
gamle Folk sortceller, hvorledes de 
som Born altid med stör NhSger- 
righed betragtede denne Mand, min- 
dre dog for, hvad Han havde gjort. 
end fordi Han havde voeret i „Slave
riet". Denne Tanke forekom dem saa 
meget forunderligere, som det dog 
var „saadanenpoen, gammel Mand". 
Man künde ikke vel forene hans Ud- 
seende med alt det, man forbandl 
med Tanken om Slaveri. Ogsaa hvad 
Anders' Fond angik gjorde Han fra 
nu af det bedste Jndtrhk paa sine 
Omgivelfer. Han stk straks ester stn 
Losladelse Arbejde hos M. P . A l le
rn  p, og i Jernstobe îet og Maflin- 
fabriken paa Heden log den virk- 
somme og' stndrige Mand fat paa 
en nh Befloestigelse som Metal- 
drejer, og Han blev snart stattet 
som m meget dygtig og iderig Ar- 
bejder.

Han plefede at sige: „Lave noget 
efter kan enhver, men Sagen er at 
lave noget helt nyt."

Blandt de mange Ting, som l-ans 
Opstndsomhed stabte til Gavn for 
Fabriken og Forbrugerne, var en 
AMaüegering til Fremstilling af den 
Brereknap, der bar de svcere Molle
sten i Skalkvoerne. Den var hidtil 
lavet af Staal, der alt for hurtigt 
blev flidt op.

„Rottedrejeren", fom Han altid 
kaldtes paa Fabriken, var paa sine 
crldre Dage en lille, bred Skittelse. 
Sülle og virksom gik Han ved stn 
Gerning, blandede fig aldrigiOrd- 
vekfel eller Strid. Han sagde: „Jeg 
har tidt nok i min Tid. De andre 
skal itte lide noget for min Skhld."

Da Merups Stoberi bhggede Jern-
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broen t Albanigade, flal Han have 
givet mange prakttske Raad, dar 
blev fulgt.

Saaledes synes Hans sidste Aar 
at have vceret mildere og ftugt- 
barere, end de engang tegnede til. 
Men om den ulykkelige Penge- 
affoere ikke havde vceret, bilde Hans 
Muligheder fom nyttig Samfunds- 
borger have voeret ret störe, saa 
vel udrustet som Han Var.

Paa Fabriken oppeoar Han vist 
nok en god Lon, og da Han levede 
et meget okonomisk Liv , fik Han Raad 
til at anskaffe sig forflellige Arbejds- 
redskaber, saaledes en stör Dreje- 
bcenk, som ester Sigende kostede 500 
Rigsdaler.

Hans Kone — Rokkeline, som hun 
heb i Folkemunde — lod sig stille 
fra Ham straks ester, at Han havde

beghndt Afsoningen af sin Straf og 
gistede sig senere med en Modse- 
mager. Men bette har Anders dog 
noeppe taget sig noer. Hun havde 
alle Dage — ogsaa fsr Sagen med 
Sedlerne kom op — et mindre godt 
Lov paa stg, og hendes ALgteskab 
med Klodsemageren Var vistnok til 
genfldig Fortrhdelse. Da Anders kom 
paa fri Fod, ssgte hun gentagne 
Gange at göre sig godeVenner med 
Ham, men stadig uden Resultat. 
Hendes Bonner hjalp i den Hen- 
seende ikke mere end Klodsemagerens 
Trusler — Han Var nemlig ikke 
mindre opsat paa det end hun.

Sine sidste Aar boede Rokkedrejeren 
i et Hus i Kirkegaards-Allöen, itte 
langt fra det gamle Stoberi, og 
Han dode her som en forholdSdis 
gammel Mand.

^ 4 »
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aar det morkner mod Asten ved 
Vinterüde, og Udearbejdet tidligt 
maa stoppe op, er der en fülle 

Stund, hvor de Gamle lukker op for 
deres Minder, for Pesalikker om Egnens 
moerkelige Folk og den besynderlige 
Foerd, der bevarede deres Navn.

Nogle Historier er uhhggelige som 
Skurnrmg om sremmede Steder — 
andre kan kalde et Smil frem.

Hverken Bold eller Ondflnd proe- 
gede den drabelige Thveknoegt Berg- 
g r e e n  f r a  B e l t i n g  e. Folk 
gjorde Han ingen Fortroed; da lob 
Han hellere langt dort, og en Hur- 
riglober Var Han — til Arrestfor- 
oaremes störe Groemmelse.

Om Berggreen stger man almin- 
deligvis, at Han stjal fra de Rige 
og gav lil de Fatüge. Det kan 
godt voere rigtigt.

Noget egentligt slet Menneske har 
Berggreen maaske ikke vceret, men 
tidligi kom Han Paa Afveje fra oer- 
ligt Ardejde, og trods Hans störe 
geograstske Kendskab tit stn Fodeo 
fandt Han aldrig den Gti, der sorer 
til Medborgeres Agtekse.

Niels Frederik Hansen, som Hans 
rigtige Naon dar, blev fsdt i Bel- 
linge 17. Marts 1821. Ester Mode
ren- Sloegt stk Han KendingSnavn 
Berggrem; Faderen dar en lidtfor- 
sumpet men skiktelig Husmand.

Den unge Berggreen havde, da 
Han i September 1S43 sammen med

en ligestndet kom sloebende med en 
stör Scek sorbt Fruens Boge ved 
Odense, allerede tilbragt et hell af 
sine dedste Aar i Strafanstalten 
for Tyoeri, Hoeleri og Losgoengeri.

De tunge Soette vakte en Politi- 
mands Opmoerksomhed. Jndholdet 
af Poseme havde nok for nylig til- 
hort andre, der lnap Var vidende 
om Ejerskiftet. De Io Dragere blev 
puttet ind i Odense Raadhus Arrest.

Den anden af de paagrebne baren 
nylig uddrudt Fange fta Bogense 
Arrest, Mads Hansen Voldtoste.

Ved Forhoret Var ingen af de to 
Kammerater billige til at indrsm-- 
me. at Erhvervelfen af Posernes 
Fyld dar lovstridig, skont en Hus
mand i Aasum kendte Gagerne som 
stne.

Da Skoven salmede i Host, for- 
svandt Berggreen pludfelig fta Ar
resten, og kort efter drog MabS Bold- 
rojte ogsaa uden Tilladelse ud i 
Verden.

Polirtet fik NYS om diverse Jnd- 
vrud r Bellingeegnen, log en Tur 
ül ^Frankftihuset" og traf Mads 
Voldtoste hjemme her. Berggreen 
traf man ikke, da Han ved de Frem- 
medes Komme trykkede stg gennem 
den klinede Doeg og sorsvandt. Hu- 
sel var fuldt af Koster, der didnede 
om Tyvenes Bjcrrgsomhed.

Det dar i Januar 1S44, da Mads 
blev fanget. Berggreen st-b den
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kolde Tid igennem men blcv fundet 
paa en aaben Hsslyde i Brylle den 
4. MartS-

Vejen gik til Oden'e-Arresten, men 
allerede den 6. i samme Maaned 
lob Berggreen ud igen. Han blev 
dog fanget samme Dag. I  August 
sik Udloengselen atter Magt oder 
Niels Frederik, og Han sagte hjem 
til Bclltnge.

Naar blot Lejlighed bod stg, bilde 
Han hjem. Faderen bebrejdede Ham 
det forsejlede Lebnet, men Moderen 
Var dog Hans bedste trods alt, og 
hun tog imod Ham og doekkede, saa 
godt hun künde, den forfulgte Dreng.

Polit et sagte Beraareen t Hjem« 
met, men Han sprang ud ad Vin- 
duct og lab.

Hoe Christiane Lhristensdatter i 
Munkebo traf Berggreen en Thv af 
skrappere Form, Niels Rasmussen 
T  a l l e r u p h u u s .  Denne fidste 
bliver ncermere omialt i en folgende 
Artikel her i Bladet.

