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retten straks efter 
sagens opsættelse 

* Jensen, Mads, stokkemand
* Præsty, stokkemand

* Møller, prokurator
* Gittermann, pottemager

* Præsty, stokkemand
* Jensen, Mads, stokkemand

23 

og saaledes henstaaer Sagen til den 
3o te Septembr . - Da intet videre var 
at foretage blev Retten hævet. 

Lindved 

Extra Ret 
Mandagen den 23� September 1805 

[Rettens betjente og stokkemændene 
Mads Jensen og Præsty] 

[Ikke indført dom til prokurator 
Møller mod pottemager Gittermann] 

Extra Ret 
Torsdagen den 26 September 1805 

[Rettens betjente og stokkemændene 
Præstoe og Mads Jensen] 

.RØMT AF TUGTHUS m FALSK PAS For Retten modte Proc: Heilmann som 

.BARMHJERTIG HJÆLP TIL FANGE beskikket Aktor Contra Arrestantinden 
* Heilmann, prokurator Anne Katrine Hans Datter betreffende 

er beskikket anklager mod hendes tiltale angaaende at hun skal 
den arresterede have tilsneget sig Pas hos Stædets 

* Hansdatter, Anne Katrine, Politiemester, for dermed at 
som har skaffet borthielpe en fra Tugthuset undvigt 

c FALSK PAS til FORBRYDERSKE Forbryderske. Effterat bemelte 
i Arrestantinde var los og Ledig for 

# ODENSE TUGTHUS, Retten fremstillet, fremlagde Aktor 

Sidstnævnte ønskede at 
rømme og slippe til 
København 

c Nyboe, inpektør, Tugthuset 
har deltaget i sagens 
forberedelse 

Skriftlige spørgsmål 
forelægges den arresterede 
til besvarelse 

Kvinden hævder, ikke at 
have vidst, at hun gjorde 
noget ulovligt 

sin udtagne Stevning af 24 dennes 
tilligemed Kopie af et Forhor af 19 
s: m: med paategnet actions og 
Defentions Ordre af 22 næstefter, sin 
Promemoria af Gaars Dato til hr

Jnspecteur Nyeboe med hans paategnede 
Svar af samme Dato, samt de 
skrivtlige forfattede Qvæstioner til 
Arrestantinden af Dags Dato 
hvorefter han ærbodigst udbad hende 
examineret - De fremlagte Dokumenter 
blev akteret Lydende saaledes: 
[ORDLYDEN IKKE INDFØRT] 

Arrestantinden Anne Katrine Hans 
Datter blev givet Aktors Sporgsmaal 
hvortil hun svarede. Til 1 ste efter 
at Forhoret for hende var bleven 
Oplæst - Hun vedbliver den under 
Forhoret afgivne Forklaring som 
rigti� overensstemmende med Sandheden
Til 2 et Nei, hun forsikrer at hun 
ikke troede det var imod Loven og 
hendes Pligt sa�ledes at have 
handlet, Til 3 die Anne Kirstine 
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* Pedersdatter, Elisabeth
havde tryglet den anholdte
Anne Katrine med
med tårer om at hjælpe,
og til sidst bestemte
sidstnævnte sig til at
fremskaffe passet

Passet var rekvireret i 
den anholdtes eget navn 

Elisabeth var efter 
flugten vandret omkring 

"paa Landet her i Fyen" 
nogen tid 

Om det påståede ringe 
kendskab, de to kvinder 
havde haft til hinanden 

C FLUGTEN fra TUGTHUSET 
var sket sidste vinter, 
men vidnet undlod at 
angive Anne Kirstine 
til øvrigheden 

Passet blev leveret den 
rømte, hvor Anne Katrine 
selv logerer 

Anne Katrine indrømmer at 
have kendt til den rømtes 

c STRAF: TUGTHUS på LIVSTID
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Elisabeth Peders Datters Graad og 
indstændige Begiæring til 
Deponentinden saaledes at forskaffe 
hende et Pas hvorpaa hun kunde komme 
bort til Kiobenhavn bevægede 
Deponentjnden til at hielpe hende 
under Formeening at det ikke kunde 
skade noget, og hun forlangte iust af 
Deponentinden at hun saaledes vilde 
tage PasBet i sit eget Navn. Til 4 de 

Deponentinden forsikkrede ikke om det 
omspurgte at kan give anden 
Forklaring end at dette undvigte 
Fruentimmer selv haver fo.rtalt hende, 
at hun efter at have undvigt fra 
Tugthuuset haver vandret omkring paa 
Landet her i Fyen Til 5 te

