
Morsø Herreds Politiprotokol 

Sagen mod Cordt Pedersen 
Oversigtbilleder 

Aar 1877 den 16 Januar, Eftermiddag Kl 2 blev Morsø Herreds Politiret sat paa Gaardmand Kristen 

Jensens Bopæl i Jordsby, betjent af den den ordinaire Dommer i Overværelse af undertegnede Vidner, 

hvor da Foretoges 

No 11/1877 

Forhør angaaende Ildebrand i Jordsby. 

Dommeren bemærkede, at han i Formiddags havde modtaget Anmeldelse fra Sognefoged Ole Larsen 

Søndergaard om at Husmand Lars Ibsens Enke Karen Nielsens Hus i Jørsby der beboedes af hende alene, 

var afbrændt.- Retten er i den Anledning  sat paa ovennævnte Sted, der ligger nærmest ved Brandstedet. 

Dette blev strax taget i Øiesyn af Dommeren og Vidnerne, hvorved i Forbindelse med de Oplysninger, 

som paa stedet erholdtes, opstod stærk Mistanke om at Ilden var paasat efter at Gjerningsmanden 

havde myrdet den i Huset boende Kone, idet det nemlig oplystes at der, da de første Folk kom til 

Brandstedet, var Ild saavel i Husets østre Ende, (der _____ en Længe) hvor Laden var, dels i Sengen, som 

stod i Dagligstuen midt i Huset. Ifølge Sognefogdens Melding skulde Karen Nielsen i bevidstløs Tilstand 

være bleven bragt ud af Huset, som det først formodedes efterat være kvalt af Røg og med en 

Beskadigelse i Hovedet, der først antoges at hidrøre fra at hun var falden og havde stødt Hovedet mod 

Kakkelovnen eller et Stykke Bohave, men senere viste det sig, at Bekadigelserne  i Hovedet hidrøre fra 

Knivstik, saa det er aabenbart, at hun er myrdet. Det Anførte bestyrkedes i høj Grad derved , at 

Hovedpude i Sengen, hvor Konen havde ligget, hvilken Pude  tillige med de øvrige Sengeklæder ___ 

____ , var helt besudlet med Blod, der endnu ikke var tørt, ligesom de øvrige Sengeklæder vare 

blodplettede paa mange Steder, hvorhos der i Hovedpudens ene Ende var tydelige Spor af, at der i 

samme havde været Ild idet den var forbrændt hvilket synes at tyde paa, at Gjerningsmanden, efter at 

have dræbt Konen, har forsøgt at stikke Ild i Sengen, navnlig i Halmen under Hovedpuden og derefter 

har stukket Ild i Ladens østre Ende, Alt for at hele Huset og den dræbte Kone kunde brænde og  

Forbrydelsen saaledes blive skjult. 

Liget af den afdøde Kone, der var henlagt hos ovennævnte Kristen Jensen blev derpaa omhyggelig og 

nøjagtig synet af Distriktslæge Nyrop, der var mødt samtidig, i Forening med Dommeren og Vidner, og 

veddenne Undersøgelse befandtes, at den Afdøde havde i alt 17 Knivsaar, dels skaarne dels stukne 

saavel i Ansigtet og Hovedet som i Brystet, hvor der dog kun var et mindre betydeligt Saar. Af Saarene i 

Hovedet erklærede Lægen flere for dødlige navnlig at i Tindingen og i og bag venstre Øre, men i øvrigt 

forbeholdt Lægen sig at meddele nærmere Oplysninger og Erklæring i visum repertum efter afholdt legal 

Obduktionsforretning. 

 

http://jordsby.kriminalhistorie.dk/#!album-148


For Forhøret fremstod 

1) Husmand Markvor Sørensen af Jørsby der, efter Formaning til Sandhed, under ?  Tilbud forklarede, at 

han og Husmand Anders Kristian Andersen af Jørsby, var de Første der kom til Brandstedet, da Ilden blev 

bemærket i Nat Kl. lidt over Eet. Han saa at det brændte stærkt i Husets østre Ende hvor Laden var, 

hvorimod den øvrige Deel ikke endnu var antændt. A. C. Andersen løb efter andre Folk efter i Forening 

med  Kpt. _______ at have søgt at oplukke Indgangsdøren. Imidlertid kom 2 Andre, nemlig Husmand 

Josef Andersen og Husmd Niels Jensen til og i Forening med dem løb Kpt. først ind gjennem Stalddøren 

ved siden af Laden og fik en Ko og et Par Faar trukket ud  hvorefter de igjennem uaflaaste døre i Lade fra 

Stalden gjennem Bryggerset og Kjøkkenet ind i Dagligstuen for at faae Karen Nielsen, der boede aldeles 

ene i Huset ud,  men de fandt hende da liggende bevistløs paa Gulvet paa en Dyne og med blodigt 

Hoved hvorimod det ikke faldt dem ind at hun var dræbt eller myrdet med Forsæt, idet de antoge, at 

hun først var bleven bedøvet af Røgen, som var stærk i Værelset og derpaa efter at være staaet op af 

Sengen var falden og havde stødt Hovedet mod en eller anden Ting, men derpaa havde slæbt sif hen til 

Sengedynen og der var kvalt af Røgen. De fik hende strax baaren uden for og fik derefter ogsaa Tid til at 

redde Sengeklæderne, og ved denne Leilighed opdagede de at det brændte i Halmen under 

Hovedpuden paa den Ende, der vente imod Stuen, hvorimod de ikke lagde Mærke til, at Puden var 

blodig, da de kun sørgede for at redde saa meget som mulig af Indboet, hvorefter de bragte Karen 

Nielsen til Kristen Jensen Gaard – Opl. og ratihaberet. 

