
Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds   

Dom 1872  
Oversigtsbilleder  

Udskrift af  

St. Thomæ Jurisdictions Domprotokol  

Aar 1872, Mandagen den 3 Juni Formiddag Kl. 11, blev i St. Thomæ Bythings Ekstraret udi Justitssag No.  

10/1872 Prokurator Möller, Aktor ctr. Forbedringshusfangen Albert Simmonds eller Albert Gabriel 

Simmonds afsagt fölgende   

Dom:  

Ifölge Governementets Ordre af 17de f. ell aktioneres under nærværende Sag Forbedringshusfangen Albert 

Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds for Tyveri samt efter Forordningen 11 Marts 1818.  

Om morgnen den 25 April d. A. saa Tiltalte, der i Christiansfort udstod den ham ved Höiesterets Dom af 21  

December 1869 idömte Straf af 4 Aar Forbedringshusarbeide kort efter at være udladt af sin Arrest, 

Leilighed til et Öieblik at unddrage sig ___ Opmærksomhed, da han afkastede sin Feltkjæde, hvis Laas han 

havde aabnet om Natten, sprang over Fortets östlige Mur og saaledes var fri. I nogle Dage opholdt Tiltalte 

sig mellem Bakkerne nord for Byen, hvor han levede af Frugt; men da han trængte til mere substantiel 

Næring, begav han sig en Nat ind til Byen og stjal nogle Födevarer. Dette gjentog han et par Dage efter og 

begik desuden flere andre Tyverier, indtil han endelig blev paagriben den 5te s. M. af nogle Landarbeidere, 

umiddelbart efter at have begaaet Indbrud paa Plantagen Raphun.  

De Tyverier, Tiltalte i det hele har begaaet, ere fölgende:  

1) En af de sidste dage i April stjal han fra L. C. Suffronts? Eiendom No. 1 B? Borgergade endeel Födevarer.  

Han aabnede  Gaardporten, der bestaar af Tremmeværk, ved med sin Haand at aftage 2de Kroge, hvormed  

Porten paa den indvendige Side var lukket, gik först ind i en uaflaaset, isoleret Bygning der benyttes til 

Spisestue og Spisekammer, hvor han tilegnede sig nogle Spisevarer, og derfra til det ligeledes isoleret 

liggende ___kjökken som han aabnede med en Nögle, han fandt paa det förstnævnte Sted, bemægtigede 

sig ligeledes her Födevarer og gik endelig bort fra Stedet ad samme Vei han var kommen ind. Værdien af 

det stjaalne er angivet til 50 cents og Bestjaalne har frafaldet Krav paa Erstatning.  

2) Nogle Dage efter gik Tiltalte gjennem et aabent Vindue ind i det for sig liggende aflaasede Kjökken paa 

Eiendommen No. 2 D Bjergegade tilhörende C. Delinvis og satte sig her i Besiddelse af en del til $ 9 

vurderede Födevarer. Erstatningskrav er frafaldet.  

3) Om Aftenen den 3die f. M. henad Kl. 9 sneg han sig ind i Porten i Stedet No. 4 og 5 Vimmelskaftegade, 

der beboes af Pastor Kleiner, og skjulte sig bag en sammesteds staaende Vogn, hvor han forblev indtil Kl. 

11½, da Porten imidlertid var bleven lukket og Husets Folk gaaede til Ro.   

Han gik da op i Stedets överste Etage, tog fra den uaflaasede Sal, der stöder udmiddelbart op til Præsten 

Kleiners Sovekammer, hvor han saae dem ligge i Sengen, nogle Svovlstikker og Dörnöglen og gik atter ned 
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for ved Hjælp af Nöglen at komme ind i Værelserne i nederste Etage. Da Nöglen ikke passede, opbröd han 

Dören med et af ham medbragt Jernhængsel og fortærede nogle Spisevarer, han fandt i det forreste  

Værelse, hvorefter han atter med Hængslet opbröd en aflaaset Dör til den tilstödende Boglade. Med et 