Deponentjnden forsikkrede at dette 
Fruentimmer fra den Tiid hun undvigte 
af Tugthuuset ingensinde haver været 
hos hende for den Dag hun kom til 
Deponentinden og forlangte at hun 
ville forskaffe hende saadan Pas, og 
det var egentlig om aftenen som hun 
Dagen efter fik PasBe[t], 
Deponentinden tillagte at dette 
Fruentimmer forblev hos hende natten 
over. Til 6te Deponentjnden kan ikke 
nægte at hun jo var vidende om at 
dette Fruentimmer var undvigt fra 
Tugthuuset sidste vinter, men 
formedelst hendes Graad og 
Beklagelser ville Deponentinden ikke 
giore anmeldelse herover til 
øvrigheden. Til 7 de Nei, der var 
ingen tilstæde hverken da dette 
Fruentimmer overtalede Deponentinden 
til at forskaffe hende det omhandlede 
Pas, eller da hun bekom samme leveret 
af Deponentinden, hvilket alt skeete 
hvor Deponentinden logerer og hvor de 
begge all ene var. Til a de Efterat 
Jnspecteur Nyeboes Svar under 25 
Septb sidst var bleven hende 
forelæst, svarede hun at det 
forholder sig saaledes, hvad om hende 
selv er anfort, og angaaende det 
andet Fruentimmer da veed hun rigtig 
nok at hun var Domt til Tugthuuset 
paa Livs Tiid og at hun undvigte 

- I Odense Tugthus på livstid denne sidste Vinter fra Tugthuuset .
(H. C. A. har fortalt om Til 9de Nei. Proc: Mol ler var modt og 
opvartning ved fanger, når havde overværet det passerede. Aktor 
hans familie var på besøg) begiærede sig de fremlagde Dokumenter 

Anklageren ønsker 
udlaante for derefter at indhente 
noyere Oplysning fra vedkommende 
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* Hansdatter, Anne Katrine
idømt en HÅRD

c STRAF: TUGTHUS på LIVSTID 
- foruden at betale alle
sagens omkostninger

c Forsvarers reelle indsats: 
Foreslår den anholdte 
fritaget for personlig 
straf, da hendes 
medlidenhed har været et 
prisværdigt motiv - ganske 
vist parret med ukyndighed 
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Øvrigheder, og imidlertid nedlagte 
saadan interimi Paastand, nemlig at 
Arrestantinden Anne Katrine Hans 
Datter i overeenstemmelse med 
Forordningen af 21 Septb 1695 varder 
domt til Tugthuus Straf paa Livstiid 
og at betale Aktionens Omkostninger. 
Hvorefter han begiærede Sagen udsat i 
en passende Tiid. Defensor modte og 
henstillede om det ikke var billigt 
at det tiltalte Fruentimmer blev 
fritaget for Personlig Arrest, da det 
hun tiltales for kommer egentlig ikke 
af nogen moralsk slet Handling, men 
Allene bleven til af medlidenhed og 
ukyndighed, saa meget meere som Sagen 
synes at blive vitloftig der siden 

Dommeren ønsker kontakt 
stiftet med henblik 
på eventuel løsladelse 

Foreløbig overlades 
den anholdte igen til 
arrestforvareren 

- ODENSE TUGTHUS
(H. C. Andersen beskrev
tugthuslivet i Odense i
romanen O . T . )

til som sædvanlig falder det offentlige 
til Bekostning. - Dommeren kunne ikke 
afgive Kjendelse nu for Haanden 
angaaende Arrestantjndens Losladelse 
men formeente rigtigst at Defensor 
derom henvender sig til Stiftet som 
har anmodet Arrestantinden tiltalt. 
Paa Grund heraf begierede Moller en 
afskrivt af det pasBerede. Aktor blev 
paa Begiæring udlaant de fremlagte 
Dokumenter og denne Sag efter anforte 
Omstændigheder for forst udsat til 
den 7de Octob. naar Byetings Retten er 
forbie, hvorefter Arrestantinden 
igien blev overleveret Arrest
forvareren til Forvaring og Ansvar. 

Lindved 

Mandagen den 3o te September 1805 

* Jensen, Mads, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene 
* Præsty, stokkemand Mads Jensen, Præsty, Jonas 
* Christians., J., stokkemandChristiansen og Holte (repræsenteret
* Holte, Thron, stokkemand ved politibetjent Fabricius)] 
* Fabricius, politibetjent

.Højesteretssager 
Bestemmelser om sagers 
kvalitet for at kunne 
accepteres til Højesteret 

.Obligation 

* Spehr, garver
* Clausen, H., Wulterberg

Hvor da blev læst 

Kongl: Forordning hvorved Danske Lovs 
1-6-18 og Forordningen af 1ode April
175 O nærmere bestemmes, dateret 6te

Septembr 1805. -

Derefter fremkom til aflysning: 

N° 1 Garver Spehrs obl. til Hans 
Clausen i Wul terber. for 2oordr

tinglæst den 26de Maii 1800 og 
qvitteret den 2ode Julii 1805. -
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med henblik på optagelse i hvilken Forretning af Retten blev 
c brandkassen udmeldt Tomrermester Hans Langhoff og 

Muurmester Jorgen Jensen. 

