Landsoverretten februar 1851
Oversigtsbilleder
I margin: Fremlagt i Landsoverretten 24 Febr 1851
Til
Den Kongelige Landsoverret!
Efter Hiørring Amts Ordre af 18 Januari d.A. tiltales Brolægger Christen Bunken hvis rette Navn er Christen
Larsen Tislumbunken, justialiter for Tyveri og Bedrageri. –
Ved de i Sagen optagne undersøgelser ved Hiørring Kiøbstads Politiret, begyndt 23de Decembr. f.A. er det
oplyst at Tiltalte Natten forud har fravendt Dagleier Christen Jensen fra Bierby Penge og Uhre i den Hensigt
at ville bedrage ham for samme. Saaledes er der i Forhøret forklaret: at bemeldte Christen Jensen der
logerede hos Tiltalte de Par Dage han opholdt sig i Hiørring, blev for overflødig skienket Brændeviin at han
bestandig var i drukken Tilstand saa han ej kunde raade over fornuftens Brug. Tiltalte har tilstaaet at han
skienkede saa overflødig Brændeviin for Christen Jensen var fordi denne ej skulle betale andet for Logi end
den Brændeviin de drak og fordi han giorde Regning paa i Christen Jensens Fuldskab at kunde giøre sig
Fordele hos ham ved Bedrageriske Midler, hvilket han ogsaa opnaaede. Saaledes afkiøbte Tiltalte Christen
Jensen 2de Lommeuhre under sit Værd, først Sølvuhret der i Retten er vurderet til 6 Rbd for 3 Rbd 3 Sk og 1
Kaskiet til 1 Rbd, og siden efter, 1 Tombaks (en slags metal) Uhr vurderet til 4 Rbd, for 1 Rbd og 1 Gevæhr til
2 Rbd, og endelig efter at Christen Jensen Kl 1 om Natten var lagt sig paa Sengen i Klæderne og havde giemt
sin Pung og Penge i sin Buxerlomme og Tiltalte havde lagt sig ved Siden af, fik han lejlighed til at tage
Pungen med deriværende Penge, der beløb sig til 8 Rbd 1 M 12 Sk. –
Tiltalte har foregivet, at han tog Pungen til sig i den Hensigt at bevare dem for ham, men har dette været
hans Tanke da Johansen og Wendelin samme Natt kl. henimod 3 trængte ind i hans Stue, og Christen
Jensen havde sagt for dem Samtlig at hans Pung med hans Penge var borte, maa hans Tanke have forandret
sig da han nu forlod Huset for at søge Hielp mod Overfald af de nævnte i hans Huus saa sildig om Natten
indtrængte, og ved at træffe paa Politibetient Stahl og Gadevægteren fortalte at bemeldte tvende
Persohner havde stiaalet Christen Jensens Pung og Penge, hvilket han senere maatte tilbagekalde og tilstaa
at han selv havde Pungen med Pengene. Var Johansen og Wendelin blevet fra Huuset hvor de ikke skiønnes
ved Nattetid at have lovlig Ærinde, vilde det bedre have viist sig i hvad Hensigt Tiltalte havde sadt sig i
Besiddelse af Christen Jensens Penge. At de var gaaet ind formedelst at Christen Jensen ikke var anseet for
at være i gode Hænder i Tiltaltes Huus er ikke bestyrket i Sagen. Havde saadant været at befrygte havde vel
Christen Jensens Broder Uhrmager Jensen hos hvem han var inde og fik tilgodehavende 5 Rbd udbetalt
fraraadet ham at logere hos Tiltalte.
Christen Jensen har faaet tilbage sin Pung med Pengene saavelsom Uhrene og Afregning opgiort saaledes,
at han hos Tiltalte har frafaldt ald vidre Erstatning. –

Efter fremlagte Attester fra Strafferegisterne har Tiltalte ikke været criminaliter tiltalt siden han blev løsladt
af Fæstningen. At Tiltalte under sine omhandlede Affærer med Christen Jensen, ligesaavel som denne har været i beruset
Tilstand er meget rimmeligt skiønt han har tilstaaet at det ikke var i saadan Grad at han turde stoole paa at
det ville udelukke Tilregnelighed, denne Tilstaaelse vidner om at han har været noget fortumlet i Hovedet,
havde han været ved klar Fornuft i hans Handel med Chr. Jensen ville han vel have erfaret saa meget af
hans foregaaende Vildfarelser at han ikke havde indladt sig i noget der kunde regnes ham til Brøde. –
Tiltalte er 48 Aar, han er forhen dømt saaledes: Ved Horns Herreds Extraretsdom 26 Novbr. 1821 til 3 gange
5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Tyveri. Ved Højesteretsdom af 4de Maj 1830 til 4 Aars Raspehuus
Arbejde for Tyveri; og ved Højesteretsdom af 21 Juni 1837 til Fæstningsarbejde paa Livstid for Tyveri. Ved Kongelig Resolution af 16 Juni 1845 blev Tiltalte benaadet og løsladt af Fæstningen paa Vilkaar: at hvis
han giør sig skyldig i ny Forbrydelse der ej kræver større Straf, bliver han igien at indsætte i Fæstningen paa
Livstid. –
Dersom Tiltalte bliver anseet for at være overbeviist at have giort sig skyldig i de i denne Sag paatalte Tyveri
og Bedrageri, som er rimmelig, saa er Tiltalte nu i det Tilfælde at hans Opholdsted for Livstid bliver
Fæstningen. –
Jeg har at nedlægge Paastand at Underretsdommen stadfæstes.