De to gik saa paa Eventyr sam« 
men, til LallcruphuuS blev fanget 
IS . August. Berggreen hold« den 
gaaende til 7. September, da Han 
maatte kapitulere i Naarup Rcrve- 
skov. .

Og saadan gik det med Berggreen. 
Ud af Arresten, og Jndbrud for at 
ekststere, en Dur hjem til sin Moder 
— og saa ind. t Fsngselet tgen, 
naar Han ikke künde klare stg af 
Forsolgelsen.

Nedskr.deren af disse Linier fad 
ilt som Dreng og horte paa Mors 
Htstorier om Perggreen og «n vis 
Mads Peder Doever.

Heit paatidelige f Cnkeltheder er 
dtsfe Folkemstider maaske jkte, mey

Handlingen griber Tilhorerne. Og 
naar ens egne fort«ller; naar Sie« 
derne, hvor Optrinene foregaar, lig« 
ger noer vore egnc Mure, og det er 
uden hvcr T v iv , at „Helten" vir- 
kelig har ekststeret, saa tager man 
det hele med.

Derfor efterfalgende ltlle Episode.

Berggreen havde taget sig en Ud« 
gangsbillet. Lcrnge Miede Han rund«, 
men Vinleren bar haard, og Ratte« 
lejet ikke altid gunstigt for Aars
tiden; selb om Fattigfolk gerne gab 
Berggreen HuSlh, naar det künde 
gaa fordulgt til. For Berggreen 
oar rundhaandet med fit leterhver« 
oede Gods-

Nu Var Han imidlertid udgaaet- 
Frost havde Han t Fadderne, og 
medtaget dar Han af Kulden.

Saa traf Han en Dag m fattig, 
gammel M orlil, der rokkede hen ad 
Vejen til Brendekilde.

„Goddag, Mutter," stger Berg« 
grem, „kender du mig?"

„Nej, det gar jeg ikke," svarer den 
gamle og ser paa den uplejede 
Skikkelse.

„Btl du tjene 100 Rigsdaler?" 
sporger Berggreen.

„Lad voere at gare Rar ad en fat- 
t:g, gammel Kone," voergede hun stg.

„Ja , for jeg er Berggreen. Naar 
du tr«kker mig til Sognefogden, 
saar du Pengen«, som er sat ud 
for mig."

Ester at den farste Forfkrakfels« 
havde lagt stg, tog Konen stg sam, 
men, bandt et Strompebaand »m 
Armen paa Tyven og Irak Ham un, 
der en vt» OMcerksomhed gennim 
Landsbygaden til Tognefogdfn.
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Berggreen trcekke» ttt Sognefogden.

Nu skulde der rigtig Passes paa 
Berggreen. Da Arresten i Raad. 
husets Kcelder tkke künde holde Ham, 
blev Han flyttet til Straffeanstalten 
i Klaragade, mm alltgevel tog 
Berggrem Billetten 7. November.

Da Talleruphuus ved NytaarStib 
kvi tereüe Arresten ved snedlg Flugt, 
fandi de to Faller Hinanden, og 
drog ad Lande.

Paa Forreintngsrejse gennemJhl- 
land traf de to Herrer m Afim t 
Gesten Kro nogle snaksalige Gcester, 
der fortalte. at de netop havde be« 
talt m Sum Penge til Skolekcere« 
rm der t Bhrn.

En saadan Oplysning runde man 
tkke sidde overhorig. Berggreen og 
Talleruphuus afsogte i Nattens Lob 
Lcrrerens Beholdninger, fandt og« 
saa Montsorteme med samt en Flaske 
Brandevin og en Tallerken Akble- 
fkiver.

Deres Natur til Drob» levnrde 
de dog en Snaps og «n SSbleskive, 
mens de skrev med Krtdt paa Bor
det deres Tak for Mad m. m. og 
onflede Leereren god Appet t til 
Resten. ^

Haandskriftm og Methodm for 
Jndbrudet Var knidlertid kendt af 
fagkyndtge.

De skhldige blev snart rfter paa«
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grebne Sonden Aa og blev puttet 
ind t Haderslev Arrest.

Men for denne triste Afslutning 
af Langfarten havde Berggreen truf- 
fen en Kvinde, der stk nogen Be- 
tydning for Ham t Hans saa ofte 
afbrudte FrUandstilvoerelf«.

Det Var Ane (Agathe) Marie 
Nissen Brunn, for Tiden boende i 
Hejts i En.omhed, mens hmdeS 
Mand, Peter Frost, sad og kukke- 
lurede t Odense Tugthus.

Paa Ane toenkte Berggreen, da 
Han maalte Sikkerhedsforanstaltnin« 
gemes Styrkegrad. Omflder blev 
Loengselen stcrrtest, og Berggreen 
forlod Arresten, stille og faltet.

Da de fremmede Forhold tke bod 
Ham bedre Kaar end de hjemlige, 
stod Hans Hu alter mod Fyns Land.

Did stoevnede Han, medforende 
Ane Bruun og hendrs elveaarige 
Datier.

Af Visse Grunde künde Berggreen 
ikke skaffe Hus og Hsem til Fm  Frost, 
hvorfor de log Ophold i en Skoo 
ved. Trolleborg. Her omtring stjal 
de, saa det rygtedes viden om. 
I  Begyndelsen af April 1845 blev 
de jagede fra Skoven, og den 6. 
st M. blev Selskabet fanget hos 
Fredertks Moder t Bellinge.

I  Forhorcne noegiede Berggreen 
alt. Det Var nu h an  s Maner. 
Saa gik Tiden, og der blev vel 
saa et Hui at smutte ud af.

Ällerede den 16. April stod Berg« 
green der, hvor Solen künde sktnne 
Paa Ham. Tre Dage efter, da Maa- 
nen slinnede, kom, hau dragende fra 
Gaardmand Mollegaards Ssmdom 
t Hunderup. Paa Rhggen bar Han 
^a-Stige^

For Fuldstoendigheds Skhld maa 
notereS, at Berggreen nu varfuldt 
ekviperet, medens Han ved Udgan- 
gen kun Var tfort Skjorte, da man 
havde taget Hans Toj t Forvaring 
til Hjeelp mod Flugtforsog.

I  Arresten havde man faaet en 
Fornemmelse »m, at Mesterthven 
ved Lejlighed vilde hente fln Pige- 
lil fra Tagetagen, hvorfor Vagtcn 
Var bleven sorstoerket.

Paa de Tiber, da Berggreen brod 
ud fra Odense Tugthus (nu Tvangs- 
arbejdsanstalten) siod Aaen toet forbi 
det „dobbelt nhttige Hus"s Mure. 
Klaragade lob ned til Aaen, hvor 
Gadens nederste Ende heb „Bispens 
Plan". Men Bro Var der ikke, hvor- 
sor det kostede Berggreen en vaad 
Troje, naar Han »den Ttlladelse 
sogte Friheden.

Den Nat, da Han drog den tunge 
Brandsttge fra Hunderup til det 
stoengende Vindue, shnes Heldet at 
tilsmile Ham. Han sprang som en 
Kal til Vejrs og bankcde sagte paa 
Vinduet til Anes B in .

Da lod der Pludseligt en grov 
Vlegterstemme op til Ham:

„HviS du ikke straks kommer »cd, 
skal seg komme og heute dtgl"

Og Berggreen kom ned i enFart. 
De fidste 10 Trin tog Han i et 
Spring lige i Hovedet Paa Vezie
ren. Saa lob Han til Porten, der 
— ak og vel — var laasei.

Der sad Han — og der blev Han 
siddkNde.

Denne Flugthistorie, der sorvrlles 
paa slere Maader, er virkeltg 
passeret. Domspapirem« vtser, at 
Brandstlgen blev savnet i Hunde-
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rup, og at man fandt den i Klara
gabt.