Mandagen den 7 ® October 1805 

* Jensen, Mads, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene 
* Præsty, stokkemand Mads Jensen, Præsty, Jonas 
* Christians., J., stokkemand Christiansen og Tron Holte
* Holte, Thron, stokkemand

N° 1 Udskrivt af Odense byes 
* Docker, Brødrene, købmænd Forligelseskommissions Protokol for 
* Holm, J. P., skræddermester saavidt passeret den 19de Juli d. A. i

en Sag mellem Brodrene Docker og 
Skrædermester Joh. Pet. Holm 
angaaende a2dr 2 mk 12 s so� han 
skylder bemeldte Handelshuus 

* Brylle, bagersvend
* Rander, tømrermester

* Schon, Hans Henr., Lubeck
* Larsen, købmand

* Roch, Ludv. Philip, Lubeck
* Larsen, købmand

* Wulf, Israel Carl
* Aron, Hertz

[Opsættelse af sagen fra bagersvend 
Brylle mod tømrermester Rander] 

[Opsættelse af gældssagen fra Hans 
Henr. Schon i Lubeck mod købmand 
Larsen] 

[Opsættelse af sagen fra Ludvig 
Philip Rochs enke mod købmand Larsen] 

[Opsættelse af sagen fra Israel Carl 
Wulff mod Hertz Aaron] 

* Falck, Salmen [Opsættelse af sagen fra Salmen Falck 
* Lindegård, gen.krigskommiss mod generalkrigskommissær Lindegaard]

* Johansen, Rasmus
* Jensen, Mads

* Bech & Co., København
* Bang, købmand

[Opsættelse af sag fra Rasmus 
Johansen mod Mads Jensen; en 
afgørelse i mindelighed overvejes] 

[Opsættelse af sag fra handelshuset 
Jorgen Beck & Co. i København mod 
købmand Bang] 

* Madsen, Niels [Opsættelse af sagen fra Kragsbjerg-
* Hars, Mme, Kragsbjerggården gården: Niels Madsen mod Madme Hars]

* Kiær, nu afdød fabrikant [Opsættelse af sagen fra nu afdøde 
* Olsen, Joh., skomagermester fabrikant Kiær i Odense Manufakturhus

imod skomagermester Johan Olsen] 

* Winther, F., handelskornmiss [Opsættelse af sagen fra handels
kommissionær F: Winther mod købmand 

* Nissen, Jens, købmand Jens Nissen) 

.Nye vejføringer v NørreportJ Anledning en fra de 3de Brandlidte 
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c Ildebrand 
har hærget hos 

* Nielsen, Hans,
* Larsen, Hans og
* Jensen, Mads,
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navnlig Hans Nielsen, Hans Larsen og 
Mads Jensen til Stiftet indgivne 
Ansogning om Gotgiorelse for den 
Grund som af dem fordres udlagt til 
Passagen og Gaden uden Norre Port ved 

som nu søger om godtgørelse de agtende nye Steders Opforelse i 
for en forlangt 
afståelse af tomterne til 
byen, beregnet på en 

# PASSAGE UDEN FOR NØRREPORT 
og en 

# GADE i NÆRHEDEN, 
i forbindelse med 

c BYGGELINIES INDFØRELSE

på stedet 

Linie med de ovrige og hvorover 
Stiftet haver befalet Magistratens 
Erklæring, blev efter Magistratens 
Begiæring af Retten udmeldt de 2de

Borgere og kyndige Mænd Tommermester 
Hans Langhoff og Muurermester Jorgen 
Jensen til at mode paa de afbrændte 
Steder en af Dagene i denne Uge for 

· efternærmere Paavisning efter deres
beste Skionnende at taxere til

Opmåling er sket ved Erstatning i Tilfælde samme skal
* Nielsen, Kn., landinspektør gives den forbemelte udlæggende

Taksering af erstatning 
skal ske ved de udmeldte 

* Langhoff, Hans, tømrermst.
og

Grund, som af Landinspektør Knud 
Nielsen er blev[en] opmaalt og 
beregnet til [kvadrat-Jalens Jndhold; 
Denne udmeldelse gives beskreven til 
lovlig Forkyndelse saavel for de 

* Jensen, Jørgen, murermesterudmeldte Mænd som for de Brandlidte
Hans Nielsen, Hans Larsen og Mads 

Sagen opsættes 

Jensen, og Taxationen skeer saaledes, 
at de udmelte Mænd i forneden Fald 
under Eed med en god Samvittighed kan 
bekræfte og afhiemle samme. 
Hvorefter denne Sag henstaar til 
næste Ret den 14de Octobr. 

