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Oversigtsbilleder 

Dom 

Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken, der under nærværende Sag tiltales for Tyverie og Bedragerie, er 

ved egen med de oplyste Omstændigheder saamenende Forklaring overbeviist om Følgende.  

Efter at Dagleier Lars Christian Jensen af Bjergby Løverdagen den 21 December f. A. var kommen i Logie hos 

Arrestanten, gav denne sig om Aftenen i – her kommer en blækklat – Handel? med ham om et Lommeuhr i 

Skildpadekasse, der er vurderet til 6 R, og for at faa ham lokket til at indgaae Handlen paa en Maade, der 

var til Fordeel for Arrestanten, skjenkede denne Brændeviin for ham, indtil Lars Christian Jensen derved 

blev beruset og i denne Tilstand overlod Arrestanten Uhret, for en til 1 R vurderet Kaskjet samt 3 R 3 M i 

Penge, saa at de 3 R skulde betales strax og de 3 M senere. - 

At Arrestanten ikke har tvunget Lars Christian Jensen til at drikke mere Brændeviin end denne selv vilde, og 

at Arrestanten, saaledes som han ligeledes har paaberaabt sig ikke ansaa det for Bedragerie at benytte en 

Andens beskjenkede Tilstand til at faae ham til at indgaae ufordeelagtige Handeler vil ikke kunne komme i 

nogen Betragtning, da Arrestanten dog efter sin egen Vedgaaelse forsætligen har bragt sin Modcontrahent 

(en person der indgår en aftale) i en Tilstand hvori denne ikke kunde danne sig rigtige Forstillinger om hvad 

der foregik, for paa denne Maade at gjøre sig en Fordeel paa hans Bekostning; og Arrestanten maae derfor 

antages herved at have gjort sig skyldig i Bedragerie. - 

Dagen derpaa forblev Lars Christian Jensen endnu hos Arrestanten og bortbyttede da til denne et Tombaks 

(en slags metal) uhr i enkelt Kasse af Værdie 4 R for et Gevær af Værdie 1 R og talte 2 R Penge uden at dog 

Arrestanten imod sin Benægtelse er overbeviist om med denne Handel at have brugt samme Omgang som 

under fornævnte eller i øvrigt gjort sig skyldig i noget Svigagtigt Forhold. Lars Christian Jensen forblev 

imidlertid hos Arrestanten, hvor han ud paa Aftenen gik tilsengs, men senere igjen stod op, da en Person 

ved Navn John Johansen med hvem han tidligere den Dag havde været i Selskab atter kom hen i Logiet, for 

efter dennes Foregivende at faae Lars Christian Jensen derfra. 

Efter at de ved denne Leilighed, omtrent Kl 1 om Natten igjen havde fortæret noget Brændeviin, og John 

Johansen derpaa var gaaet, lagde Lars Christian Jensen sig atter med Klæderne paa, Arrestanten gik tilsengs 

ved Siden af ham og tog derpaa, da Lars Christian Jensen var faldet i Søvn, dennes Pung med de deri 

værende Penge til Beløb 8 R 1 M 12 Sk, hvilken Arrestanten dog nægtede at have taget ud af hans Lomme, 

men foregiver at have fundet liggende ved Siden af ham, og gjemte derpaa samme indenfor 

Underbenklæderne som Arrestanten var iført, uden at dette blev bemærket af Lars Christian Jensen, og 

uden at det var denne bekjendt at Pungen havde været ude af hans Lomme. -  

Arrestanten faldt senere i søvn, men vaagnede omtrent Kl 3 om Natten da formeldte John Johansen i 

Følgeskab med Snedkersvend Henrik Peter Johansen Vendelin kom ind paa hans Boepæl, hvorpaa 

Arrestanten gik ud af Huset og henvendte sig dels til Politiet dels andetsteds for at angive at disse 2 

Personer havde frastjaalet Lars Christian Jensen dennes Penge, hvilket Foregivende Arrestanten endnu 

betjente sig af efter at Politibetjent Stahl paa hans Begjering var fulgt med ham til hans Boepæl, ligesom 

Arrestanten ogsaa da nu John Johansen og Vendelin for Stahl angave, at Arrestanten selv havde Pengene, 
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benægtede dette indtil Stahl havde tilkjendegivet ham, at han skulde følge med til Politikammeret, 

hvorefter Arrestanten først vedgik at være i Besiddelse af Pengene, som imidlertid vare gleden ned til hans 

Fod indenfor Strømpen; men derhos søgte han at formane Lars Christian Jensen til at sige, at denne selv 

havde anmodet ham om at forvare dem hvilket denne dog ikke vilde. - 

Arrestanten har derefter ved sin Arrestation udleveret samtlige 8 R 1 M 12 Sk, ligesom han ogsaa har 

tilbageleveret fornævnte 2de Uhre for det betingede Vederlag. 

Det er saaledes aabenbart at Arrestanten har gjort sig skyldig i Tyveri og hans Foregivende om at han kun 

har sat sig i Besiddelse af Lars Christian Jensens Penge, for at de ikke skulde blive stjaalne af John Johansen 

og Henrik Peter Johansen Vendelin, af hvilke i alt Fald den Sidste er en Bekjendt mistænkelig Person, kan 

herimod saa meget mindre komme i Betragtning, da han selv har maattet tilstaae, at han den gang han tog 

Pengene ikke vidste, at disse 2 Personer vilde komme. - 

Da nu Arrestanten der er født den 1 Mai 1803 ifølge Horns hiereds Extrarets dom af 26 November 1821 er 

anseet med 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for 1ste Gang begaaet Tyverie, ifølge 

Høiesteretsdom af 4 Mai 1830 har været straffet med 4 Aars Rasphuusarbeide for 2de Gang begaaet 

Tyverie og ifølge samme Rets Dom af 21 Juni 1837 forbemeldte Forbrydelse begaaet 3die Gang været 

ikjendt Straf af Fæstningsarbeide for Livstid, men ifølge allerhøieste Resolution af 16 Juni 1845 er bleven 

løsladt af Strafanstalten, blandt Andet paa det Vilkaar, at han, saafremt han paany maatte gjøre sig skyldig i 

nogen Forbrydelse, der medfører større Straf igjen uden videre Dom vil blive indsat til Fæstningsarbeide 

paa Livstid, saa vil Arrestanten, hvem de under nærværende Sag overbeviiste Forbrydelser ifølge Reglerne i 

Fr. 11 April 1840 § 16 sammenholdt med § 18 og i samme Forordnings § 51 sammenholdt med § 79 ei ville 

kunne paadrage større Straf end den nys anførte, blive at behandle overensstemmende med bemeldte 

allerhøieste Resolution. - 

Om Erstatning vil der, da Kosterne ere komne tilstæde, ei blive Spørgsmaal. Derimod vil Arrestanten have at 

udrede samtlige af Actionen flydende Omkostninger, og derunder i Salair til Actor Procurator Aagaard 5 

Rbd og til Defensor Prøveprocurator Sand 4 Rbd. 

Sagførelsen har været forsvarlig. 

Thi Kjendes for Ret 

Arrestanten Christen Larsen Tislumbunken bør i Overensstemmelse med allerhøieste Resolution af 16 Juni 

1845 hensættes til Fæstningshuusarbeide for Livstid, hvorhos han bør udrede samtlige af Actionen flydende 

Omkostninger og derunder i Salair til Actor Procurator Aagaard 5 Rbd og til Defensor, Prøveprocurator Sand 

4 Rbd. - 

At efterkommes under Adfærd efter Loven. 

Hjørring Kjøbstads Extraret den 10 Februar 1851. 
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