
Morsø Domprotokol 

29. Januar 1876 

Sagen mod Kort Pedersen 
Oversigtbilleder 

Aar 1876 den 29 Januar blev under Morsø Herreds Extraret i Justitssagen No 1/1876 

Procurator Bendix Actor Chr. 

Arrestant Kort Pedersen af Eierslev /Tyveri/ 

Afsagt følgende Dom 

Ved egen af det i øvrigt Oplyste bestyrkede Tilstaaelse er Arrestanten Kort Pedersen 

 

 Af Eierslev som ifølge Thisted Amts Ordre af 15 D M under nærværende Sagtiltales for Tyveri lovligt 

overbevist om have den 7de D M forøvet Indbrudstyveri hvormed Sammenhængen er følgende.- Den 

nævnte Dags Eftermiddag Kl imellem 7 og 8 gik han hjemme fra sin Faders Hus i Eierslev med den 

hensigt at forsøge, at skaffe sig Penge ved Indbrudstyveri hos ugift Fruentimmer Kirsten Marie Jacobsen 

hvis Hus laa tæt paa Hans Faders og som Arrestanten vidste den Eftermiddag var ude. – Med at til Brug 

ved det paatænkte Indbrud medtaget Huggejern løsnede han i Enden af Huset, hvis Dør var aflaast en 

______ Vinduesramme, udtog denne med _____ og steg igemmen den Saaledes tilveiebragte aabning 

ind i det indenfor værende Kjøkken. - Gennem en indenfor med en Jernkrog afhaspet Dør, som 

Arrestanten uden at anvende videre Vold fik aabnet ved rask Ryk gik han herfra ind i Dagligstuen, og fra 

denne Igjennem en uaflaast Dør ind i et Kammer hvor Arrestanten der var bekjendt med Lokaliteterne, 

vidste at der stod en førnævnte Fruentimmers ugifte datter, Sypige Mariane Jacobsen tilhørende 

Dragkiste i hvilken denne, Som Arrestanten antog, opbevarede en deel ved sit Arbejde fortjente Penge. 

– I den Hensigt sammetid at tilegne sig disse udtrak Arrestanten først Dragkistens øverste uaflaaste 

Skuffe og opbrød derpaa med  huggejernet Laasen paa den den anden Skuffe. – Han Fandt imidlertid 

ikke de eftertragte Penge i nogen af disse Skuffer men tilegnede sig dog af disse et Pengebeløb af 10 a 

11 Øre som han udtog af en Lærredspung og forlod derpaa Huset ad samme Vei, som han var kommen 

efter sin Forklaring deels af Anger over sin Gjerning deels dog ogsaa af Frygt for at blive antruffen under 

____ Udøvelse, men med sig da medtog de nævnte 10 a 11 Øre samt en lille indhæftet Bog, hvori han 

___________ Pengene og nogle i Bogen værende ______ Papirer. – Pengene han Imidlertid da han 

forlod Huset, idet han strax efter_______ dem, og bortkastede derpaa Bogen som han iturev og 

Papirerne.- Det er under Sagen oplyst at Bogen var en Mariane Jakobsens tilhørende Sparrekassebog 

lydeVærdi. nde paa 102 Kroner 18 Øre og at da i samme tilhørende Papirer erre 2 Begge uden Værdi. – 

Sparrekassebogen er kommet tilstede og tilbageleveret Bestjaalne, der i øvrigt har frafaldet 

Erstatningskrav. – For det Saaledes forøvede Tyveri der maa ansees som fuldbyrdet men som dog ikke 

http://jordsby.kriminalhistorie.dk/#!album-140


som af Actor bestemt skjønner at kunne betragtes begaaet ved Nattetid, bliver Arrestanten der er født 

den 18 December 1856 og ikke er befunden forhen straffet, at ansee efter almindelig for _____ ______ 

af1_ Februar 1866 § 229 No 4 med en Straf der efter Omstændighederne og i Betragtning af 

Arrestantens unge Alder skjønner at kunne fatsættes til 8 Maanedes Forbedringshuus arbeide hvor for 

han vil være at tilpligte at Udrede alle af hans Underholdelse og Arrest samt i øvrigt af Aktionens 

flydende Omkostninger hvorunder i Sallairium til Actor Prokurator Bendix og til Procurator. S_ Sjellerup 

10 Kroner til hver.-  Sagførelsen har været lovlig. 

Thi kjendes for Ret. 

Arrestanten Kort Pedersen af Eierslev bør straffes med Forbedringshusarbeide i Otte Maaneder, hvorfor 

han bør udvirke alle af hans  Underholdelse og Arrest samt i øvrigt af Aktionens flydende Omkostninger 

hvorunder i Sallairium til Actor Prokurator Bendix og til Procurator. S_ Sjellerup 10 Kroner til hver.-   

At efterkomme under Adfærd efter Loven. 

Seydewitz 

 

 

Til forsiden 
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