* Langhoff, Hans, tømrermst. [Udmeldelse af tømrermester Langhoff 
* Jensen, Jørgen, murermester og murermester J. Jensen til
# Gården nr. 65 taksering af nybygget gård med 
* Schon, konsumptionsbetjent henblik på optagelse i brandkassen:

nr. 65, tilhørende komsumptions
betjent Schon] 

* Docker, Brødrene, købmænd
* Erhardt, købmand

* Præsty, stokkemand
* Jensen, Mads, stokkemand

[Ikke indført dom i gældssag rejst af 
handelshuset Brødrene Docker mod 
købmand Erhardt] 

Extra Ret 
Mandagen den 7 de Octobrr 1805 

[Rettens betjente og stokkemændene 
Præsty og Mads Jensen] 

Sagen mod Anne Katr. HansdtSagen anlagt af Prokurator Heilmann 
Opsættelse må ske, da som befalet, imod Arrestantinden Ane 

alle forberedelser endnu 
ikke er nået 

Katrine Hans Datter. - Hvorimod Aktor 
Prokurator Heilmann ved Fuldmægtig 
Schonberg maatte begiære Sagen udsat 
i 8 Dage paa grund af at Aktor ikke 
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o Travlhed i retten

Den fremstillede
arrestant tilbagegives
arrestforvareren
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har erholdt de fra adskillige Steder 
regvirerede Oplysninger. -
Arrestantinden var los og ledig 
fremstillet for Retten. - Defensor 
Prokurator Maller var modt - Efter de 
anforte Omstendigheder blev denne Sag 
givet den begiærte Henstand til den 
14de October - Arrestantinden blev 
overleveret Arrestforvarer Moller til 
ansvar. -

Lindved 

Mandagen den l4de October 1805 

* Holte, Thron, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene 
* Jensen, Mads, stokkemand Tron Holte, Mads Jensen, Dary og 
* Dary, stokkemand Jonas Christiansen (sidstnævnte ved 
* Christians., J., stokkemand politibetjent David Nielsen}]
* Nielsen, David, politibetj.

[Ikke indført dom i sagen fra 
* Wexel, forvalter, København forvalter Wexel i København (Glaskorn
* Lange, by-/rådstueskriver pagniet} mod by- og rådstueskriver 

Lange] 

* Thuun, gæstgiver, Nyborg
* Andersen, Frid., vognmand

* Wulf, Israel Carl
* Aron, Hertz

[Opsættelse af den gamle sag fra 
gæstgiver Thuun mod vognmand Frid. 
Andersen] 

[Optagelse til dom af sagen fra 
Israel Carl Wulff mod Hertz Aaron] 

* Falck Salmen [Opsættelse af sagen fra Salmon 
* Lindegård, gen.krigskornmiss Falck mod generalkrigskommissær

Lindegaard] 

* Johansen, Rasmus
* Jensen, Mads

* Brylle, bagersvend
* Rander, tømrermester

[Opsættelse af sag fra Rasmus 
Johansen mod Mads Jensen] 

[Opsættelse af sagen fra bagersvend 
Brylle mod tømrermester Rander] 

* Schon, handelshuset, Lubeck [Opsættelse af sagen fra handelshuset
* Larsen, købmand Schon mod købmand Larsen] 

* Roeck, Ludv. Philip, Lubeck [Optagelse til dom af sagen fra
* Larsen, købmand Ludvig Philip Roeck mod købmand 

.Sagen fra Kragsbjerggården 
Efter behandling af 

anklage fra 
* Madsen, Niels

mod

Larsen] 

[Domssagen] Raadmand Bergmann for 
Niels Madsen contra Mad� Hars. -
Raadmand Bergmann modte og fremlagte 
sit Jndlæg tilligemed det deri 
paaberaabte Tingsvidne og indlod 
Sagen til Doms. For Jndstævnte Madme
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Hvad faderen er 
indforstået med 
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hendes personlige Tilstedeblivelse 
havde hun formaaet den tilstæde
værende Mand som er hendes Fader, 
navnlig Hans Knudsen, i Tieneste som 
Rygter paa Christiansdahl. Forbemelte 
Hans Knudsen erklærede, at han som 
Kautionist og Selvskyldner ville 
indestaae og være ansvarlig for bemte

hans Datter Ane Katrine Hans Datters 
personlige tilstedeblivelse heri 
Odense indtil denne Sags Uddrag, naar 
hun i Dag maatte udlades af Hendes 
Arrest. J hvis Folge og i Tilfælde 
af at bemelte hans Datter ikke skulle 
være tilstede naar paafordres, han 
erklærede at ville være underkastet 
al den Straf Retten maatte til kiende 
Ham. - Paa Grund af saadan Erklæring, 

a HENSYN TIL OFFENTLIG UDGIFT og for at spare det offentlige for 
foroget udgivter i Hensigt til 
Arrestantindens personlige Arrest, 
blev hun nu i Dag imod denne stillede 