Salarium ventes mig tilkiendt. Viborg 24 Febr 1851. – Juul
Fremlagt i Landsoverretten den 24 Februar 1851
Selmer
De fremlagte Dokumenter i 34 Hefter og Tiltaltes Skudsmaal medfølge nærværende Landsoverretsdomsact;
alene Conclusionen af den inden Hjørring Kjøbstads Extraret den 10de Februar 1851 afsagte Dom indføres
og lyder saaledes:
Thi kjendes for Ret
Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken bør i Overensstemmelse med allerhøieste Resolution af 16 Juni
1845 hensættes til Fæstningsarbeide for Livstid; hvorhos han bør udrede samtlige af Actionens flydende
Omkostninger og derunder i Salair til Procurator Aagaard 5, og til Defensor Prøveprocurator Saand 4 Rdl.
At efterkommes efter Loven.
Petersen
Fremlagt i Landsoverretten den 24 Februar 1851.
Selmer
Defensor Landsoverretsprocurator, Kancelliraad Møller bad ved Fuldmægtig A øller om Anstand til næste.
Ret. Bevilget.
Aar 1851 Mandagen den 3die Marts blev Landsoverretten sat og betjent af dens Tilforordnede.

Justitssecretairen var mødt.
Defensor fremlagde Indlæg ved A. Møller, der lyder saaledes:
Til den kongelige Landsoverret!
Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken, som under denne Sag tiltales for Tyveri og Bedrageri, har under
det optagne Forhør afgivet en med Sagens øvrige Oplysninger overensstemmende Tilstaaelse deels om at
have skjænket Brændeviin for Dagleier Lars Christian Jensen af Bjerbye, afluret denne den 21de Decbr. f.A.
var kommen i Logis hos ham, i den Hensigt at faae ham beruset, og derved lokket til at indgaae en for
Arrestanten fordeelagtig Handel, samt derefter, da Lars Christian Jensen var bleven svirende, at have
afkjøbt ham tvende Uhre for en Priis, der var under deres virkelige Værdi, og deels om hemmeligen at have
sat sig i Besiddelse af en Bemeldte Dagleier tilhørende Pengepung med deri værende Penge til Beløb 8 Rbd
1 M 12 Sk, imedens Dagleieren, der laae i Seng sammen med Arrestanten, sov. Arrestanten som i
Førstningen lagde Dølgsmaal paa sin Besiddelse af Pengene, paastaaer at have fundet dem liggende i
Sengen imellem sig og Lars Jensen og nægter at have havt til Hensigt at tilegne sig samme. Ligeledes
paastaaer Arrestanten, at han ikke har anseet den med Lars Christian Jensen om de tvende Uhre indgaaede
Handel for noget Bedrageri, da denne indgik samme med fri Villie. –
Fremdeles har Arrestanten foregivet, at han på den Tid, han begik de paatalte Forbrydelser, var beruset og
fortumlet i Hovedet, og herpaa synes den Omstændighed, at han selv opsøgte Politiet for at gjøre
Anmeldelse om, at Pengene vare frakomne Lars Christian Jense, ogsaa at hentyde; men, da Sagens
Oplysninger i øvrigt ikke tale for Rigtigheden af Arrestantens Foregivender, kan der formeentligen ikke
tages videre Hensyn til disse. I saa Tilfælde vil Arrestanten ikke kunne undgaae at dømmes til
Fæstningsarbeide paa Livstid ifølge den allerhøieste Resolution af 16de Juni 1845, hvorved han blev
skjænket Friheden.
Med disse Bemærkninger indlades Sagen, idet jeg forventer mig tilkjendt Salair.
Viborg 3die Marts 1851.
Møller
for A Møller
Fremlagt i Landsoverretten den 3die Marts 1851.
Selmer
Actor indlod Sagen ved Landsoverretsprocurator Holm. Optaget til Kjendelse eller Dom . Aar 1851
Mandagen den 24de Martz blev Landsoverretten sat og betjent af dens Tilforordnede.
Justitssecretairen var mødt. Og blev da udi i indbemeldte Sag afsagt saalydende:
Dom!
Arrestanten Christen Larsen eller Laursen Tislumbunken sigtes under denne Sag for Tyveri og Bedrageri.
Den førstnævnte Sigtelse gaaer ud paa, at Arrestanten skal have frastjaalet Dagleier Christian Jensen 8 Rdl
12 Mark 12 Sk, hvorved de nærmere Omstændigheder ifølge Arrestaantens egen Forklaring og Sagens
øvrige Oplysninger have været følgende:
Til forsiden

