Viborg Landsoverret Domprotokol 1875-78
1876 Marts 27
Oversigtsbilleder
Overretten Justitsraad Neckelmann og Cancelliraad Møller 10 Kr. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven.
92/1876 Landsoverretsprocurator Fasting som Actor
ctr.
Arrestanten Kort Pedersen

Dom
Om Arrestanten Cort Pedersen, der under nærværende Sag tiltales for Tyveri, er det ved hans egen, med
Sagens øvrige Oplysninger stemmende, Tilstaaelse tilstrækkelig godtgjort, at han d. 7’ Januar d.A. om
Aftenen Kl. 7 á 8 har, i den Hensigt at begaae Tyveri, begivet sig til det Kirsten Marie Jacobsen tilhørende
Huus i Eiers-lev, hvis Beboere han vidste den Aften ikke vare hjemme og havde aflaaset deres Dør, af
hvilken Grund han medtog et Huggejern til Afbenyttelse ved Indbrudet. Efter at være kommen hen til
dette Huus, der laae i Nærheden af hans Faders Huus, og hvis Dør han fandt aflaaset, løsnede han med
Huggejernet et Vindue 1 Alen fra Jorden, og efterat have udtaget dette, steg han igjennem den saaledes
tilveiebragte Aabning ind i Kjøkkenet og gik derpaa igjennem en Dør, der var aflukket med en indvendig
paasat Krog, men som han uden Anvendelse af videre Vold aabnede ved et raskt ____ i Døren, ind i
Dagligstuen og derfra gjennem en uaflaaset Dør ind i et Værelse, hvor han , der var bekjendt med
Lokaliteterne, vidste, at der stod en Dragkiste, der tilhørte bemeldte Fruentimmers Datter, Sypige
Mariane Jacobsen, og hvor der efterhvad han antog var Penge. Efterat have aabnet den øverste
uaflaasede Skuffe uden at finde Noget, opbrød han ved Hjælp af Huggejernet den næste Skuffe, der var
aflaaset, og tilvendte sig her 10 eller 11 Øre og en lille indhæftet Bog, men da han nu dels fortrød sin
Gjerning og dels blev bange for at blive antruffen under Gjerningen, opgav han videre Forsøg og begav
sig bort ad samme Vei, ad hvilken han var kommen ind i Huuset. Pengene antages han efter sin
Forklaring at have tabt, da han forlod Huuset, idet han strax efter savnede dem og han rev derpaa Bogen
itu og bortkastede den tilligemed nogle Papirer, der havde været i den. Den anmeldte Bog blev senere
funden et Stykke Vei fra Huuset, og Bogen, der viste sig at være en paa Mariane Jacobsens Navn lydende
Sparekassebog paa 102 Kr. 18 Ø., var tilbageleveret hende, der har frafaldet Krav paa videre Erstatning.
For det anførte Forhold er Arrestanten, der er født d. 18’ December 1856 og maa antages ikke tidligere
at have været tiltalt eller straffet, ved Underretsdommen retteligen anført efter Straffelovens § 229 No
4, og da Straffen efter Sagens Omstændigheder findes passende bestemt til Forbedringshuusarbeide i 8
Maaneder, vil bemeldte Dom , hvis Bestemmelser om Actionens Omkostninger ligeleedes billiges, være

at stadfæste, hvorfor Arrestanten vil have at betale i Salair til Actor og Defensor for Overretten 10 Kr. til
hver.
Under Sagens Behandling i første Instans og den befalede Sagførelse for begge Retter, har intet
Ophold , der vil bevirke Ansvar?? , fundet Sted.

Thi kjendes for Ret
Underretsdommen bør ved Magt at stande.
I Salair til Actor og Defensor for Overretten, Procurator Fasting og Justitsraad Neckelmann, betaler
Arrestanten 10 Kr. til hver.
At efterkommes under Adfærd efter Loven