Ane Katrine løslades 
med pålæg om at møde i 
retten, når det ønskes 

Kaution udladt af Arresten til at 
begive sig hiem og forblive hos 
hendes Moder Ane Hans Datter indtil 
denne Sags Uddrag med Paalæg at hun 
skal være pligtig at mode her for 
Retten saa ofte denne Sag efter sin 
Bestemmelse foretages; Hvor efter 
denne efter Aktors henstaaer til i 
Dag 8 Dage den 21de October 
næstkommende. 

Lindved 

Mandagen den 2lde October 1805

* Jensen, Mads, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene 
* Dary, stokkemand Mads Jensen, Dary, Jonas Christiansen 
* Christians., J., stokkemand og Tron Holte]
* Holte, Thron, stokkemand

.BARN LYSES i KULD OG KØN 
* Peders., Mads, hvedebr.bag. 

fremlægger skriftlig
deklaration, hvorved han

a LYSER BARN i KULD OG KØN: 
* Mortensdatter Anne Sophie

Barnet er gift med
* Olesen, Jørgen, daglejer

og bor
#uden for Skt. Jørgens Port 

i et hus, der har tilhørt 
* Eilschou, sæbemester,

For Retten modte Borger og 
Hvedebrødsbager Mads Pedersen heri 
Odense og fremlagte sin Deklaration 
af 31te Maii 1805, hvorved han lyser 
det deri benævnte Barn i Kuld og 
Kion; Barnet forte han med sig hertil 
og for Retten og Barnet forklarede: 
at Barnet heder Anne Sophie Mortens 
Datter som nu er givt med Daglejer 
Jorgen Olesen boende uden s

te Jorgens 
Port i et Huus i en Lykke som har 
tilhort Sæbemester Eilschou men nu 
tilhorer Riissings. - Bemelte Mads 
Pedersen igientog og tilstod Ord til 
andet den fremlagte nu for ham oplæst 
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* Baden, landsdommer

Om Falenkams mulighed 
for uhindret passage 
gennem fabrikkens port 

Vidnet har engang, mens 
hun tjente hos Kiær, 
tappet 

/ en pægl vin 
til Falenkam 
i en lille potte 

Hun ved ikke, om det var 
/rødvin eller 
/ hvidvin 

Hun har aldrig båret 
noget ned i værkstedet, 
uden efter ordre fra 
Mme Kiær 

D RETSMØDE ENDNU ved AFTEN 

o Travlhed i retten

Sagen opsættes 
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Baden heri Odense, Hun blev forelæst 
Vidne Edens Forklaring af lovbogen og 
aflagte derpaa sin Eed efter loven 
med oprakte Fingre til bekræftelse 
paa Sandheds Vidnesbyrd. - Hun 
besvarede derefter Aktors Sporgsmaale 
saaledes - Til 1 ste Ja! Falenkam har 
begiæret det omspurgte af Vidnet, som 
og skedte engang. - Til 2det Derom 
talede han ikke noget. - Til 3die

Hun veed ikke anden Aarsag til at 
Porten skulle staae aaben, end at 
Falenkam kunne gaae ud deraf. - Til 
4� Nej! Til s� Ney. - Til 6� 
ligeledes. - Til 7de forbiegaaet. 
til 9de Ney. - Til 9de Ney. - Til lOde
Det omspurgte veed hun ikke - J:1 te

forbiegaaet. - Til 12 te Vidnet har 
engang medens hun tiente Kiær, efter 
Falenkams Begiæring, da han saae at 
hun gik ind i Kammeret hvor der var 
Viin, tappe[t] i en Potte en liden 
Deel omtrænt en Pæl som han bekom, 
men hvad sort Viin, enten Rod eller 
Hvid, kan hun ikke erindre, og dette 
Viin bekom Falenkam af hende ude i 
Gangen da hun gik ud i Kammeret, og 
dette passerede saavit hun nu 
erindrer en Formiddag. - 13 de 

forbiegaaet som besvaret. - Endnu 
tillagte Vidnet, at hun ingensinde 
haver nedbaaret noget i Værkstedet 
enten Mad eller Drikke uden efter 
Madme Kiærs Ordre og med hendes 
Vidende - Vidnet blev dimitteret. 
Da det nu er langt ud paa Aftenen og 
flere Vidner ikke er tilstæde, 
begiærede Aktor Sagen udsat til en 
for Dommeren beleilig Tid. - Da 
næsten hver Dag i indkommende uge 
allerede er bestemt Rets Handlinger 
og Forretninger, saa blev denne Sag 
givet Henstand til i Dag a te Dage den 
23de dennes Eftermiddag Kl 3. -

