Viborg Landsoverret Domsprotokol 1830.
Oversigtsbilleder
Aar 1830 den 1ste Marts blev afsagt følgende Domme
Sagen No 236.
Actor Lands-Overrets-Procurator Otterstrøm contra Christen Larsen Tislumbunke og Carl Frederik Berg i
Nibe Arrest. Dom.
Om Arrestanten Christen Larsen Tislumbunke er det under indeværende Sag, ved hans egen Tilstaaelse og
øvrige dermed stemmende Beviisligheder, oplyst, at han, der er født i Aaret 1803 og forhen ved Dom af 26
November 1821 anseet for første Gang begaaet Tyverie, nu atter har gjort sig skyldig i denne Forbrydelse,
ved om Natten at frastjæle flere Beboere i Klarup og Hasseriis Byer, samt Fruentimmeret Bodil Marie
Larsdatter i Aalborg en Mængde Effecter, bestaaende i Avlsredskaber, Klædningsstykker, m.v. Da intet af disse Tyverier er qvalificeret, vil ikkun Bestemmelsen i Forord. 20 Februar 1789 § 2 hvorfor paa
denne Tiltalte blive at anvende. Fremdeles er det paa lige Maade godtgjort, at han, mod Betaling, har formaaet den Medtiltalte Carl
Frederik Berg til at foretage adskillige, tildels betydelige, Forfalskninger ved hans Skudsmaal, som han
derefter har foreviist for enkelte af de Personer, til hvis Tjeneste han blev fæstet. For dette lovstridige Forhold, der ikke findes at kunne subsummeres (henføres) under Bestemmelsen i
Lovens 6-18-7, bliver han at belægge med en arbitrair (skønsmæssig) Straf, og skjønnes hans Brøde i det
Hele, naar hensees paa den ene Side til Tyveriernes Mængde, men paa den anden Side til de Stjaalne Tings
ubetydelige Værdie, passende at kunne afsones med den ved Underretsdommen bestemte Straf af 4 Aars
Rasphuus Arbejde. I øvrigt maae Retten ogsaa billige at denne Tiltalte, forsaavidt han har vedgaaet at have taget en Hest paa
Marken, men kun i den Hensigt at ride et Stykke Vej paa samme, hvilket Foregivendes Rigtighed bestyrkes
derved, at han, efter at have brugt Hesten som ommeldt, slap den Løs, ikke herfor af Underdommeren er
paalagt nogen Straf under nærværende mod ham af det Offentlige anlagte Sag, da hiint Forhold ikkun
skjønnes at være Gjenstand for privat Paatale af den Fornærmede. Den anden Tiltalte Carl Frederik Berg, efter Underrettens Skjøn 40 Aar gammel, er overbeviist for Betaling
at have foretaget de ovenberørte Forfalskninger med Christen Laursens Skudsmaal, blandt hvilke in specie
(en enkelt ting) kan mærkes, at han har forfattet en, med Sidstnævntes Udsagn for ham
overensstemmende, men for øvrigt usandfærdig, Attestation angaaende Christen Laursens Tjeneste hos en
Thomas Bohne i Hjørring, hvis Navn han tillige har underskrevet paa Attestationen, der er skrevet paa et
Stykke Papier, som er paaklistret Skudsmaalet paa det Sted, hvor en Pastor Albrechtsens, efter dennes
Forklaring ufordelagtige Skudsmaal om Christen Laursens Forhold i hans Tjeneste var anført. Denne Forseelse for hvilken der i Lovens 6-18-6 fastsatte Straf ikke skjønnes at kunne anvendes, formeenes
Tiltalte Carl Frederik at kunne afsone med en arbitrair (skønsmæssig) Straf, der, efter Omstændighederne,
navnlig med Hensyn til, at hans foregaaende Vandel maa antages at have været ulastelig, findes passende

at kunne bestemmes til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos han endvidere bliver at straffe for
første Gang begaaet Betlerie, hvilken Lovovertrædelse han, ifølge sin egen Tilstaaelse, der bestyrkes ved
Sagens øvrige Oplysninger, har gjort sig skyldig, og vil Straffen herfor, da der dog ikke er godtgjort, at
Betleriet er forøvet efter at Forordg. 21 August 1829 var tinglæst, blive at bestemme efter den tidligere
gjældende Lovgivning til 14 Dages simpelt Fængsel da denne Tiltalte, ifølge Underrettens Skjøn ikke er
fuldkommen arbeidsfør. Den Bodil Marie Larsdatter tilkommende Erstatning bliver at bestemme til 2 Rbd Sedler, da hun har
renonceret (givet afkald) paa Godtgjørelsen (ved Underretsdommen bestemt til 1 Rbd Seddel) for
Forringelsen af det Forklæde, som Christen Laursen havde frastjaalet hende. I Henseende til Actionens Omkostninger billiges Underretsdommerens Bestemmelse, dog saaledes, at de
Tiltalte findes in solidum at burde udrede de Actor og Defensor ved bemeldte Dom tillagte Salarier, hvorhos
de blive pligtige til paa lige Maade at betale i Salarium til Actor for Landsoverretten Procurator Otterstrøm
8 Rbd Sølv og til den subsidiaire (stedfortrædende) Defensor Procurator Øllgaard 1 Rbd Sølv. Under Sagens Behandling i første Instants samt den befalede Sagførelse ved begge Retter, har intet saadant
Ophold fundet Sted, der kan bevirke Ansvar. Thi kiendes for Ret. Arrestanten Christen Larsen Tislumbunke bør hensættes til Arbejde i Rasphuset i 4 Aar, samt betale i
Erstatning til Bodil Marie Larsdatter 2 Rbd Sedler Arrestanten Carl Frederik Berg bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 4 Dage, og derefter i
simpelt Fængsel i 14 Dage. Saa bør de Tiltalte og in solidum betale i Salarium til Actor og Defensor ved Underretten, Procurator
Spreckelsen og Høegsted, til den første 5 Rbd og til den Sidste, 3 Rbd, samt til Actor ved Landsoverretten
Procurator Otterstrøm 8 Rbd og til den subsidiaire Defensor Procurator Øllgaard, 1 Rbd, Alt i Sølv; hvorimod
de øvrige af Actionen lovlig flydende Omkostninger udredes af de Tiltalte hver for sit Vedkommende. Den idømte Erstatning udredes inden 8te Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og i øvrigt at
efterkommes under Adfærd efter Loven. -
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