Stemmejern han forefandt i et uaflaaset Skab, aabnede han en aflaaset Skuffe i Skabet, og tog til sig de 

kontante Penge, der vare sammesteds; ligeledes bemægtigede han sig nogle Penge, der laa i en Skrivepult i 

Bogladen, samt 3 Psalmeböger og endeel andet i alt til $ 10 15 cts. vurderede Gjenstande, hvorefter han 

gjennem Porten, som han aabnede ved at fraskyde Slaaen, begav sig bort fra Stedet til Nordsiden af Öen 

hvor han skjulte det stjaalne. Dette ere senere fundet paa Gjemmestedet, og saavel de rede Penge til Belöb  

90 $ som Psalmebögerne o.s.v. ere udleverede til Bestjaalne,  der har frafaldet sit Krav paa Erstatning for 

Afsagnet. Endelig har  

4) Tiltalte Natten mellem den 4de og 5 f. M. banet sig Adgang til det paa den Tid ubeboede ___skur paa 

Plantagen Raphun ved at presse en tynd Jernstang ind imellem Dörstolpen og Dören der saaledes blev 

forceret aaben, og har stjaalet et Termometer, en mængde Klædningsstykker ___ del: i alt vurderet til 44 $ 

samt i rede Penge 21 $ 31 cts. Kosterne, der dels tilhörte Plantagens Eier H. Leckie, dels dennes Svigerfader 

D. Mc Dougal ere udleverede de Vedkommende som i övrigt have frafaldet Krav paa Erstatning.  

Af disse Forbrydelser maa den under No. 1 nævnte anses som simpelt Tyveri, de under 2 og 4 som simple 

Indbrudstyverier, men Tyveriet sub? No. 3 som forbundet med Indbrud i beboet Sted ved Nattetide.   

Tiltalte er födt paa St. Croix den 23 Mai 1848 og har – foruden som Barn 2 gange været revset med Riis for 

Tyveri – været anset  

1) ved Den Kongelige Vestindiske Landsoverrets Dom af 12 Juli 1867 for Tyveri, derunder et 

Indbrudstyveri , med Straf af 3 Aars Tugthusarbeide,  

2) ved den i foregaaende nævnte Höiesterets Dom af 21 December 1969 i Medhold af Forordningen 

af 11 April 1840 §§ 13 og 14 i Forbindelse med § 12 mbr. 1 og Forordn. 11 Marts 1818 med Straf af 

lige Arbeide i 4 AAr.  

3) ved denne Rets Dom af 19 August s. A. efter Forordningen 1840 § 15 mbr. 1 og 2 samt 

Forordningen 11 Marts 1818 med Tugthusarbeide i 10 AAr.  

Den Straf Tiltalte har forskyldt for de af ham sidst forövede Tyverier vil være at bestemme efter  

Forordningen 1840 § 16 jfr. Forordningen 11 Marts 1818 og findes ikke at kunne fastsættes ringere end til 

Tugthusarbeide i 10 AAr, at udstaa efter Afsoningen af den ham ved denne Rets Dom af 19 August s. A.  

idömte Straf af lige Arbeide i samme Tid. Tiltalte vil derhos have at udrede de af Aktionen flydende 

Omkostninger.   

Sagförelsen har været forsvarlig.   

Thi kjendes for Ret  

Tiltalte Forbedringshusfangen Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds , bör efter at have udstaaet 

de ham ved Höjesteret Dom af 21 December 1869 og ved St. Thomæ Ekstrarets Dom af 19 August 1871 

idömte Straffe af henholdsvis Forbedringshusarbeide i  4 Aar og Tugthusarbeide i 10 Aar, paany hensættes 

til Tugthusarbeide i 10 Aar. Saa udreder og Tiltalte de af Aktionen flydende Omkostninger.   

At efterkommes under Adfærd efter Loven.   



P. M. Andersen  

Udskriftens Rigtighed bekræftes.   

  

Bestilt og ___ den 6 Juni 1872. Gratis til brug for det Offentlige.  

  

Til forsiden  
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