Som Berggreens rndelige Tvve- 
regtster vifer, bar Hans Bedrifter 
ncesten utallige. Blandt Folk i for- 
fkellige Egne lever endnu en Del 
Bereininger om Mesterthvens Fcrrd.

I  Vcede brod Berggreen ind og 
tog et hell Brudeudsthr, der Var 
syet til Eieren Jorgen MosegaardS 
Softer. Ester dette Besag blev der 
sat Jemstcrnger Paa Krhds forBin- 
dueme i Storstuen.

I  en Nabogaard fikrede man stg 
derimod i Tide, idet man bandl en 
stör Hund lil Bordbenet i Stor
stuen. Den viste stg som et Paa- 
lideligt Alarmapparat.

Et andet Sted, hvor Berggreen 
brod ind, var en af Beboerne nelop 
dod og laa Lig i Stuen. Man maa 
endelig ikke tro, at denne Situation 
generede Thven; den gab Ham tvoert- 
imod uforsthrret Lejlighed til at 
gennemsoge Skufferne. T il Over- 
maal lod Han den Dode holde Lh- 
set for fig, idet Han trhkkede et 
Toevelys fast mellem de kolde Fingre.

Der laa da Liget med det halvt 
nedbroendte Lhs i Haanden, da 
Morgenlhset kom og aabenbarede 
Sporene af Berggreens V ifit.

Et Sted flog Thven en Boeg ind 
for at faaBej i Huset. Konen vaag- 
nede ved Spektaklet, og Monden dar 
ikke sen. Bevoebnet med en solid 
Koep lob Han efter Thven, der for- 
sogte Flugten gennem Humlehaven. 
Her fik Gaardmanden Rom paa 
Bttggreen og traitterede Ham med 
et kräftigt Libfuld Hug.

Om muligt voerre gik det Berg
green paa en naMg Ekspedition i

Bageste Elverodgaard hos Hans 
Skovbh. Eieren horte, at man 
rumsterede i Storstuen. Stille listede 
Han ned og satte Karlene paa Post 
udenlor Bindueme.

Da Thvene — der Var to — 
anede Uraad og stak ud af Bin
dueme, lob de lige i Armene paa 
Karlene. Berggreen sogte at voerge 
stg, men tog flden Benene paa Nak- 
ken og lob gennem Haven lige ind 
i et Bistade, hvor Han blev foelt 
stuften af de forsthrrede Bier.

* **

Bubet om, at Berggreen huserede 
i Belltngeegnen traf omstder Po- 
littet, der betroede Sognefogden at 
holde Vagt og muligt paagvtbe den 
rapfodede TyvelnLgt, naar har triste 
stg i Terrcrnet.

Med tidligere Oplevelser t Minde 
künde man gaa ud sta, at. Berg
green nok bilde se hjem til stn Mo
der. Derfor fendte Sognefogden stne 
1» rafke og modige Karle hen for 
at gribe Romningsmanden, naar 
Han arriverede.
Karlene sneg stg ogsaa til Huset. 

hangt« vel for Vindurt̂  satte LHS 
vaa Bordet, fik Flaske og Sla» 
srem og sr'vfolgrlig ogsaa Spille« 
kortenr, »g derpaa saa de Ratten 
med den» Begtvenheder i Mode.

Pludfelig ved MidnatStid« blev 
du stört Postyr t Stuen. Karlen, 
du sad paa en Kladekiste, blev kä
stet hen ad Gulvet, idet Laaget un- 
du en kräftig Ed blev lostet l B«t- 
ret af Buggreen, der hele Ttden 
havde ligget fkjult i Kisten - og «u 

 ̂Var ved at blive kvalt.
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Del blaarode Anfigls uventedeTil- 
shnekomst Var saa overraflende for 
Karl-ne, at Gavthven slap dort 
mldl i Belullelsen.

Nys omtalte Mads Boeder, derikke 
loenae havde flidt Boeveskamlen, Var 
et Jndivid af en rel trist Art. Dri- 
veri og Omftreifen forte Ham ind i 
en faadan ForsomMelse af fin Ho- 
vedhuds Renl̂ ghed. al Han maatte 
fege den barbariske Kut at „springe 
fra Begboetten".

Der er vel kun faa i Nutiden. 
der kender denne Behandling. saa 
del vel kan have lidt Interesse at 
höre Fremgangsmaaden.

Havde nagen Skurv i Hovedet, 
blev der af Tos eller Gkind tildan- 
net en Hue, som paSsede toet am 
Hovedskaklen. Dmne Hue blev ind- 
«llet med blodt Beg og derpaa 
trv*kel fast am del syge Hoved. En 
stoerk Gnor Var faslgsort i Huens 
Puld og blev bundet s en Krog i 
Slum s Lost. Palimten stod op 
paa en Stol og sprang derkra ned 
paa Gu'vet, mens Huen med det, 
som b̂ ev deri, blev hoengende un- 
der Lostet.

Men da Berggreens MerNer har 
fort Laserne paa tilstroekkelig mange 
Gvinkeoerinder. maa vi forlade den 
sorukhkkede Boeder og atter söge til 
Mesterthven, der efter del forfej- 
lede BefrielseS^orssg nu igen fidder 
s Odense TuglhuS og oder fig i at 
lilstaa.

Bedft som Han er i Gang med 
-ette omfangsrige Arbejde. lyrnede 
det aller. Hos Arrestförvareren var 
en Pige i Vesog. Hun gik til Haande 
med forskelligt, bar modtagelig for 
Berggreens Ord og Par Henge-

kedler. som Han sagde, Var Halv- 
hundrede Rigsdalersed'er. Saa fulg- 
sts de Io ud i den bide Verden, 
stsal som Ravne og kam tilbaae.

For ottende Gang delerterede 
Berggreen. som ingen Magt künde 
bolde. Del var den 25. Februar 
1649, og Ham fulgte tvende Kum- 
vaner, Casper Iorgmstn og Lars 
Forgensen. Kort var Fribedens 
Gloede. men i August rorsbaiidl 
Berggreen ekler gammel Bane og 
log denne Gang Casper med og en 
ariden ved Navn MadS Brodegaard.

Paa Türen kom Berggreen rel til- 
das ind i ett Gaard i Skallebjerg, 
bvor der var Brpllup.

Der var noaet for Hans Avpetil. 
I  Kokkenei biergede Hans fig ae- 
lvindt en siegt Gaas og et Par 
Flasker Bin, og med Gildesmadett 
ĝ orde Han fig tilrette paa Lostet, 
mens Voer'en og Goeslerne hoirostei 
drostede, hvor Gaasen vel var flojet 
hen.

Berggreen, der horte Dirkusfio- 
nen, fandt ingen Grund til at klare 
det mystiske i Situationen. Kan 
gnavede fit Gaaselaar ög drĉ k Pru- 
deparrels Skaal af FlaskmS göde 
Jndhold.

Saa strakte Han fine modige Ben 
i Hoet og lod Timerne gaa 1 rokigt 
Belvoere.

Men ingen hat selb Raadighed 
over, hvor loenge Freden skal vate. 
En Karl skulde hente noget Foder 
lil de BesogmLrS Hefte og gik op 
paa Löstet, hvor Han tog en god 
Gibning. I  Morket stk Han imid- 
lertid dm slumrende Thveknoegt med 
i Favnen.

Berggrten udstobte et bcekdigt
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Vroel. Karlen salbt bagover afFor- 
skroeüelse og slap Hoet, mens Th- 
ven i lange Spring forlod Bryl- 
lupsgaarden.

— En endnu levende Enke for- 
toeller, at da hun som ung Pige 
Ijenle paa Brockdorff, brod Berg- 
grem en Nat ind i hendes Kam
mer. Han stod etSjeblit og betrag- 
tede hende, men gtk slraks igen ro- 
ligt dort udm at stjoele fra Pigen 
eller fortroedige hende.

