Hjørring Byfogeds Ekstraret Sager 1851
Oversigtsbilleder
Til Hjørring Kjøbstads Extraret!
Som beskikket Actor i den mod Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken for Tyveri og Bedrageri anlagte
Justitssag, har jeg den Ære herved at fremlægge under:









No 1 Amtets Ordre til mig af 13de dennes.
2 Udskrivt af det inden Hjørring Kjøbstads Politiret optagne Undersøgelsesforhør begyndt den 23
Decbr 1850 og sluttet den 9 Januari 1851.
3 Horns Herreds Extraretsdom af 26 Novbr 1821, hvorved Tiltalte er funden 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for første Gang begaaet Tyveri
4 til 25 Acter og Bilage vedkommende Justitssagen imod samme Tiltalte for anden Gang begaaet
Tyveri m.m., for hvilken Forbrydelse han ved Høiesteretsdom af 5 Mai 1830 er tilfunden Rasphuusarbeide i 4 Aar.
26 til 33 Under og Overrets Domsacter med Bilage hvorefter Arrestanten for 3die Gang begaaet Tyveri er tilkjendt Fæstningsarbejde på Livstid, hvilke Domme ere stadfæstede i Høiesteret den 21 Juni 1837.
34 Gienpart af det Kongelige General Commissoriats Collegiums Skrivelse til Commandantskabet
over Københavns Fæstning datteret 21 Juni 1845 indeholdende den Kongelige Resolution af 16
samme Maaned, hvorved Arrestanten er skjænket Friheden paa Vilkaar, at han, saafremt han paa
nye maatte giøre sig skyldig i nogen Forbrydelse der ei medfører større Straf, eller naar han oftere
maatte overtræde de Regler som Politiet for at sikkre sig hans ordentlige Forhold finder sig foranlediget til at foreskrive, igien uden videre Dom bliver indsat til Fæstningsarbeide paa Livstid. og
No 35 Estraret Udskrivt af Justitsprotocollen for Kiøbenhavns Fæstnings Slaveri, indeholdende at
Benaadningen og Vilkaarene er Arrestanten forkyndt den 26 Juni 1845 -

Heraf er N 1 til Indlemmelse, og Resten til Actens Følge.
Efter Forhøret N 2 er det oplyst at Arrestanten har frastjaalet Dagleier Lars Christian Jensen af Bjergby en
Pung med 8 Rbd 1 M 12 Sk som denne havde i Buxelommen. Hermed er det tilgaaet saaledes: at Sidstnævnte kom til Arrestanten den 21 Decbr sidste hos hvem han logerede om Natten saavelsom den paafølgende 22de, og tilbragte Tiden i en stadig Ruus bevirket ved Brændeviin som Tiltalte i bedragelig Hensigt
sørgede for ikke manglede og udskjænkede. Den 22 Decbr om Aftenen fortsattes Drikkeriet i Forening med
en tredje Person John Johansen der forgiæves søgte at faa Lars Chr Jensen bort da han ikke troede denne i
gode Hænder, men han maatte gaae alene, og omtrent Kl 10 gik L. C. Jensen paaklædt i Sengen, hviken han
dog igien forlod noget længere (senere) hen paa Aftenen da John kom tilbage for efter Begiering af Lars
Christians heri Byen bosatte Broder at giøre et nyt Forsøg paa at faae ham bort, og alle Tre tog da atter fat
paa Flasken. - Kl omtrent 1 forlod John Huset efterat saavel Tiltalte som Lars Christian - denne i Klæderne
havde lagt sig i Sengen, og bemærkede saa at Sidstnævnte havde Pengepungen i Buxelommen samt at
Tislumbunken der ligeledes var vidende herom, dreiede hans drukne Sengekammerat saaledes at han havde Lommen nærmest ved sig. Da John var svirende vankede han omkring og kom saaledes omtrent Kl 3
samme Nat hen til Peter Vendelin med hvem han derpaa fulgtes til Arrestantens Bolig paa hvilken Døren
ikke, som denne foregiver, var aflukket, og hvor de fandt Lars Christian liggende paa Gulvet udenfor Sengen. De forlangte Lys, men dette nægtede Arrestanten dem, og da de havde faaet Lars Christian op klagede
han over at han savnede sin Pung med Penge, hvorpaa Hiin beskyldte dem for at have stjaalet samme. –

