
Sagen om hestetyven Alexander Fich 

 

Sagen i tid: 

13. september 1804 – tyveriet  

16. oktober 1804 – Fich flygter under rejsen fra retten i Faaborg til Odense  

 

28. januar 1805 – i retten første gang, udsættes  

11. februar – udsættes  

18. februar – udsættes  

25. februar – udsættes  

11. marts – sagens optages  

20. marts 1805 – dommen afsiges  

 

 
Fra retssalen 
 

Sagen om hestetyven Alexander Fich 

Vi møder første gang Alexander Fich i ekstra retten mandag den 28. januar 1805, hvor hans sag udsættes til ekstra retten 

mandag den 11. februar. Her udsættes den endnu engang på grund af manglende oplysninger. Det samme sker igen ved 

ekstra retten mandag den 18. februar.  

 

Ved retten mandag den 25. februar udsættes sagen endnu engang. Oplysningerne fra Sjælland er ganske vist nu 

kommet, men det kræver større forberedelser før den videre behandling. Mandag den 11. marts optages sagen mod 

hestetyven Alexander Fich til doms ved ekstra retten.    

 

Alexander Fich blev grebet i tyveri af en rød hoppe, som gik og græssede. Hesten tilhørte borger og avlsmand Rasmus 

Nielsen. Tyveriet blev begået af Alexander Fich på hans rejse fra Nyborg til Odense den 13. september 1804. Tiltalte har 

tilstået både under pågribelsen og under afhøringen, ligesom hoppens ejer Rasmus Nielsen på lovlig måde under ed har 

vedkendt sig ejendommen over hesten, som imod hans vidende og vilje blev taget fra ham.  

 

Endelig den 20. marts 1805 ved ekstraretten bliver der afsagt dom over hestetyven Alexander Fich. Man finder i sidste 

ende, at det alligevel ikke helt tilstrækkeligt bevidst, om Alexander Fich tidligere har gjort sig skyldig i hestetyveri, men 

han skal i hvert fald dømmes for tyveriet af den røde hoppe.  

 

DOM: Kagstrygning samt strafarbejde på livstid i Nyborg Fæstning.  

 

 

 

 

EKSTRA 
 

Sagen om hestetyven Alexander Fich, 

der i sit kølvand foranlediger en sag om forsømmelighed mod politibetjent David Nielsen 

 

Sagen kort:  

Politibetjent David Nielsen er endt for retten i en sag om forsømmelighed i tjenesten, da den arrestant, han skulle bevogte 

under en transport fra Faaborg til Odense, nemlig hestetyven Alexander Fich, pludselig undviger og slipper væk. 

Spørgsmålet er nu, om betjent Nielsen har været vidende om Fichs flugtplan eller på nogen mulig måde har været ham 

behjælpelig ved flugten.  

 

LÆS her om sagen mod politibetjent David Nielsen 

 

 

 

 

http://genopdag-historien.dk/historier-fra-historien/udvalgte-serier-fra-retsprotokollerne/politibetjent-david-nielsen/