En Dag kom Verggreen ind til 
en fattig Kone i Revninge og vak- 
te ved sin medtagne Skikkelse Skr«k 
hos Konen, der bar alene hjemme 
med stne Io Born.

Verggreen indrommede, at ganike 
vist dar Han den, som Konen mente 
at habe for stg, men Han havde in
tet ondt i Sinde. Blot Han künde 
faa sin Gült stillet, f. Eks. ved en 
god SEggekage, swlde der itte ske 
anbei.

Konen bagte med Boeven den on- 
fkede ZEggekage. Da den kom Paa 
Bordet, forlangte Verggreen, at 
Vsmene skulde göre Ham Selskab 
og spise med af den velsmagende 
Ret.

Del stete, ög Verggreen forlod 
Huset med „Tat for Mad".

I  en Skov ved Tommerup Fenr- 
ting havde Mestertyven en Gang 
indrettet stg et Opholdssted med 
Kogekar, Jldsted og andet nsdven- 
digt for en, der lever paa Felt- 
fod. At Bopoelene i Omegnen maatte 
ledere baade Grhder og Sulevarer 
fslger af fig selb.

„Han fik Sorgens Gave, og saa 
bled Han Skjald", stgeS et Sied, 
om man just ikke toentte paa Berg-

green i den Forbindelse. Men 
alligevel stete med Verggreen, som 
det da Var Skik med enhver nogen
lunde bemoerkelseSboerdig Forbrhder, 
Han streb et Drapa ober fit Livs 
Mldfarelser -  eller stk da Skhld 
for at habe digtet det!

En af „Fhns Tidende"S Venner 
paa Sletten husker endnu et Brud- 
sthkke af VerggreenS Kvad; der re- 
fererer til BefrielseSforsoget:

Nogen jeg fra FoengSlet rendte 
uden Brod og nden Sul.
Denner Ingen Hjoelp mig senkte, 
Lytten var mig grum og ful.
Brod og Kloeder jeg La tog 
til mit statkels sultne Skro-.

Rast jeg saa til Hundrup tured', 
log en Stige uden Ret, 
satte den til FoengSletS Mure ' 
sor at fri min HjoertenSven.

MedenS jeg paa Gertrud taldte, 
Dcegter vaagned' paa stn Vagt,. 
men min stoerle Arm dog sejred 
oder MorgenstjernenS Magt.
MenS de raabte: Hold Ham, hold! 
dort jeg smutted' som en Aal.

Unsjagtigheder i Visen som disse, 
at Digteren noevner den Elstede bed 
forkert Navn, og at Han paastaar 
at smutte dort „som en Aal", stsnt 
Han blev holdt fast, skal Verggreen 
vist itte skyldes for. Han har not 
endda at svare til.

Et Par DerSlinier, der uden 
Sammenhoeng butter frem:

. . .  jeg 1 RceLdyhoved So . 
sogte Frelse eller Dod . . «

hentyder ttl en Historie om, at 
Verggreen en Gang under Forsol-
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grlsm sprang ud i Noesbhhoved So 
og fljulte stg. Meden» ftaren Var 
störst, dukkede Berggreen under Vand 
og tvak B'ejrrt gennem et Ror.

Denne Forfolgelse Var ivoerksat 
med stör Energi, idet to Eskadron« 
as Dragonregtmentet Var i Sad« 
lernr for at stoppe Flygtningen.

Skont man maa stille fig lidt 
tvivlende »verfor Sandshnligheden. 
skal dog her anfores, at Samstdige 
fortceller, at da Brrggreen sad i 
Arresten paa Odense Raadbu», ka- 
stede Han en Sktndpung op paa Ga
den. Naar saa Forbiparsermde 
hadde lagt en Skoerv i Pungen til 
Arrestanten» Ekstraforplejning. Irak 
Berggreen i en Snor, og Pungen 
gled ttlbage ttl Ham i Arresten.

Del künde godt falde Berggreen 
ind at volle Fatttqmand» Velgorer 
og sorge sor en mere ligelig For- 
deling af Goderne. Gaa gik Han til 
Gmaahusene med Rov fra Gaard- 
moendene» Galtballi« og Behold- 
ntnqer af roget gloest.

Som bei lhse Hodrd Han dar. 
kund« Han ogsaa give et godt Raad 
paa rette Strd. Sn Mand bad en 
Gang Berggreen om Hsoelp ttl at 
fange en sal Thv blandt Han» Ra
doer. d« systematisk stfal Han» 
Goerdestaver.

Aldrig künde det salb« Berggreen 
ind at nappr Goerdestaver, hvorfor 
Han» Kollegialitet Me kund« ud« 
stroekke» til en Thveknoegt i denne 
Branche.

Derfor gav Han den Vestsaalne 
det Raad at bore Hulkr i de til« 
bagevcerrnde Stad« og fhkdeArudt 
ind i dem. Ogsaa disse Goerdesta« 
per blev stjaalnr, men da de ved

Op''roending viste en farlig, eksplo« 
siv Karakter, sogte Thben stden an
bei Sted efter billigt Broendsel.

— En Husmand klagedr til Berg« 
green oder, at Herremanden, bvi» 
vorder stodte op til Husmanden», 
havde forlangt Boder for de to 
Ko:r, der var troengt ind Paa Helle« 
gaardsmarken.

„Det skal vi nok doenne Ham as 
med," sagde Berggreen. „Tag en 
Nabo med som Vidne i Morgen 
tidlig, saa skal du sei"

Noeste Morgen stob alle Herre« 
manden» Soll toet sammen Paa 
Husmanden» Hord.

Saadan havde Beragreen sorget 
for Balance i Regnstabet.

Undrr et sferieophold blev Han en 
A°ten Malt af en Pige, der stca 
Stenderup stulde pavsele Gammel« 
ikoven Paa Beim mod Svanninge 
Norremark. Pigen vidste, at Verg
ällen t de Tage huleredr dn i Eg- 
nen. og bun Var noget sthgtsom for 
at gaa ene gennem Gkoven.

Manden lovedr hende beredvtlltgt 
stn Vesthttelse mod den stemme 
Thveknoegt, fulgte Pigen poent gen
nem Skoven, gav hende ridderligt 
Haanden 1U Assked, idet Han sagde:

„Nu kan du Hilfe og fige, at 
Berggreen er stet Me saa stem 
endda!"

» **

En Gang flal jo voere den 
sidste. I November 1850 blev Berg« 
green fanget t fit Barndomrhjem t 
Belkinge, sat fast og blev for denne
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Sind: fiddende, lil Dommeren blev 
fcerdig med sin Kendelse.

Ester en meget omstcendelig Rets- 
handling blev Berggreen kendtskyl- 
dig i 139 Tyverier, hvoraf 70 nat- 
lige Indbrud. Dommen ved Odense 
Herreds Ekstraret faldt 11. Marts 
1851 og lod paa T u g t h u s  sor 
L i v S t i d .  Overretten og Hojeste- 
ret stadfoestede Dommen otte Aar 
efter den saa oste afbrudte Sags 
Begyndelse.

Ane Brunn fik 8 Aars Tugthus 
for Medhjcelpen, og adskillige, der 
havde sulgt Berggreen, fik langt 
Opbold indenfor Foengsleis Mure. 
Ane udstod sin Straf og endte fine

Dage som Husholderske i Bejrup ved 
Odense.

Berggreens Moder var ved Un- 
derrettens Dom Mendt et Aars 
Forbedringshus, men blev dog ved 
Hojesteret frifunden.

I  nogle Aar sad Berggreen bag 
et solidt Foengsels Mure, saa blev 
Han benaadet.

Som fri Mand drog Han til Ame
rika, og man horte ikke siden sra 
Ham.

Men naar Talen salder paa Berg
greens Bedrifter, Plejer man at 
flge:

Han var ikke af de voerste!





Morderen ralleruphuus.
Bed S.





