
Fra retssalen 
 

 

Sagen mod politibetjent David Nielsen 

I anledning af hestetyven Alexander Fichs undvigelse på rejsen fra Faaborg til Odense den 16. oktober 1804 står 

politibetjent David Nielsen nu i retten den 7. januar 1805, anklaget for forsømmelighed i tjenesten.  

 

I gennemgangen af sagen skønnes det dog, at man ikke kan uddrage, at David Nielsen enten skulle have været vidende 

om Alexander Fichs planer om undvigelse eller på nogen mulig måde at have været behjælpelig eller bevirket flugten. 

Derimod er det oplyst og godtgjort, at David Nielsen straks i det øjeblik, da flugten skete, selv og med hjælp fra andre 

tilstedeværende havde forsøgt at få ham pågrebet igen. Dette var dog ikke muligt, sandsynligvis som følge af at flugten 

skete i skumringen, som til sidst gjorde det umuligt at se, hvor han blev af.  

 

Både David Nielsen og nogle af de tilstedeværende forfulgte ham et godt stykke tid, hvorefter det lykkedes ham at 

forsvinde. Flugten var helt uventet i og med, at arrestanten var forsynet med jern og kæde fra hånd til fod.  

 

At flugten lykkedes må dermed alene tilregnes betjent David Nielsens uagtsomhed og skødesløshed i øjeblikket, og at 

han ikke troede, at en undvigelse ville være mulig, da arrestanten var forvaret og iført jern og kæde.  

 

Selvom retten ikke finder anklagerens påstand bevist, så kan retten dog heller ikke imødekomme David Nielsens ønske 

om ved eds aflæggelse for sin uskyld at kunne gå fri i denne sag, da det var betjentens pligt at passe på arrestanten med 

størst mulige forsigtighed og påpasselighed, og derfor bør han have en passende straf for sin skødesløshed og 

uagtsomhed.  

 

Dommen lyder derefter på, at David Nielsen skal betale en ”mulkt”, dvs. betale en bøde til Odense Byes Fattigkasse på 5 

rigsdaler. Kan han ikke dette, da skal han afsone straffen på vand og brød. David Nielsen skal derudover betale sagens 

omkostninger.     

 

 

[En lille finurlighed i sagen her: sagen er opført under mandag den 7. januar 1805 – men er tilsyneladende foregået under 

en ekstra ret den 24. december 1804.] 

 

 

 

 