* Holte, Thron, stokkemand Mandagen den 18de Nov 1805 

* Dary, stokkemand
* Christians., J., stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene
* Jensen, Mads, stokkemand Tron Holte, Dary, Jonas Christiansen 

og Mads Jensen] 

Derefter blev allerunderdanigst læst 

.Ekstraordninær kornlevering 1, Kongl. Forordning om en Extra 
/ Forordning om kornlevering ordinær Havre og Byg Lever[ance] af 

I 
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24de Nov. 1805. 

* Falck, Salmon [Opsættelse af sagen fra Salmon Falck 
* Lindegaard, gen.krigskornmis mod generalkrigskommissær Lindegaard]

* Roeck, Ludv. Philip, Lubeck [Opsættelse af sagen fra Ludvig
* Larsen, købmand Philip Roecks enke mod købmand J. V. 

Larsen] 

* Madsen, Niels [Opsættelse af sagen fra Kragsbjerg-
* Hars, Mme, Kragsbjerggården gården: Niels Madsen mod Madme Hars]

* Thomsen & Martinsen
* Theisen, købmand

* Faber, prokurator
* Winther, studiosus

* Moller, J., værtshusholder
* Dary, marskandiser

.DET NYE REGIMENTSSYGEHUS
Ny opsættelse af sagen

.Skøder 

c Auktionsretten 
til 

* Schloyer, Chri. Peter:
# Nørregade nr. 398

[Optagelse til dom af sagen fra 
Thomsen & Martinsen mod købmand 
Theisen] 

[Opsættelse af sag fra prokurator 
Faber mod studiosus Winther] 

[Opsættelse af sag fra værtshusholder 
Jorgen Moller mod marskandiser Dary] 

[Aflæggelse af synsrapport for 
Ridehuset må udsættes, da de udmeldte 
mænd ikke har haft den nødvendige 
lejlighed til at foretage synet i den 
forløbne uge] 

Endnu blev læst 

N° 6 Auctions Retten i Odense, 
sammes Skiode til bager Chri. Peter 
Schloyer i Odense paa et Sted paa 
Norregade N° 398 dateret 2ade Dee. 
1804. -

* Hansens, Ane Margrethe, N° 7 Ane Margrete Jorgen Hansens 
enke efter Enke, Hendes Skiode til Christopher

* Hansen, afd. Jørgen, til Pedersen Slagter paa et Huus i ste

* Peders., Christof., slagter Jorgens gade N° 74 dateret 22de Nov.
# Skt. Jørgensgade nr. 74 1805. -

Proklama til kreditorer 

* Sass, afd. løjtnant:
Proklama til kreditorer

udstedt af arvinger fra
# Slagelse 

* From, bager
* Langhoff 1 tømrermester
* Jensen, P. M., murermester

* Bardram, Hans, murermester
* Saabye, tømrermester

N° 8. Proklama med 6 og 12 ugers
Varsel af afg. Lieutenant Sass
Creditorer udstædt af Medarvingerne
Provst Lemvigh og ( .. ] Vemm[e]lov af 
Slagelse den 22� Nov. 1805. 

[Bager From får udmeldt tømrermester 
Langhoff og murermester P. M. Jensen 
til taksering af sin gård med henblik 
på prioritering] 

[Murermester Hans Bardram får udmeldt 
tømrermester Saabye og murermester 
Gittermann til prioritetsefterretning 
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* Gittermann, murermester af hans sted, nr. 74] 

Extra Ret 
Onsdagen den 27� November 1805 

* Jensen, Mads, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene 
* Christians., J., stokkemand Mads Jensen og Jonas Christiansen]

.TO SNEDKERDRENGES TYVERIER 

.FORÆLDRE SOM HÆLERE? 

.UNDERHOLDNING på VÆRTSHUSE 

."Botiqver" i Odense 
Fortsættelse af sagen mod 

* Zilmer, Johan Henrich
og

* Bohnsen, Peder Rudolph

Forhør af den ene
drengs far,

* Bohnsen, skomager,
må opsættes, da han
endnu ikke er mødt

Sagen anlagt af Prokurator Friis som 
befalet imod Snedkerdrengene Johan 
Henr: Zilmer og Peder Rud: Bohnsen. 
Fra Arresten blev ophentet og los og 
ledig blev for Retten fremstillet de 
forbemelte Arrestanter Joh: Hen: 
Zilmer og P: R: Bohnsen - Aktor 
Prokurator Friis modte og begiærede 
at Skoemager Bohnsen for forst maatte 
blive afhort efter de forhen 
fremlagte Sporgsmaale. - Defensor 
Prokurator Moller var modt. - Aktor 
som erfarede at Bohnsen endnu ikke 
var modt, fremlagte sine Sporgsmaale 
af Dags Dato til de 6vrige indstævnte 
Vidner efter den herved fremlæggende 
Continuations Stævning af 25de dennes. 
Stævningen og Sporgsmaalene lyder 