^Mt tungt log temmelig7indholdslost 
U »  Liv blcv afsluttet, va Tallerup- 

huus en Foraarsmorgen 1851 be
steg Skafottet paa Bakken ved Bolbro.

Som Dreng Var N i e l s  R a s- 
m ü s s e n  flink nok. Hans Vid- 
nesbyrd fra Skalen fortoeller am 
gab Flid og Opforsel. Fra Hans 
Hsem, en Husmandsbopoel t Tom- 
merup Sogn i Noerheden af Tal- 
lerupgaard, er intet ufordelagtigt 
bekendt, men Niels havde ondt ved 
at holde stg ttl stt eget.

Han dar fodt den 12. Januar 
lS17. Kun 19 Aar gaminel kam 
Han i  Beroring med Po itiet og stk 
som Straf for Thveri 6 Gange 5 
Dager Band og Brod.

ALerede nceste Aar gik bei galt 
igen for Ham, hvorsor denne Gang 
3 Aar af Hans gode Ungdomsttd 
fkulde svinde, mens Han fad i 
Odense Forbedringshus.

Og saadan skiftede TalleruphuuS, 
som Han blrd kalbt, Tild«relsen 
mellrm Ophold t det frt med Th- 
vert og Ran og lange Padser i 
Straffeanstalterne.

De tre Aar, Han fad i Odense, 
havd« ikke forbedrende Jndflydelse 
paa Ham. Da Tiden var omm«, 
drog Talleruphuus M Slesvtg, men 
kM svr.a t forts»tte med fln stelle 
Haandtering. Han bled fanget og 
flk forTyverier t to gravrrenve TU-

foelde Paa ny 3 Aars Foengsel, som 
Han sonede i Glückstadt og slap ud 
3. April 1844.

For Maanedens Udlob stod Han 
t Odense Bhs Gader igen, saa fig 
ored Paa en Politibetjent og flog 
Ham i Gründen. Det kostede igen 
en Stund i Skyggen.

Ogsaa dette stk en Ende. Saa 
turede Han om Paa Fyn og traf 
hos en ligesindet Kvinde t Munkebo 
Stortyven B e r g g r e e n .

De td dar meget forskellige. Tal
leruphuus var mork t Sind, bru
tal og paagaaende, mens Berggreen 
nrermest var god Den Med alt 
Folket, det v il sige med dem, der 
intet havde at miste.

De to F«ller havde kun den 
Egenskab som samlende Aarsag, at 
de ikke vilde arbejde og i  det hrle 
havde opgivet at komme i godt 
Folks Lag. De gik nu sammen 
paa Rov, men blev til fldst, som 
givct dar, pultet ind i Odense 
Raadhus Arrest, dog ikke samtidig.

De brod programmcrsflgt ud igen, 
som det shnes at drere Skik fra 
ncrvnte Arrest. Sammen gik de paa 
Tourno til Sonderjylland, og her 
ser man Talleruphuus' Jndflydelse, 
da de begik et veritabelt Roveri, 
hvad Berggreen hverken for elltr 
senere har varet ttlbojrlig ttl.

Mens Berggreen lob sin Bes fra 
Haderslev Arrest, Hbor de begge
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sad, blev Talleruphuus flddende og 
bled siden slyttct til Odense.

Et Flugtforsog gab Ham kun 2 
Dages Frihed i 1847.

Paa Grund af Berggreens idelige 
Udflugter blev Talleruphuus' Sag, 
der paa flere Punkt» bar knyttet 
ttl Berggreens, stadig udskudt.

Tiden blev lang for Talleruphuus. 
Om der ogsaa bar en vis Selskabe- 
lighed und» Daret«gtss«ngselet, da 
der blev sat flere Fang» sammm i 
Stuerne i Raadhusets Kcrlderetagc, 
saa udviklede der sig dog hos Tal
leruphuus en irriteret Stemning, 
der gav. sig Form i Livslede.

Flere Gange spurgte Han sine 
Medfang», om ikke en af dem kün
de vare tilbojeltg til at lade sig 
droebe af Ham, for at Han künde 
blive domt fra Livet.

Der dar dog ingen, der af kam- 
meratlige Grunde künde bringe et 
saadant Öfter. Saa fandt Tallorup« 
huur en Dag en Vej.

Del Var i Mas 1848. Et dege- 
nereret Jndioid, Christm Rasmus- 
sm fra Serup, bar indsat i Arresten 
for mtlladeltgt Forhold ttl sin Datier.

Denne Pige, som Talleruphuus 
hadde faltet Godhed for, da hun 
gjorde Ham Tjenester i  Anesten ved 
at sh Paa Hans Toj, skulde nu 
paavtrke Faderen (der var jo ret 
god Forbindetse mellem Fangeme) 
til at söge om at komme i Stue 
med Talleruphuus.

Det blev Christen Rasmussens 
Dod- Den forste Rat, de to var 
sammen, log . Talleruphuus en Rem 
og kastede om Halsen paa Rasmus. 
sen og slabte derpya runht med sit 
Öfter, ttl Han udaanded».

I  Forhoret indrommede Tallerup
huus forst sin Brode og begrundede 
sin Handling med, at Han solle sig 
forpligtet til at hoevne Pigen.

Senere kalbte Han Trlstaaelsen til- 
bage og paastod, at Rasmussen selb 
havde hoengt sig, men til stdst ved- 
gik Talleruphuus alt og indrommede, 
at det hele var gaaet efter rnoden 
Odervejelse.

-I- »
*

Den Dodsdom, som Morderen 
ttlstgtede, kom ogsaa. Overrct og 
Hojesteret bekr«ftede Dommen, der 
lod paa Halshugntng, hvoresterHo- 
vedet skulde soettes Paa en Stage.

Foruden Mordet var Talluuphuus 
kendt. skyldig i 86 Tyverier. .

Der lev» endnu i Odmse Folk, 
der har set Talleruphuus og ober« 
v«ret Hans Henrettelse.

Mestermanden, Schmidt, forte rn 
sikker og ovet Haand. Samme Aar 
som Talleruphuus blev rettet, havde 
Skarpretteren t Januar eksekverct 
Niels Larsen Juel og Hans Moder 
t Nakskov. Tisse havde i Forcmng 
drcrbt Niels Juels Fader.

Rettcrstedet ved Odense var rn 
Bakke toet for Bolbro Paa Vejens 
sydlige Eide.

Gamle Folk for1«ller om Tallerup
huus, at hcm vtste en ud/ordrende 
Holdntng, da Han 1 ttdlig Morgen 
den 17. Marts 1854 blev fort ttl 
Skafottet.

Man fortoeller om Talleruphuus, 
at Han ankom rygende paa «n Cl« 
gar ttl Retterstedet, kastede Resten 
af Eigaren t sin aabne Ltgktste »g 
sagde, at Han vtlde ryge den s«er- 
dtg, na« . Han kom drrned.
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„Fhens Stiftstidende" bereiter om 
Henretlelsen:

„ I  Morges Kl. 7 fuldbyrdedes 
DodSdommen ober Telinkventen Niels 
Rasmussen Talleruphuus. En stör 
Menne, kemoengde havde samlet sig 
for at overvoere Eksekutionen, bl. a. 
slere af det smukke Kon. Forbrh- 
deren gik med en Fasthed, der 
groensede til Frcekhed, Dsden i 
Mode. Skarpretter Schmidt fra 
Sjoelland udforte Eksekusionen med 
Sikkerhed."

I  et andet Odenseblad, „Fhnske 
Aviser", tilfojes, at Pastor Wi- 
berg ledsagede Forbryderen paa Hans 
sidste Vej. Ester Eksekutionen talte 
Prcestm til den forsamlede Mcrngde, 
der havde indfundet stg til dette 
ssrgelige Skuespil.

— Om Talleruphuus og Hans 
uhyggelige Gerninger tales der end- 
nu mellem Folk i Odenseegnen, oel 
mest fordi Hans Henret̂ else skete t«t 
ved Byen og blev en af de sidste 
af den Art.

