Extraret Frederikshavn 1821
Oversigtsbilleder
Dom
i Sagen Procurator Rørbye befalet contra Arrestanten Christen Larsen Tislum afsagt den 26de November 1821.
Ved Arrestantens - paa sine Steder i Acten urigtigen benævnt Hans Larsen hans - egen Bekjendelse yderligen
bekræftet med de forskjellige Vidners Forklaringer er det Constateret at han har begaaet forskjellige Smaatyverier og
at disse ere begaaede paa en Maade som røbe et tidligt Hang til Forbrydelser som endog især den som har givet
Anledning til hans Fængsling, har været foretaget med et fuldkomment Overlæg og Plan uden at have været
fremskyndet ved Trang og Nød.
Ligesom nu dette giver Grund til Straffens Skjærpelse, saa taler Arrestantens Ungdom, det Uheld at komme blandt
slette Jævninge (ligemænd) og hans udholdte Arrest for at denne Skjærpelse, ikke naaer den Grad hans Forhold
uden dette synes at fortjæne.
Det er ikke oplyst at Arrestanten forhen har været straffet for noget Tyverie. Kosterne ere deels komne tilbage til
deres Ejer, deels vides Ejerne ikke til de Ubetydeligheder som ikke ere komne tilstæde saa de Bestjaalne ikke kunne
tilkjendes nogen Igield (den stjålne tings værdi), derimod kunne de Individance? individer) han ved Salget har
bedraget og som have maattet levere Kosterne tilbage med Rette gjøre Fordring paa Erstatning som rigtigen
Fastsættes efter det tilbageleveredes Værdie.
I Hvad angaaer Sagførelsen finder Retten intet mod samme at erindre thi vel ere Ejersmændene til Hatten og
Blækskrinet ikke afhørte, men deels behøves deres Forklaring ikke for at constatere Factum eller kan have nogen
Indflydelse paa Straffens Størrelse eller Natur, deels er der ald Sandsynlighed for at ingen af dem veed nogen
Beskeed om Gjærningen eller tør selv aflægge nogen Tilhiemlingseed (en ed, som en frastjålet aflægger, hvis der ikke
er aflagt tilståelse).
Indkaldelse i de offentlige Tidender, det eneste maaske endda utilstrækkelige Middel til at faae dem Opdagede, vilde
saaledes som Actor meget rigtigen bemærker medføre et unyttigt Tab for det Offentlige og unødvendig Lidelse for
Tiltalte. Det samme vilde med Føie kunde siges hvis Sagen blev opsat for at faae Christen Thomsen afhørt.
Thi kjendes for Ret
Arrestanten Christen Larsen Tislum eller Tislumbunkhuus bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5
Dage.
Til Maren Hansdatter betaler Arrestanten Igield 24 Sk Sølv til Thomas Thomsen 80 Sk Sølv og til Thomas Johansen 88
Sk Sølv, saa betaler han og alle af denne Sag hans Arrest og Forplegning flydende Omkostninger hvoriblandt
Sallarium til Actor Procurator Rørbye 5 Rd og til Defensor Procurator Hassing 3 Rd Sølv, samt Diætpenge efter
Øvrighedens Bestemmelse. At efterkommes efter Øvrighedens nærmere Foranstaltning.
Til Bekræftelse under min Haand og Embedsseigl.
Westenholz.
(LS)

Til forsiden