C Påråbelse af vidner: saaledes: [ORDLYDEN IKKE INDFØRT] -
* Knudsen, H. værtshusholder Hvorefter Vidnerne bleve paaraabte og
* Nielsen, N., værtshusholder fremstod da Vertshuusholder Hans
* Frandsen, H., værtshushold. Knudsen, Niels Nielsen og Hans
* Meincke, konditor Frandsen, Conditor Meincke, 
* Wagner, handelsmand Handelsmand Wagner, Snedker Hans 
* Pedersen, Hans, snedker Pedersen, Giortler Lorentzen m. f. i 
* Lorentzen, gørtler Stævningen benævnte, der var modte 
* Level (gæstgiver?) undtagne Levels. - Vertshuusholder 

Hans Knudsen fremstod - Edens 
Forklaring blev ham af Lovbogen 

Første vidne er forelæst, hvorefter han paa sædvanlig 
* Knudsen, H., værtshusholderMaade og med oprakte Fingre aflagte

Lovens Eed og derefter besvarede de 
fremlagte Sporgsmaale saaledes: Til 

Vidnet kender 
11 og 11 = også 

* Zilmer, parykmager,
den ene drengs far 

Vidnet ved, drengene 
/ drukket øl 

hos ham, 
men har ikke set dem 

har 

1 ste efter at de ovrige Vidner var 
fratraadte: navnlig: [ORD MÅ MANGLE] 
Vidnet kiender Arrestanterne deraf at 
de har været Læredrenge hos Snedker 
Bertelsen, den ene navnlig Zilmers 
Fader Parykmager Zilmer kiender han 
og men noye bekiendtskab har han ikke 
til de omspurgte. - Til 2det At 
Arestanterne har været i Vidnets Huus 
og der drukket et Glas 011 det veed 
han, men han erindrer ikke at have 
seet de haver dandset - Til 3die
Vidnet erindrer allene at de en 
Markeds aften har været i [hans] 
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c DANSE på VÆRTSHUSET 

"dandset" = danset 

c Pris, 1 krus gl.øl: 8 sk 

Vidnet har ikke haft nogen 
mistanke til dem og kan 
ikke sige hverken godt 
eller ondt om dem 

Næste vidne: 
* Meincke, konditor

Vidnet kender hverken 
drengene eller deres 
forældre 

Han mener ikke at have 
set drengene i sin 

"Botiqve" = butik 

c BUTIK MED MANGE KUNDER

(Indehaveren kan umuligt 
vide, hvad hver enkelt 
har købt} 

Næste vidne: 
* Wagner, handelsmand

67 

Huus, men at de der tilsatte mange 
Penge veed Vidnet ikke, og kan paa 
omspurgte ikke meddele videre 

Forklaring. - Til 4de Et Kruus 
gammelt Øl koster 8 s, videre 
Oplysning kan han ikke give Til 5te

Ney! han har derom ikke spurgt eller 
lagt Mærke dertil. - Til 5te Af den 
liden Omgang Arestanterne har havt i 
Vidnets Huus kunne det ikke fatte 
Mistanke til dem - Til 7de Ikke 
videre end af Rygtet - Til 9de Han 
har saa liden Kiendskab til 
Arrestanterne, at han.der�f hverken 
kan domme got eller ondt. - Med 
Parternes Samtykke blev Vidnet 
dimitteret - Jgien fremstod Vidnet 
Konditor Meincke som efter at have 
anhort Edens Forklaring, paa 
sædvanlig Maade aflagde Lovens Eed -
hvorefter han besvarede de fremlagte 
Sporgsmaale saaledes, Til 1 ste Vidnet 
kan aldeles ikke vedkiende sig forhen 
at have seet de her nærværende 
Arrestanter, ey heller har han 
kiendskab om deres Forældre. - Til 
2 det Vidnet ved ikke nogensinde at 
have seet dem i sin Botiqve. eller 
veed om og hvad de der kan have 
kiåbt, d� saaman�e passerer ind og ud 
- Til 3die og [4 e] Sporgsmaal kunne
Vidnet intet Svar gi ve. - Til 5 te blot
af Rygtet - Til 5 te Ney ! -
Dimitteret. - Jgien fremstod
Handelsmand Wagner som blev paalagt
at give saadan Forklaring som han i
forneden Fald paa lovbefalet Maade og
ved [ ... ?] med Eed kunne bekræfte -