* *

Ved Grusgraven i Bolbro vokser 
en stör Tjorn paa Stedet, hvor den 
Henrettedes Legeme blev jordet.

I  foranstaaende er fulgt paalide- 
lige Oplysninger fra Retspapirerne. 
Det har ikke voeret fristende at gaa 
videre i denne Sag.

Talleruphuus' Lid og Levned Var 
sorgeligt og forfejlet fra Ungdom- 
men, til Han som 37-aarig Mand 
gav flt Liv som Bod for sine Ger
ninger.





peder Lottesens Tqvebanöe.
(Ln kort Beretning fra Kommissionsdomstolens Pro lokoller.

Bek) ö





et karakteristtske ved Peder Lote« 
sens Birksomhed er Hans störe „Ak
ttonsradius". Der er ikke detPunkt 

paaFyn, hvor Han eller hanSHjoel- 
pere Var fremmede. Frhgtede man 
ikke fit Lid, saa dar dog Ejendelene 
i Fare. Byerne Var Han ikke modig 
ved, men Landejendmmnene opfogte 
Han ved Nattetid og log med fig 
af rsrligt Gods, hvad der faldt for.

I  Slutningen af Aaret 1801 sin
der man i „Adressekontorets Ester- 
relninger" et Par Linier om Jnd- 
brud i Gestelev Kirke, hvilken For- 
brydelse tilloegges en Thvebande, 
der huserer paa Fhn.

Bladei, der i ovrigt er karrigt 
forsynet med lokall Nhhedsstof, Lager 
igen i Oktober fat paa Banden, der 
nhlig havde stjaalet 1600 Rdlr. fra 
en Mand paa Landet. Banden sigeS 
at köre ud med Hest og Vogn for 
at stjoele og er endog saa stoek at 
udstede Beskyttelsesbreve til Folk, 
der kan Lobe stg fri for Udplhn- 
dring.

Politiet i Odense og Ravnebjerg 
Herred blev nu nsdt til at tage 
Affoere og havde det Held at be- 
ghnde fra en Ende af, idet Peder 
H a n s e n  (almindeligt kaldet Lotte
s e n) blev anholdt i sin Jndfid» 
derstue i Ubberud. Han oar Hove- 
det for det smukke Komoagni, der 
efterhaanden rykkede ind i Odense 
Rrwdhus' Koelderetage.

Som det sker, at der i Tordett- 
vetr kan blusse en Hhtte af, uden 
at Lynet er slaaet ned i umiddel- 
bar Ncerhed af Straataget, sik oen 
omtalte Tyveformand ogsaa Skvld 
for en Del mere, end Han havde 
paa sin betyngede Samvittighed.

Da den nceste Arrestant A n n e  
M a r i e  M o g e n s d a t t e r  for 
Retten fablede om Mord, en blodig 
Okse og mere roedselsfuldt, blev 
Politiet skroemt af Sagen, der an- 
tog storre Former, end dets Kroef- 
ter künde overkomme, hvorfor ved 
kongelig Forordning en Kommission 
blov nedsat, bestaaende af d'Hrr. 
Knut z en ,  B e n d z ,  M h l i u L  
(LandSdommer, Pvlittmester) og 
L i n d v e d  (Borgmester).

Denne Kommisston beghndte stt 
Arbejde 13. Februar 1802 og ar- 
bejdede saare energisk, ttl den foel- 
dede Dom 12. Januar 1803. For- 
horsprotokoller og andre Sagen ved- 
rsrende Papirer maaler en Meter i 
Hsjden og fortoeller omstoendeligt 
om Bondens Bedrister.

I  fast Arrest in-dfsrtes og beva- 
redes 25 Personer af mere end 
tvMsom Art; tiltalte Var hderligere 
12 Personer, og en stör Moengde 
Vidner blev afhort.

Efterhaanden som det beerdige 
Selskab i Arresten blev mere mand- 
stoerkt, tog Anmeldelser og Tilstaael- 
ser til i Omfang.

ubfte.be
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Sognefogderne fra Fhnr Egne 
sendle Jndberetninger om Jndbrud; 
mange, der havde onsket Tavshed, 
maatte fortalle, hvad dereS HuS 
hadde ltdt ved de natlige Besag, 
ja, en Mand stk oben t Kobel en 
Bode, fordi Han hadde solltet et 
Jndbrud hoS sig.

Han kan for Resten gerne aabne 
Ncrkken af de Skadelidte, da netop 
dette Tilfoelde har sarlig interes
sant Karakter.

Proprietcer Meelbhe paa Ingers- 
Holm hadde 5. Oktober I80l ubu- 
dent Besag af Peder Lottesen. I  
Nattens Mulm agede stdstnavnte paa 
NaboenS, HuSinand L a r s  N i e l 
s e n s  Bogn ttl Jngersholm for at 
bjerge ltdt ttl Udkommet. Husman- 
den Var selb Kusk og Lottesens HuS« 
holderske, M a r e n  A n d e r s 
d a t i e r  fra Verninge gab en nht- 
ttg Haand ttl Boerket. Bhttet Var 
Penge og en Del Gang- og Senge- 
klader, der blev gemt paa Lars 
Nielsens Hoslhde t Ubberud.

Da Proprietoerrn erfor Thveriet, 
henvendte Han sig ttl en vt» Per
son, F a l e n k a m  og ttlbod Ham 
56 Rdlr., hvts Han künde skaffe de 
stjaalne Säger igen.

Falenkams Kvaltftkattoner ttl at 
klare denne Sag er fillert aaben« 
baret Proprietcer Meelbhe af en 
Prokurator R a s m u s  F a b e r  t 
Odense, som Falenkam havde for- 
skellige nhMge Btnk fra, naar det 
klemte for Ham, og Han havde ttl 
Brug for udspekuleret Statte.

Falenkam, der boede i „Nossom- 
hed̂  i ViSsenbjerg Sogn, Var alt- 
saa den rette Mand, der angav 
Lars Melsen, hvor Kosterne ganske

rigtigt blev overgtvet Meelbhe. Lars 
brtalte yderligere 2 ) Rdlr. for For- 
ringelse af Meelbyes Ejendele. Fa
lenkam ftk sine 50 Rd lr., og Sagen 
blev dulgt for Politiet.

Men der Var kommen en Del 
Snak ud blandt Folk. Efterhaan- 
den naaede Rhgterne om deivse 
mcrrkelige Transaktion ttl Avisen, 
der gav den tidligere navnte Ro
MS til Bedste — den om ,Be- 
skyttelsesbrevene" m. m., der blev 
saa skabnesvanger for de agerende, 
inklusive Hr. Falenkam.

Foruden den moralske Straf ftk 
Meelbhe ved SagenS Slutning en 
Bade paa 17 Rdlr. til Kommis
sionen, fordi Han tkke havde meldt 
Thveriet, og F a b e r  ftk Bader 
paa 5» Rdlr. ttl Odense Kommunes 
Faltige og lige saa meget til Ju- 
stitSkaSsen.

* »»

For vi gaar videre i Teksten, 
maa Hovedmanden for Komplotte«, 
Peder Hansen (Lottesen) präsen
teres.

Han dar fadt i Fraugde Karby 
1766 og kom i Skomagerlare i 
Odmse, men forlod Lceren for Ud- 
labet af Tiden, tjente saa Bonder, 
iil Han blev Soldat. I  det danske 
Livregtment tjente Han en Aar- 
roekke, men havde markeltgt nok 
Penge til at kobe sig stt for og 
blev som Permitteret Soldat anvtst 
Fyn som OpholdSsted. Stden traf- 
fes Peder Hansen vagabonderende i 
Fyns Land, og som Salger af 
Garn og Bandler erhvervede Han en 
Del Aendskab til HuSlejltgheder om- 
kring paa Landet, hvad Han nok be-
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nhttede — omend i beskedenl Om- 
fang — til privat Berigelse.

