Morsø Nr.-Sdr. Herredsfoged
Sager til Justisprotokoller.
Sagen mod Cordt Pedersen (Sundhedscollegiet)
Oversigtbilleder
H. 57-1877
Det Kongelige Sundheds-Collegium.
København, den 4 de Mai 1877
Ved at indsende til Sundheds-Collegiet de hermed tilbagefølgende Akter i Justitssagen, der er anlagt mod
Arrestanten Kort Petersen af Eiersløv i Henhold til Straffelovens § 190 eller dog 186, 280, 230 jfr. 45 og 225
har Hr. Canscelliraaden i Skrivelse af 21de Marts d. A. begjort Collegiets Erklæring over Arrestantens
Tilregnelighed eller dog dennes Grad, saavel med Hensyn til det Tidspunkt, da han forøvede de Handlinger,
for hvilke han er tiltalt, som med Hensyn til hans forud fattede Beslutning om at dræbe Enken Karen
Nielsen ligesom og med Hensyn til det Præliminairforhøret vedhæftede visum repertum over den foretagne
Obduktion af bemeldte Enkes Lig.
I Anledningen heraf skal Collegiet, hvad Obduktions forretningen og de deraf dragne Conklusioner angaar
erklære, at det Intet finder at bemærke mod samme, forsaavidt angaaer de Punkter, som formenes at
kunne have Betydning for Sagen.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Arrestantens Tilregnelighed, mener Collegiet ikke at kunne afgive nogen
Erklæring paa Grundlag af de Hidtil foreliggende Oplysninger. Vel maa det nemlig erkjendes at Arrestantens
hele Optræden for Retten og den af ham afgivne Forklaring om Forbrydelsen ikke i og for sig synes at give
grundet Anledning til at drage hans fulde Tilregnelighed i Tvivl, men paa den anden Side maa Collegiet dog
fremhæve, at der udenfor selve Forbrydelse og de dermed umiddelbart ledsagende Omstændigheder er
fremkommet enkelte Oplysninger, ikke blot angaaende Arrestantens hele Levemaade, men ogsaa og
fornemmelig angaaende den vedblivende Optræden af Hallucinationer for ham , hvorved det maa stille sig
tvivlsomt, om man med dette vil kunne betragte den i Fængslet indtraadte Sindsforvirring som et
enestaaende og forbigaaende Anfald. Det maa i saa Hensende bemærkes, at Distrikslægens Erklæring af
10de Marts i det Væsentlige indskrænker sig til at meddele Lægens eget Skjøn om Arrestantens mentale
Tilstand, men aldeles ikke giver nogen saadan Beskrivelse af denne, som kunde sætte Collegiet istand til at
bedømme Nøiagtigheden af Lægens Undersøgelse, end sige til at fælde nogen selvstændig Dom om
Tilstanden, saameget mindre, som det i Erklæringen udtrykkeligt antydes, at Arrestantens Helbred i de Hele
er daarligt, uden at der i mindste Maade gjøres Rede for, hvori hans Svaghed bestaar. Collegiet tør saaledes
ikke afvise Muligheden af, at Arrestanten ved Beslutningen om og Udførelsen af Forbrydelsen kan have
været paavirket af en endnu tilstedeværende Sindssygdom, og da Opholdet i Arresten ikke afgiver gunstige
Betingelser for, at den til Afgjørelsen af dette Spørgsmaal nødvendige, omhyggelige gjennemførte

Lægeundersøgelse kan finde Sted, maa det tilraades, at Arrestanten indlægges i en Sindsygeanstalt til
Observation.
(Underskifter)
Til Herredsfogden i Nørre og Sønder Herred på Morsø.
Modtaget den 7 Maj 1877
Seydewitz
Fremlagt i Morsø Herreds Exstraret den 9 Mai 1877
Seydewitz
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