Imod bedre Vidende gik Tiltalte nu ud for at melde dette til Politiet, og indfandt sig paa Politimesterens
Bopæl hvor han ikke videre uleiligede sig med at faae Nogen i Tale, ligeledes 2de Gange hos Lars Christians
Broder som han fortalte sin opdigtede Historie, og endelig hos Politibetjent Stahl der fulgte med ham, og til
hvem han saavelsom samtidig til en medfulgt Vægter Anders Christensen yttrede, at John og Vendelin formodedes at have stjaalet Penge fra Lars Christian Jensen. Efterat Tiltalte medPolitiet var ankommen til sin
Bolig nægtede han gientagende paa Vendelins Sigtelse at have Pengene, men da Samtlige begave sig paa
Tilbageveien til Politikammeret erklærede Tiltalte, som ogsaa siden for Politimesteren og i Forhøret, at han
selv havde Pungen med Pengene hos sig, og forsøgte derhos, skjøndt forgiæves, at overtale Lars Christian til
at sige at disse vare ham leverede i Forvaring. Dette, nemlig at han selv uagtet sit første Paaskud, havde
Pengene, og Anmodningen til L. C. Jensen om den falske Forklaring, har Tiltalte siden under Forhørene efter
mange Udflugter vedkjendt sig som rigtigt, dog paastaaer han at have fundet Pungen, som han vidste var
Lars Christians’, i dennes Leie som dog har Sandsynligheden imod sig, og at have giemt den inden for hans
Underbeenklæder uden at Eieren mærkede det, hvilket han forklarer efter først at have foregivet paa Lars
Christians Begiering at have forvaret Pengene i sit chatec? førend Johns og Vendelins Ankomst, men siden
da disse kom atter tog Pengene til sig og giemte derimod de under Sagen omhandlede 2de Lommeuhre i
Chatollet for at de ikke skulle bortstjæles; derhos fortæller han at have bemægtiget sig Pengene i en god
Hensigt af Frygt for at John og Vendelin skulle stjæle dem, endskjøndt han maa erkjende at han ikke paa
den Tid han øvede denne gode Handling kunne vide noget om disse 2de Personers Besøg som indtraf flere
Timer efter. - Heri, som i de flere Modsigelser, ligger der saa tilstrækkelig en Tilstaaelse som vel kan haves
om et af Arrestanten fuldbyrdet Tyveri, og den forsøgte Tilbagekaldelse tjener kun til at giøre samme om
muligt end tydeligere. Fremdeles sigtes Tiltalte for Bedrageri, som også er fuldbyrdet derved at han efter egen Tilstaaelse har
drukket bemeldte Lars Christian Jensen fuld for at snyde ham for 2de Lommeuhre, nemlig et i Skildpadekasse med Sølv Inderkasse vurderet til 6 Rbd som han kjøbte for 3 Rbd 3 Sk og en Kaskjæt af Værdi 1 Rbd, samt
et Tombaksuhr vurderet til 4 Rbd hvilket han tilforhandlede sig for 1 Rbd og et Gevæhr af Værdi 1 Rbd. I
selve det vedgaaede Middel der anvendtes for at opnaae handlen, sammenholdt med den Kjendsgierning
at Lars Christian virkelig var beruset, constateres Begrebet om et bedrageligt Forhold, om end aldrig Kjøbesummen der gaves var saa langt under Værdien som den virkelig findes at være, og bemærkes det at Tiltalte under begge Begivenhederne har vidst at holde saadan Maade med sin Drikken at han fuldtvel vidste
hvad han giorde. Den forsøgte Tilbagekaldelse af hans engang for Retten givne Tilstaaelse er uvirksom ifølge 1-15-1. - Saavel Pengene som begge Uhrene ere gjengivne Eieren saa der ikke er Spørgsmaal om Erstatning. Da Arrestanten derhos med største Frækhed har forsøgt at vælte egen Brøde over paa andre i dette
Tilfælde Uskyldige, har han tillige fra det moralske Standpunkt betragtet vist sig uværdig til længere at nyde
Godt af den ham engang tildelte Naade, hvorfor jeg i Henhold til Bestemmelsen hvorunder samme er ham
givet paastaaer: at Christen Larsen Tislumbunken behandles overensstemmende med den allerhøieste Resolution af 16 Juni 1845 (Bilag N 34) Saaledes at han gjenindsættes til Fæstningsarbeide paa Livstid, og at
han tilpligtes at udrede alle af Arresten og Actionen flydende Om-kostninger, hvoriblandt til mig et passende Sallair
Det henstilles om der ikke bør at søges Oplysning om Tiltaltes Opholdssteder og Forhold siden hans Løsladelse Hjørring den 21 Januari 1851
ærbødigst
Chr. Aagaard