Et lille Trcek sta Hans Foerd i 
Sonderst vifer Hans Plattenslager-! 
natur. Om Han ved sin Person har  ̂
gjort Jndtrhk paa en besternt Gaard- - 
mandskone, er itte nemt at paa- ; 
staa, da Hans A r̂e itte er bestrevet! 
noget Sied i Retspapirerne, men ! 
hvorom alting er: Gaardmands-- 
konen giver Peder en Del Penge,! 
for at denne skal kunne hjoelpe hende 
til at romme fra Hjemmet oder til j 
.det holstenske".

Peder tager Könens Penge, spo-! 
rer til Odense og holder til i - 
Dansesttoede hos Soren Schade, 
mens Konen paa Tid og Sied van- - 
ker om, verwende paa den stelsende 
Engel. Men Peder kom bare ikke, 
og itte Heller kom Pengene mere til 
Sonderst. .

Et fast Basis for Operationen^ 
havde Parret i et Par Stuer i et 
Hus i Ubberud.

Hvor Godtsolk er, kommer Godt- 
fott til, flges der. Z2 Godtfolk, der 
sogte Omgang med det nhS noevnte 
Par, Var en ret stör Skare, ogsaa 
en Del boflddende Folk, der kobte 
det stjaalne for en Kurs under 
pari. Der Var blandt Husets Goester 
Peders egen Vroder, C h r i s t o f -  
f er .  Skont Han var smaat til 
Bens og gik ved Krhtte, var Han 
dog lobet sta fin Kone og flden 
undveget fra Tugthuset, da Han for 
anden Gang fad for Thveri. Blev 
dog igen grebet efter en Efterlys- 
ning i Avisen.

H a n s  H a n s e n  sta Hojme, 
54 Aar gammel, for Husmand paa 
Kristiansdal, var en soerdeles flittig 
Hjoelper ved Jndbrudene, men stod
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for det niesle ude i Kaalgaarden 
og log imod Rodet, naar det blev 
langet ud af Binduel. Han dar 
rllerS Stenhugger og hadde en stör 
Borneflok.

En lignende Makker dar N i e l s  
R a S m u S  G r i t s  fra Sanderum, 
ogsaa gift og bostddende. Han havde 
t 10 Aar vceret Landsoldat.

Husmand L a r s  N i e l s e n  t 
Ub">erud Var fast Bognmand sor 
Jnteressentskabet.

Et solle Skrog, Ungkarl H e n r i k  
N i e l s e n  T a n g g a a r d ,  blev 
ogsaa trukket ind i Ringen, skont 
Beghndelsen tilsigtede Dinding af 
Hel anden Art. Han Var forlovet 
med Pigen Karen Larsdatter i 
Bollemose, men frhgtede, at hendes 
Hjarte vilde vende sig mod en an« 
den. Det vidste imidlertid Peder 
Lottesen Raad for. D« sluttrde den 
Akkord, at Henrik skulde give Peder 
100 Rigsdaler, hvis Pigen blev 
Ham tro. Hvis det glippede, flulde 
Peder have 20 Rdlr. for stt Udlag 
til en Resse for at söge Hjalp hos 
en klog Kone i Kobenhavn.

Peder resste virkelig til Koben
havn. Det vil sige: Han gik til FodS 
sannnen med Skomager Martin Jen« 
sm Amager, der Var gift og boede 
i Dansestrade i Odense. Om Han 
stk den kloge Kone »Psogt i Hoved- 
staden, Hörer man tkke, men saa 
ilde gik det, at Henrik aldrig i Li- 
vet fik Karen til SEgte. Derimod 
laante Han 14 Rdlr. til Peder 
Lottesens Udlag og kom siden i 
Forlegenhed for et Par Skindbuk- 
srr, som Han fik billigt hos Peder.

Saaledes kan det shnes, at Hen- 
r)k hlev Haardt ramt udrn Skyld.

Det kan ikke stges »m en af Ban
dens interessanteste Medlemmer, 
P e t e r  J o h a n s e n  Aa l e n «  
kam.  Han er en udp-raget For« 
brhder og derfor en meget anti« 
patetisk Figur.

F a l e n k a m  var ogsaa en af 
de forste, der blev arresteret som 
en fordagtig Herre, skont Han be« 
sdor sin Uskyldighed med stor Energt.

Paa det TidSPunkt — 1802 —. 
da Hans Register skulde goreS op, 
Var Han 52Aar gammel. Hanhavde 
en Gang vceret Bogholdrr paa Suk« 
kerraffinaderiet t Odense, derestrr 
drevet KobmandSforretning t Bhen. 
saa blev Han Gaardeser i Jylland 
og provede her, da Han Var khndig 
i Landmaaling, at saa en Plads 
som Skov« og Havebrugsinspektor 
men fik den ikke. Saa drog Han 
igen til Fyn, fik Fuglevig Praste« 
gaard i Forpagtning, men sad nu 
som Foestehusmand i .Nossomhed" 
ved Bissenbjerg.

Under Hans Lids Omskiftelser Var 
Han to Gange bleven straffet for 
Tilhold af Bagabonder og Hceleri.

Falenkam Var Jdöernes Mand. 
I  .Nojsomhed", der svarede saa 
daarligt til Ravnet, blev mangt et 
Kup planlagt. T il Ekrpeditionerne 
stillrde Han endogsaa stn Hushol« 
derfle, Froken M a r e n  Möge n S« 
da t i e r  sra Koelbjerg til Madig« 
hed. Hun künde med sine 34 Aar 
nok lampes igenncm et Vindue, og 
hun Var tngenlunde morkeroed. Selv 
Var Falenkam ogsaa med paa Tu« 
ren, naar det künde troeffe sig. men 
Han indtog kun en Lhttepost og 
skulde flojte, hvis der kom «ogen. 
Saa skulde Han rende, sag sott h<m
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künde og ikke bryde sig om de 
andre.

«Jeg skal nok flytte mig selb," 
sagde Peder Lottesen, der foretog 
de indre Operation«.

— Den 22. Februar 1602 log 
kksmmtsfionrdommemc Pelsene paa 
og agede til Birsenbjag. De traf 
Falenlam» Husholderske hjemme 
(Herren sad 1 Fordaring) og spmgtr 
hrndr ud om dagltgt Ltv paa „Noj- 
somhed". Maren dar uskhldig, be- 
dhrrde hun. Ganflr bist sandt man 
et uforholdSmasflgt OPlag as 
Tengeklcrder og andre gode Ding, 
men Maren havde ikke kunnet aaden- 
bare noget om bette besynderlige 
Forhold, fordi Peder Lottesen havde 
iruet med at göre hende saa „nogen 
som rn Aal", hvt» et Ord floj ovcr 
hmde» L«ber.

Dommerne sandt en Bog med 
Navne og Tal, et kortsattet Bog- 
holderi ober Banden» Slam s. Ten 
künde bruge», og den talie for sig 
selb.

Men hborfor var der et stört Hul 
under Fjcrlleguloet i Falenkams 
Bedstestue?

Jo , det dar, sordt Fakenkam der- 
sta havde hentet Jord ttl Opfyld- 
ntng as Gulvet t Han» OpholdSswe.

Det var jo en Forklarmg!
Sn Maengde Astagere maatte der 

jo v«re for Tyoekosterne, og da 
Peder Lottesen var mrget flink til 
at vedgaa, hvad Han da künde 
huske, kom ogsaa en Del Folk ttl 
Afhoring.

I  Mart» tog Konmttssionen ud 
ttl «alemosegaard t BiSsenbjerg 
Sogn. Sognefo-den dar var»l«1 ,m  
Besaget, saa Han künde s«tt« Sagt

om Gaarden for alle Tilsceldr» 
Skyld. Ejeren, der kalbte» Studio
sus R a s m u s  B t n t h e r ,  bled 
fundet t Bestddelse as en Del Koster 
og fort med ttl Arresten.

