Action Indlæg – Thora Petrine Emilie Ekmann
Oversigtsbilleder
36. Tiltalte Thora Petrine Emilie Ekmann, Carlsens Hustru, født den 29 August 1856 og ej forhen Tiltalt eller
straffet.
Hun er en Datter af Medtiltalte No 9. Medens hun fra November 1878 til Foraaret 1881 havde Tjeneste
heriKjøbstaden, har hun ved jævnlige Besøg hos Faderen, hvilket fandt sted i Fængselspræstens Hus,
modtaget af Faderen blandt andet efternævnte Gjenstande: 2 røde Uldklokker, 12 Alen tærnet Bomuldstøj,
4 drejs Haandklæder, 14 Alen Tvistlærred, 5 Alen do, et Stykke rødternet Bomuldstøj, hvis Størrelse ej er
opgivet, flere Par Strømper, en Del Uldgarn, en lille Æske fyldt med Naale, Lærred til 4 Par Lagner hvoraf de
to Par, efter at være syede, Ere tilbageleverede til Faderen (jfr. Bilag C. Side 240) en Dug, 6 Sevietter, Vaar
til en Underdyne, do til en Hovedpude. Heraf paastaar Faderen (b.c.) at Underklokkerne og de 14 Alen
Tvistlærred ere lovlig erhvervede, medens han har indrømmet, at samtlige de øvrige Varer henhører til
dem, som han har formaaet andre Fanger til at Tilvende sig til ham. Tiltalte foregav først, at hun stod i den
Formening, at Faderen havde Indkjøbt Varerne for sine Overarbejdspenge, men senere erkjendte hun, at
hun meget vel indsaa, at de paa et Par Undtagelser nær maatte være ulovlig erhvervede paa Tugthuset,
idet Faderen paalagde hende, naar hun med Varerne gik fra Præsteboligen, at undgaa at blive bemærket af
Dagvagten (Side 320)
Af Bomuldstøjet har hun solgt til sin Husbond, Skomager Betak, 26 Alen a 25 Øre, idet hun foregav, at
Fangerne paa Tugthuset kunne indkjøbe Varerne for halv Pris. Dette Bomuldstøj er opslidt.
De øvrige genstande har Tiltalte forbrugt med Undtagelse af nogle Strømper og Uldlagner, som hun har
foræret bort til Piger, hun tjente sammen med.
Samtlige Gjenstandes Værdi har hun (Side 323) anslaaet til cirka 100 Kr. Hun vil aldrig have bedet Fadderen
om at skaffe hende Ting fra Anstalten. Bilag C Side 203 og 330 jfr. Side 146.
I sin Tjeneste paa Hotel Skandianavien her i Byen var hun utro imod sin Husbond, Hotelejer Pedersen, idet
hun en Gang stjal et Pengebeløb paa 10 Kr. i Sølv fra ham, hvorom der ikke skete nogen Anmeldelse, da hun
tilstod Tyveriet. Pengene laa i en uaflaast Kuffert i Lejligheden. - Hun erstattede Beløbet, som hun havde
brugt, til Indløsning af en Kaabe (Side 319)
Nogen Tid efter i October 1881 har hun fra samme sin Husbond stjaalen en 100 Kronerseddel, der sammen
med et Par andre 100 Kronesedler og nogle Sølvpenge laa i en lille Æske i hans aflaaste Komodeskuffe i
Sovekammeret. Af flere Grunde havde han hende mistængt odsaa for dette Tyveri, men hun nægtede
Samme, og der blev ejheller herom afgivet nogen Anmeldelse. Hun aabnede Komoden med en Nøgle til sin
egen Komode, hvilken passede dertil, og gjemte sedlen, som ved en Undersøgelse blev uopdaget, idet den
laa under noget Papi i hendes Komode; hun vilde have hjulpen sig ud af sin Pengeforlegenhed, men turde i
den første Tid ikke udgive den af Frygt for Opdagelse. I Fbr. 1882 fik hun imidlertid Sedlen byttet hos en
Kjøbmand, hvor hun tidligere havde faaet større Sedler byttede for sin Husbond, og hvor det derfor ikke vakte
Opsigt, at hun var i Besiddelse af saa stor en Sum. Tidligere havde hun foregivet – først at hun havde leveret
Sedlen til sin Mand, hvilket endog foraarsagede dennea Arrestation, senere at hun havde afgivet Sedlen til
en Enke heri Byen, som skulde benytte den til Indløsning af Kjæresten Mortensens pantsatte
Klædningsstykker.
Pengene anvendte hun dels til Indløsning paa Laanekontoret af Klæder, tilhørende hendes daværende
Kjæreste, Medtiltalte No 14 Theodor Mortensen (14 a 16 Kr.) dels til Betaling af Gjæld hos forskellige

Kjøbmænd og dels til Indkjøb af forskelligt Tøj. Betjaalne, Petersen, har frafaldet Krav paa Erstatning (Side
516) Se Side 206, 301, 314 jfr. 334 og 364.
Hun har saaledes gjort sig skyldig i Hæleri og i Tyveri efter § 228 anden Del, hvorhos det vil komme i
Betragtning som en yderligere skjærpende Omstændighed, at hun stod i Bestjaalnes Tjeneste.

Til forsiden.