Ifølge Amtets Ordre til mig af 13 dennes stævnes herved Christen Larsen Tislumbunken af Hjørring Arrest,
til at møde inden denne Kjøbstads Extraret paa Raadhuset, den Tid Dommeren herpaategnet bestemmer
ford at lide Tiltale og Dom for Tyveri og Bedrageri samt til Udredelse af Arrestens og Actionens Omkostninger.
Lovdag? er ? ved Fr. 3 Juni 1796. Stævnemaalet (tilsigelsen) erkyndiges for Tiltaltes beskikkede Defensor, Prøveprocurator Sand. Hjørring den 16 Januari 1851
Chr. Aagaard

10de Februar 1851.
Dom
Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken der under nærværende Sag tiltales for Tyveri og Bedragerie, er
ved egen med de øvrige oplyste Omstændigheder stemmende Forklaring overbevist om Følgende.
Efter at Dagleier Lars Christian Jensen af Bjergbye Løverdagen d. 21de December f.A. var kommet i Logie
hos Arrestanten, gav denne sig om Aftenen i Handel med ham om et Lom-meuhr i Skildpaddekasse, der er
vurderet til 6 Rbd, og for at faae ham lokket til at indgaae Handlen paa en Maade, der var til Fordeel for
Arrestanten, skjænkede denne Brændeviin for ham, indtil Lars Christian Jensen derved blev beruset og i
denne Tilstand overlod Arrestanten Uhret for en til 1 Rbd vurdere Kaskjæt samt 3 Rbd 3 Sk i Penge hvoraf
de 3 Rbd skulde betales strax og de 3 Sk senere. At Arrestanten ikke har tvunget Lars Christian Jensen til at
drikke mere Brændeviin end denne selv vilde, og at Arrestanten, saaledes som han ligeledes har paaberaabt sig, ikke anseer det for Bedragerie at benytte en Andens Beskjænkedes Tilstand til at faae ham til at
indgaae ufordelagtige Handler, vil ikke kunne komme i nogen Betragtning, da Arrestanten dog efter sin
egen Vedgaaelse forsætteligen har bragt sin Medcontrahent i en Tilstand, hvori denne ikke kunde danne sig
rigtige Forestillinger om hvad der foregik, for paa denne Maade at gjøre sig en Fordeel paa hans Bekostning, og Arrestanten maa derfor antages at have giort sig skyldig i et Bedragerie.
Dagen derpaa forblev Lars Christian Jensen endnu hos Arrestanten og bort…..? da til denne et Tombaksuhr i
enkelt Kasse af Værdi 4 Rbd for et Gevær af Værdi 1 Rbd og 1 eller 2 M i Penge uden at dog Arrestanten
imod sin Benægtelse er overbeviist om med denne Handel at have brugt samme Omgang som ved det fornævnte eller i øvrigt giort sig skyldig i noget svigagtigt Forhold.
Lars Christian Jensen forblev imidlertid hos Arrestanten, hvor han ud paa Aftenen vil til Sengs, men han
igjen stod op da en Person ved Navn John Johansen, med hvem han tidligere den Dag havde været i Selskab, atter kom hen i Logiet, for efter dennes Foregivende at faae Lars christian derfra. Efter at de ved denne Leilighed, omtrent Kl 1 om Natten, igjen havde fortæret noget Brændeviin, og John Johansen derpaa var
gaaet, lagde Lars Christian Jensen sig atter med Klæderne paa. Arrestanten gik til Sengs ved Siden af ham og
tog derpaa, da Lars Christian Jensen fra falden i Søvn, denne Pung med de derværende Penge til Beløb 8
Rbd 1 M 12 Sk, hvilken Arrestanten dog nægter at have taget ud af hans Lomme, men foregiver at have
fundet liggende ved Siden af ham, og gjemte derpaa samme indenfor Underbeenklæderne, som Arrestanten var iført, uden at dette blev bemærket af Lars christian Jensen, og uden at det var denne bekjendt, at
Pungen havde været ude af hans Lomme. Arrestanten faldtd senere i Søvn, men vaagnede omtrent Kl 3 om
Natten, da formeldte John Johansen i Følgeskab med Snedkersvend Henrik Peter Johansen Vendelin kom
ind paa hans Bopæl, hvorpaa Arrestanten gik ud af Huset og henvende sig deels til Politiet deels andensteds

