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Landsoverretten i Viborg paakjendte ifølge
”Vib. Stiftst.", i Mandags den tidligere
omtalte oprørende Mordsag fra Morsø, hvis
nærmere Omstændigheder ere følgende: Efter
at Arrestanten Kort Pedersen al Ejerslev
paa Morsø, efter længere Tids Overveielse
havde fattet den Beslutning at forøve Indbrudstyveri hos Enken Karen Nielsen i Jordsby,
bragte han denne Plan til Udførelse Natten
mellem den 15de og 16de Januar d. A. Omtrent Kl. 11 om Aftenen begav han sig hen
til Enkens Huus, og da han fandt Indgangsdøren til Beboelseslejligheden aflaaset, steeg
han ind i Laden gjennem en Lem, og derfra
ind i Lejligheden, i den bestemte Hensigt at begaae Tyveri, og hvis Enken under Udøvelsen
af Tyveriet skulde vaagne og kjende ham, var
det ligeledes hans forudfattede aldeles bestemte
Hensigt at myrde hende. Uden at anvende
mindste Forsigtighed gik han med sine beslagne Træskoe paa ind i Dagligstuen, hvor
Enten sov. Hun vaagnede imidlertid derved og
gjorde Anskrig, og Arrestanten bibragte hende
nu med den ene af sine Træskoe flere meget
stærke Slag i Hovedet, saa hun segnede tilbage i Sengen og klagede sig meget. Derefter
trak han hende ud paa Gulvet med Dynen,
hvorpaa hun laa, og prøvede paa al reise
hende op, idet han begyndte at fortryde, hvad
han havde gjort; men da det forekom ham,
at hun var meget svag og dog vistnok vilde
døe, opgav han sit Forsæt og besluttede nu
endelig at dræbe Enken, i hvilket Øiemed han
tog en Foldekniv ned fra Loftsbjælken, hvormed han derefter med al fin Kraft bibragte
hende mange Stik, navnlig i Hovedet og Ansigtet, og vedblev dermed, indtil Enken segnede
om aldeles bevidstløs. Han gav sig nu til at
undersøge nogle af Enkens Gjemmer, men
fandt Intet, som han synes om. For nu at
skjule den af ham begaaede Forbrydelse og
give det Udseende af, at Enken var indebrændt,
besluttede han at stikke Ild paa Huset, og det
uagtet han saae, at Enken dengang endnu var
ilive og laa og jamrede sig paa Gulvet, saa
at hun, selv om hun ikke døde af de mange

hende tilføiede Saar, dog vilde dræbes ved

Indebrænding, hvilket imidlertid ogsaa var
hans bestemte Hensigt. Han tændte først Ild
i Sengehalmen, lagde de blodige Sengeklæder
op derpaa, kastede Kniven fra sig og begav
sig derpaa ud i Laden, hvor han stak Ild i
Fouragen for at være saa meget sikkrere paa,
at Huset skulde brænde. Enken blev dog reddet
ud af Huset og bragt hen i en nærved liggende Gaard, hvor hun døde henad Morgen.
Af den afholdte Obductionsforretning er det
tilstrækkelig godtgjort, at de hende tilføiede
Saar og Knivstik havde medført hendes Død.
Mistanken for disse Misgerninger faldt strax
paa Arrestanten. Denne forklarede først,
at en anden Person havde været meddeelagtig
i indbrudet og Mordet samt Ildspaasættelsen, og at denne egentlig havde været Hovedmanden, medens Arrestanten selv kun havde
spillet en underordnet Rolle; men efter at Vedkommende gjentagende aldeles bestemt havde
nægtet at have havt nogensomhelst Deel i
disse Forbrydelser, afgav Arrestanten efter
Forehold af denne Forklaring ovenstaaende
Tilstaaelse. Morderen, der kun er lidt over
20 Aar gl. og tidligere har været straffet med
8 Maaneders Forbedringshuusarbeide for IndBrudstyveri, blev ved Moisø Herreders Extraretsdom af 15de September d. A. dømt til at
straffes paa Livet. Landsoverretten i Viborg
stadfæstede i Mandags denne Dom.
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