2,3 og 4) Husmændene Anders Kristian Andersen, Josef Andersen og Niels Jensen Alle af Jørsby, der 

under Eds Tilbud afgav en med forrige Kpt.s Udsagn ganske stemmende Forklaring for deres 

Vedkommende. Opl. og ratihaberet. 

5) Gaardmand Kristen Jensen Der under Eds Tilbud forklarede, at da Konen i  Nat blev bragt til ham var 

hun tilsyneladende død, men da det dog lidt efter Syntes, at hun svagt drog Aande paa Sengen hvor hun 

blev lagt i hans Stue, blev dette i Mundvigen fra Sognefogden der var kommen tilstede omtalt for at 

mulig Lægehjælp kunde faaes. 

Sogenfogden Ole Larsen Søndergaard der er et af Vidnerne, bemærkede at Konen døde strax efter at 

han havde skrevet og afsendt Meldingen ligesom Dommeren bemærkede at Budet, der overbragte 

denne  mundtlig meddelte, at Konen ligesom han var taget afsted efter hvad han endnu havde havt Tid 

til at erfare inden han tog afsted var død i hvilken  Anledning Distrikslægen var  rekvireret af Dommeren. 

Kristen Jensen forklarede yderligere, at da nogle Fruentimmere i Morges omtrent Kl. 7 havde faaet 

Karen Nielsen vadsket, opdagede de, at Blødningen i hendes Ansigt havde hidrørt fra Knivstik, der var 

bibragt hende, men da Dommeren hvad ogsaa var Tilfældet antoges strax at ville komme efter 

Meldingen, blev der ikke yderligere bud til ham. 

Kristen Jensen bemærkede, at hans Kone er syg og derfor ikke deltog i at vadske Karen 

Opl. og reth. 

Nielsen. 



__ 7) Husmand Ole Kristensens Hustru Else Sørensen og Husmand Kristen Jensens Enke, Kirsten Marie 

Laursen af Jørsby, der under Eds Tilbud forkl. at det var dem der i Morges vadskede Karen Nielsen og 

afgave en herom med Kristen Jensens Udsagn stemmende Forklaring. 

Opl. og ratihaberet. 

8) Brandfogden I Jørsby, Gaardmand Jens Pedersen, der under Eds Tilbud forkl.  at det sidste Brandsyn 

over det afbrændte Sted blev holdt af ham og Brandsynsvidnerne fra afvigte November Maaned og 

befandtes dengang  aldeles ingen Brandmangler ved Stedet.  

Opl. og ratihaberet. 

Det bemærkedes endnu med Hensyn til Brandstedet at Huset, der havde været tækket med Straa, var 

helt nedbrændt idet kun nogle faa Levninger af Muren staaer tilbage, men iørigt er Ilden nu slukket. - 

Mistanken for de muligvis begaaede Forbrydelser blev henledet paa en tidligere for Indbrudstyveri 

straffet Person ved Navn Kort Pedersen af Eierslev, der i aftes skal have været her i Jørsby. I den 

Anledning Fremstod. 

9)  Husmand Jens Peder Pedersens hustru Maren Kristensdatter af Jørsby, der under E. Tilbud forkl. at 

bemeldte Kort Pedersen, til hvem hun tidligere har solgt Æg hvormed han tidligere gik og prangede, i 

Aftes Kl. omtrent 8½ kom ind til hende, der var alene. Hun bød ham et stykke mad hvilket han afslog 

med den Yttring, at han aldeles Intet Ærinde havde, men han satte sig dog ned og passiarede en halv 

Times Tid med hende om ligegyldige Ting, han fortalte blandt andet at han havde været flere Steder i 

Julen og vundet mange Penge, ligesom han omtalte, at han agtede at besøge Grdmd. Kristen Klausen i 

Jørsby. Kort Pedersen var, som det forekom Kptinden ikke saa lidt beskjænket. 

Oplæst og ratihaberet. 

10) Den afdøde Karen Nielsens Søn, Husmand Ib Larsen af S. Draaby, der var kommen tilstede efter 

Budsendelse. Han forklarede unde Eds Tilbud, at det er ham bekjendt, at Afdødes Løsøre ikke er 

brandforsikret; om Huset er forsikkret veed han Ikke. Iøvrigt kan han aldeles ingen Oplysninger give. Den 

Adøde var c. 70 Aar gl. 

Opl. og ratihaberet. 

Forhøret udsat. (fortsat 17. s. M. paa Morsø Herreds Politi____ 

Politiretten hævet. 

 

Div. underskrifter 

 

Til forsiden 
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