for at angive at disse 2de Personer havde frastjaalet Lars Christian Jensen dennes Penge, hvilket Foregivende Arrestanten endnu betjente sig af efter at Politibetjent Stahl paa hans Begiering var fulgt med ham til
hans Bopæl, ligesom Arrestanten ogsaa da nu John Johansen og Vendelin for Stahl angav, at Arrestanten
selv havde Pengene, benægtede dette indtil Stahl havde tilkjendegivet ham, at han skulde følge med til
Politikammeret, hvorefter Arrestanten først vedgik at være i Besiddelse af Pengene, som imidlertid var
gleden ned til hans Fod indenfor Strømpen, men derhos søgte han at formaae Lars Christian Jensen til at
sige, at denne selv havde anmodet ham om at forvare dem, hvilket denne dog ikke vilde.
Arrestanten har derefter ved sin Arrestation udleveret samtlige 8 Rbd 1 M 12 Sk, ligesom han også har tilbageleveret de fornævnte 2de Uhre for det betingede Vederlag. Det er saaledes aabenbart, at Arrestanten
har gjort sig skyldig i Tyveri; og hans Foregivende om, at han kun har sat sig i Besiddelse af Lars Christian
Jensen Penge, for at de ikke skulde blive stjaalet af John Johansen og H. P. J. Vendelin, af hvilke i alt Fald
den Sidste er en bekjendt mistænkelig Person, kan ? saameget mindre komme i Betragtning, da han selv
har maattet tilstaae, at han dengang han tog Pengene ikke vidste, at disse 2 Personer vilde komme. Da nu arrestanten, der er født d. 1te Mai 1803 ifølge Horns herreds Estraretsdom af 26 Novbr 1821 er anseet med 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for 1ste Gang begaaet Tyverie, ifølge Høisteretsdom
af 4 Mai 1830 har været straffet med 4 Aars Rasphuusarbeide for 2den Gange begaaet Tyverie og ifølge
samme Rets Dom af 21 Juni 1837 for bemeldte Forbry-delse begaaet 3die Gang været ikjendt Straf af Fæstningsarbeide for Livstid, men ifølge aller-høiste Resolution af 16 Juni 1845 er bleven løsladt af Strafanstalten, blandt Andet på det Vil-kaar, at han, saafremt han paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse,
der ei medfører større Straf, igjen uden videre Dom vil blive indsat til Fæstningsarbeide på Livstid, saa vil
Arrestanten, hvem de under nærværende Sag overbeviste Forbrydelser ifølge Reglerne i Frog 11 April 1840
§ 16 sammenholdt med § 18 og i samme Forordnings § 51 sammenholdt med § 79 ei ville kunne paadrag
større Straf end den nys anførte, blive at ? overensstemmende med formeldte allerhøiste Resolution. Om Erstatning vil der, da Kosterne ere komne tilstede ei blive spørgsmaal. Derimod vil Arrestanten have at
udrede samtlige af Actionen flydende Bekostninger, og derunder i Salair til Actor Procurator Aagaard 5 Rbd,
og til Defensor, Prøveprocurator Sand, 4 Rbd. Sagførelsen har været forsvarlig.
Thi kjendes for Ret:
Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken bør i Overensstemmelse med allerhøiste Resolution af 16 Juni
1845 hensættes til Fæstningsarbeide for Livstid; hvorhos han bør udrede samtlige af Actionen flydende
Omkostninger og derunder i Salair til Actor Procurator Aagaard 5 Rbd, og til Defensor, Prøveprocurator
Sand 4 Rbd.- At efterkommes under adfærd efter Loven.