Der var endnu en Del Person«, 
men Roekken as de impliceredr bltvrr 
bist snart for lang i kenne Beskrt- 
delse. z,

» »

Afskriften as Forhorenc gider et 
godt SttuationSbillede as Planl«g- 
gelse og Udforelse as Jndbrudene.

Paa mindre Togter gik Peder 
Lottesen med een eller to Hjalpere, 
oste med en Kvinde t Folge, ud i 
Morkningen. I  Fowejen var man 
nogenlundr klar oder Huset» Jnd- 
reMtng og veboere. Da der var 
mange i Banden, dar jo ogsaa 
mange Steder kendt.

Peder medbragte Braekjern, de 
andre bar tomme Scrkke. Et Vindue 
blev brudt op eller en Tavle as 
Btndingsvoerket v«ltet ud. Peder 
sneg sig tnd, tomdte Ly», snoredr 
med Sejlgarn Laasen til Folkene» 
Sovekammer fast, saa Ingen ad den 
vej künde ooerraske Ham, og saa 
gav Han sig i Käst med Skabe, 
Chatoller og andre Semmer. Uden 
for swdHjoelperne med aabne Scrkke 
og log imod.

Saadan glk det i et lille Akrinde.
Mm stod den paa starre Evemyr, 

blev der i Odense „gamle APvthek" 
kobt en Del „Ravekager", forgis- 
trd« Kager, som var ttltoenkt Lcrnke- 
hunden«.

To-tre Mand drog saa paa Sang- 
fart, hell til Nyborg, Sdendbocg 
eller Faaborg. Und« et ell« and«
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Paaskud gik en Mand ind i en 
Gaard for at spejde. En Stump 
Giftkage blev listet i Hunden, og 
alt dar l Orden ttl MorketS Ger- 
ntnger. Rodet blev samlet i «n Af- 
krog og blev senere afhentet af 
Bognmanden sta Ubberud.

Der blev ikke gjort noget Men? 
neske Fortrad. Ganske vtst har Pe- 
der Lottesen ttl Ttder hast m P i
stol med flg, men den gtk aldrig af.

En «ldre Mand har fortalt os 
folgende Handelse, der er blevet t 
Minder

Kromanden i Bejrup Kro var en 
ganunrl Kriger, der for som Soldat 
havde varet paa Evemyr t det 
stanske. Endnu havde Han stnn 
Erindrtng en lang Kaarde Han
gende paa B«ggen i Sovekammeret, 
og paa Lostet stod en skarpladt 
Flint somtzjalp, om galt skulde ske.

Mm Peder Lottesen, der boede 
t det saakaldte Norrehus, forste 
Sied paa dmstre Haand ved Gyden 
fra Landevejen, ned ad Ubberud 
ttl, slaancde ikke nogen, ikke Heller 
Kromandens Chatol.

I  morken Rat sneg Thven flg tnd 
t Kroen og begyndte at bakse med 
Thatollrt, der ogsaa indeholdt de 
panere Porcellansttng. Helt sttlle 
gtk OpbrhdntngSforsogel Me af. 
Sjerrn vaagnede ved Poreellanets 
Klirren og sprang ud af Sengen, 
greb fln Lyrendal og flog Doren op.

Ln salsmn Seme: Belyst af 
Lhdelhgten, styrter Barten t bar 
Skjorte frem med faldet Kaarde, 
mm dm overraskede Per, hviS rode 
Haar, reffer stg paa Hovedet, gor 
rsfk oniktng »g fpringrr ud .af 
W chutt.. ......

Da Stum saa hurtigt blev rmset 
for Fjender, lob Barten op efter 
Bossen og senkte et bragmde Skud 
efter de skumle Skikkelser, der styg- 
tede om HusetS Gavle.

I  Hast allarmerede Kromandm 
Byfens Folk, -er med Leer og 
andre Vaaben dannede Kade om- 
kring BlommenslhstS narr vmegn. 
Thvekomplottet blev trangt inp fen 
ltlle Lund ved Krogshosgaarden, 
hvor Hunde blev jaget ind for .at 
genne Folkene stem. -

Men da Morgmlyset kom, var 
hele Styrken sorsvunden. og Bh- 
folkrne blev narret for en selvtagen 
JustttS, som de brandte efter. ^

. Hovedmandm for Ttzvebandm 
vedgik ttl fldst ialt LS.Jnddxud»« 
thverier. Dertblandt et t Andevolle, 
Frohjerg, Kappendrup, ÄarSiev, 
Trostmp-Korup, Brandettld«, Kryb. 
i-Lh> Hojme, Ravnebjerg, Bred, 
Norup, SEole, Bterne, Svanntnge, 
Sthdebjrrg, Rue, Btllesbolle og i 
Koelbjerg.

SidsMavnte Sted holdt Bylauget 
Hopgtlde, og imms drod Peder med 
Hjalpere tnd t en Gaard, tomte 
Brandevlnsionden ud i medbragte 
Ankere og tog DMevareme med 
samt en nedfalret Gaas med stg t>l 
et privat «Hostgtlde" t Jndfldder- 
stuen t Ubberud, i

Folgm af disse mange Lyverter 
blev naturltgvt» en Rakke Strafse- 
domme, der blev afsagt af Kom
missionen den 12. Januar 1603.

Ansoreren for Banden, Peder 
Hänfen Lottesen, Slenhugger Han» 
H aU M j.M M .. Meisen: Bruu» L -
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Ernst Fridrich Nielsen bleb idomt 
at strhges til Kagen og hensoettes 
til Arbejde i Jern blandt „uoerlige 
Slaver" i Nhborg Fcestning — paa 
Lwstid.

P . I .  Falenkam fik 6 Aars Ar
bejde samme Sied, men blandt de 
„oerlige Slaver".

Fire Personer fik 2 Aars Ophold 
i Odense TugthuS, en ftk 1 Aar 
samme Sied.

For Hceleri fik to (deriblandt 
Studiosus R . Vinther) 1 Aar, to 
fik 6 Maaneder i O. T .

Falenkams Husholderske fik 3 Aars 
Tugthus for Medhjoelp og Med- 
viden, tte andre fik af samme Aar
sag 1 Aar i O. T .

Fra Odense Tugthus havde man 
„laant" to Fänger til Afhsring. 
Den ene Var Marie Pedersdatter, 
der allerede tidligere var grebet ved 
Jndbrud i Haarbh.

Det gor et hell besynderligt Jnd- 
trhk paa den, der erfarer, at Marie, 
der forte et ret umoralsk Liv , havde 
vevoeget den skrivekyndige Falen
kam til at lave en falsk Konfirma
tionsattest for at hjElpe Marie til

at kunne gaa til Alters. Falenkam 
skrev en Proests Navn paa Attesten, 
og Marie naaede Opfyldelse af stt 
Onske. Siden gik hun paaTur med 
„skurvede Rasmus" og blev efter 
Paagribelsen i Haarbh idomt 3 Aar 
i O. T .

En Del af de tiltalte fik ved 
Undersogelfen mange gamle Synder 
opklarede. To forskellige havde be- 
gaaet Bigami, nogle havde bragt 
falske Penge i Omlob, andre reste
rede en Straf, de Var lobet fra.

I  det hele giver den störe Skare 
Lovbrydere et morkt Billede af 
Tidsaanden i Visse Krebse af Be- 
folkningen.

Landets Hojesteret afsagde den 
20. Maj 1804 stn Dom, der fuldt 
bekroeftede Kommissionens Kendelse.

Den 7. Juni blev Dommen oploest 
for Arrestanterne.

Samme Dag blev de til Sag- 
strhgning domte Personer afstrafsede 
paa Odense Torv, og Banden- 
Medlemmer blev anbragt i de re
spektive Straffeanstalter.

— Og ud oder Fhns Land blev 
der en Lettelse og rolig Nattesovn.

-r




