Bilag til det af Byfogden i Horsens optagne Forhør.
Oversigtsbilleder
Inspektion for Horsens Straffeanstalt
d. 19de Marts 1883

I anledning af den herhos tilbagefølgende ærede Skrivelse af 14de ds. Med Bilag tillader jeg mig ærbødigst
at bemærke:
Det er mig aldeles ubekejendt, at Betjent Ole Christensen skulde have ladet forfærdiget en Commode til
Fangen Niels Brandt Hansens Datter Louise, og det har ved derom anstille Undersøgelse ikke været mig
muligt at erholde nogen som helst Kundskab om, at saadant skulde være sket. Jeg tillader mig derfor at
formene, at det muligvis er en Forvexling af, at en saadan Commode er igjennem Ole Christensen med
Samtykke fra Contoiret lavet og hjemsendt til Fange No 161, Peder Rasmussens Datter, og har Fangen til
denne betalt baade Materiale og Arbeidsløn af sit Tilgodehavende.
Med Hrnsyn til de specielle Oplysninger, som Hr. Kammerherren har forlangt, beklager jeg meget, at det er
mig umuligt at give dem saa specificerede, som Hr. Kammerherren ønsker, og det saa meget mindre som
den 1ste Contorist her ved Contoriet, Holm, der navnlig har havt med saadant Arbeide at gjøre, i længere
Tid har været fraværende paa Grund af Sygdom og navnlig i den sidste Tid har været saa syg, at der ikke har
kunnet conferes med ham. Vore Bøger og Regnskaber med Hensyn til det Private Arbeide er nemlig mere
beregnet paa en Redegjørelse for Arbeidsdagen end for hvad der er forarbeidet, og hvad der er betalt for
hver enkelt Stk. ligesom det er aldeles umuligt at godtgjøre, hvad Matriale, der er medgaaet til hvert enkelt
Stk. især naar det drier sig om meget Arbeide, da Materialet saa i Reglen indkjøbtes af Vedkommende i
store Potioner og afbenyttes efterhaanden paa bedste og sparsommeligste Maade.
Dette gjælder saaledes navnlig for Ole Christensens Vedkommende, idet han i den Tid, han har forestaaet
Snedkerværkstederne m.v. ikke alene har indkjøbt og leveret Materialer til sig selv, men ogsaa til mange
andre af Officianterne. Det har derfor ikke været muligt at komme til nogen bestemt Resultat ved at
sammenholde Oplysninger, der her haves, med den fremsendte Fortegnelse fra Nyborg; men jeg har kun
kunnet lade optage en ny Liste med Angivelse af Arbeidsdagene og det derfor betalte Arbeidsbeløb og
tillader jeg mig i saa Henseende at fremsende en Skrivelse fra Bogholderen bilagt med den omhandlede
Liste. Ifølge denne Skrivelse har Betjent O. Christensen ved qvitterede Regninger godtgjort at have fra sin
Ansættelse ved Værkstederne 1878 indkjøbt Materialier for et Beløb af 1118 Kr. 24 Øre, foruden hvad der
er betalt contant.
Med Hensyn til Fangen Eckmann tillader jeg mig derhos at vedlægge en Fortegnelse fra Bogholderen med
Hensyn til hvad, han har faaet forarbeidet i Anstaltens Værksteder, men hertil maa jeg tillade mig at
bemærke, at Eckmann der stod i Fabricanternes Arbeide, i mange Aar har havt Tilladelse til i sin Fritid at
lave forskjellige Miubler m.v. til sig selv og at han, der er meget dygtig saavel i sit Smedehaandværk som i
andre Haandværker, selv har lavet en stor Deel af Arbeidet ved de forskjellige Meubler m.v-, og at kun det,
han ei har kundet gjøre , er lavet ved andre Fanger med Tilladelse fra Contoriet.
Desforuden har Eckmann faaet lov til at udføre nogle andre Meubler af Porten, som han fik lavet af
Materialer, der var givet ham igjennem Fabricanternes Mestere, hvoriblandt ogsaa et Bord, hvortil han

havde faaet Plade og Fod af Præstens Svigermoder, nu afdøde Enkefrue Barud, hvorimod jeg ikke kan se, at
ham har faaet lavet Stole, men, som jeg tidligere har tidligere har tilladt mig at bemærke, er det mig
umuligt at opgive nogen nærmere Specification af hvad Eckmann saaledes har lavet selv og faaet lov til at
udføre af Porten, da man ikke har ansat det nødvendigt at gjemme paa Udførselstilladelserne, efterat de
vare leverede tilbage fra Porten til Contoriet.
Det forholder sig rigtigt, at Eckmann fik Tilladelse til, naar han havde noget færdigt, at udføre det af Porten
til Præstens Leilighed, hvor det med dennes Samtykke opbevarede, da det ikke kunde blive staaende paa
Anstalten.
En Liste over hvad Eckmann har indkjøbt til eget Brug havnlig med Hensyn til han eventuelle Benaadning,
som han ventede og haabede paa i mange Aar, tillader jeg mig at vedlægge; men desuden har han med
Tilladelse fra Contoiret til forskellige Tider modtaget ikke Lidet af Fabricanterne, som det ikke er mig muligt
at gjøre nogen Rede for.
For Bagerbetjent Jørgensens Vedkommende tillader jeg mig at vedlægge en Liste over, hvad har faaet lavet
i Værkstederne, med Bemærkning, at O. Christensen har levet de nødvendige Træmaterialier med
Undtagelse af en Trækasse, som Jørgensen selv leverede; hvorimod Jørgensen selv har leveret de øvrige
Materialier og selv betalt Arbeidslønnene.
Med Hensyn til den Trækvogn, Værkmester Petersen skulde have faaet lavet igjennem Ole Christensen, da
kan jeg, efterat have anstillet Undersøgelse desangaaende, meddele, at Træmaterialet har han faaet at
Fabricantene Modtagne og selv lavet Trækassen, hvorpaa han indleverede en gammel Jernaxel og nyt Jern
til Forarbeidning i Anstaltens Smedeværksted, men da de der arbeidende Smed blev syg, blev det atter
taget derfra og med Mester Hunger Tilladelse indleveret til Fabricanternes Smedeværksted, hvor Vognen
saaledes er forfædiget. Det dertil fornødne Jerne skal være kjøbt og betalt contant hos Kjøbmand Chr. Fog i
Horsens.
J. Mazanti

Til forsiden