13/1 1851 Hjørring Amt til procurator Aagaard vedr. beskikkelser.
24/3 1851 Hjørring Amt til Herredsfogden sender udskr. vedr. dom af 21/6 1837 fra Højesteret.
16/2 1851 Hjørring Amt til By- og Herredsfogden medd. om, at de ønskede dokumenter vedr. 1829 og 37 er
sendt til byfogden i Hjørring 30/1 1851
1/2 1851 Aalborg Byskriverkontor meddeler at Tislumbunken ikke er kendt af politiet der.
3/2 1851 Aalborg Byfogedkontor til by- og herredsfoged i Hjørring meddeler, at en straffeattest for Tislumbunken fremsendes.

29/1 1851 Børglum herredskontor meddeler, at Tislumbunken ikke har forbrudt sig mod loven der.
Til Hjøring Kjøbstads Extraret.
Efter den af Tiltalte Christen Larsen Tislumbunken under de optagen Forhør afgivne Tilstaaelser, som han
vel senere har søgt at tilbagekalde, men som findes bestyrket ved Sagens øvrige oplyste Omstændigheder,
bør man vist ikke andet end antage at der er tilveiebragt Beviis for at Tiltalte har gjort sig skyldig i de Forbrydelser hvorfor han er bleven sat under Tiltale og mit Forsvar kommer saaledes kun til at henlede den
ærede Rets Opmærksomhed paa Tiltaltes berusede Tilstand dengang han satte sig i Besiddelse af de under
Sagen ommeldte Penge og den Leilighed han havde til at udføre Gjerningen hertil hans trængende Omstændigheder maaske ogsaa har været en medvirkende Aarsag, men da Tiltalte, saafremt Retten finder et
fuldgyldigt Bevis tilstede, formentlig vil blive dømt til at behandles overensstemmende med den allerhøiste
Resolution af 16de Juni 1845 hvorved han som inddømt Livsfange blev skjænket Friheden, saaledes at han
paa ny indsættes til Fæstningsarbeide paa Livstid, saa ville de ovenanførte og hvilke andre formildende
Momenter da kunne søges for Tiltalte, ikke erholde nogen Indflydelse paa Dommens Resultat og skal jeg
derfor med disse faa Bemærkninger tillade mig at indstille Tiltalte til Rettens Dom idet jeg forventer mig
passende Sallair tilkjendt.
Hjørring d. 28 Januari 1851. - Ærbødigst
Sand

13/1 1851 Hjørring Amt til prøveprocurator Sand beskikkelse til defensor
Udskrift på konvolut til procurator Sand

Til forsiden