Vidnet kender Peder Rudolph Han besvarede de foran lagte 
og hans forældre, Sporgsmaale saaledes. - Til 1 ste 

* Bohnsen, Hans, skomager, Sporgsmaal, Arestanten Bohnsen og 
og hustru hans Forældre kiender Deponenten, men 

c FORTOVSSALG ved BUTIK 

Bohnsens hustru har solgt 
varer for vidnet lige uden 
for hans butik - og solgt 

I to tørklæder 
til sin søn 

derimod ikke de ovrige omspurgte. -
Til 2det s te Knuds Markeds Dag d: a: 
stod Arrestanten Bohnsens Moder med 
nogle Vahre for Deponenten uden for 
hans Vinduer, og da hun om aftenen 
kom ind med Vahrene sagde hun, at 
hendes Son havde k16bt 2� Torklæder, 
videre veed han ikke. - Jgien 
fremstod Skrædermester Peder Holm, 

Næste vidne: som efter at have anhort Edens 
* Holm, skrædder, StaalstrædeForklaring paa sædvanlig maade

aflagte lovens Eed, og derefter 

Peder Rudolph har 
besvarede de fremlagte Sporgsmaal 
saaledes - Til 1 ste Vidnet kiender 
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Førstnævnte har bestjålet 
sin mester, 

* Nicolaisen, J., pottemager,
og sidstnævnte har evt.
deltaget

"los og ledig" 

Forhør efter anklagerens 
skriftlige spørgsmål 
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paa lovlig Maade; Sluttelig 
fremstillede Hansen Arrestanten 
Christian Olesen los og ledig for 
Retten. - Den fremlagte Stævning og 

Sporgsmaale lyder saaledes: [INDHOLD 
IKKE INDFØRT] - Defensor Prokurator 
Heilmann var modt for at iagttage det 
fornodne. - Af de indstævnte Vidner 
modte 1, Jens Nicolaisen, Pottemager 
2, Uhrmager Smidt, 3, Hans Rasmussen 
Pottemagerdreng 4, Beendrejer Beck, 

Fremmødte vidner: 5, Kiobmand Carl Moller ved hans 
* Nicolaisen, J., pottemager Handelsbetient Christian Haugsted,
* Smidt, urmager 6, Skoemager Lars Hansen Bagge, 7, 
* Rasmussen, H., pottem.drengSonnen Johan Christopher og 8, Lars
* Beck, bendrejer Andersen Urtemand, for hvilke Vidner 
* Møller, Carl, købmand Edens Forklaring af lovbogen blev 

(repræsenteret ved oplæst med Formaning at vidne deres 
* Haugsted, Chr.) Sandhed og vogte dem for Meen Eed, 

11 Handelsbetient 11 
= kommis hvorefter blev antaget til 

* Bagge, L. Hansen, skomager Vidnesbyrds Aflæggelse Lars Hansen
* Bagge, Johan Christopher Bagge og Son Johan Christopher, som 
* Andersen, Lars, urtemand hver for sig aflagte Vidneeden efter 

loven med oprakte Fingre til 
Bagge - far & søn - vidner bekræftelse paa Sandheds Vidnesbyrd. 
først - Efterat Deres Forklaring under

Priliminær Forhoret var bleven 
forelæst blev de givet Aktors 

Lars bekræfter sit udsagn Sporgsmaale, hvortil de svarede: Til 
fra præliminærforhøret 1 ste Ja Han navnlig Lars Bagge

vedbliver sin under Forhoret afgivne 
Forklaring som rigtig overenstemmende 

Om situation i vidnets 
hus aftenen før 

c mortensaften, med 
besøg af Chr. Olsen, 
der lagde 

/ 3-4 skilling til øl, 
som alle derefter drak 

"Her paa Raadstuen" 
(tingmøder og rådstuemøder 

holdes i samme sal på 
Rådhuset} 

Efter præliminærforhøret 
kom pottemageren og 
spurgte Lars' søn ud om et 

/ tørklæde, og sønnen 
sagde, at de havde fundet 
sådan et på 

# Overgade 

med Sandheden, hvilket han bekræfter 
under hans nu aflagte Eed, og 
tilfoyer endnu hans Forklaring, at 
Drengen Christian Olsen var i hans 
Huus aftenen for sidste Mortens 
Aften, paa den Tid da de sad og 
spiste, hvor denne Dræng da lagte 3 a 
4 s hvor for blev hentet Øl, som de 
samtlige drak - Til 2

dff Ney han veed 
ikke mere til Oplysning i denne Sag, 
allene at Pottemager Jens Nicolaisen 
da de havde været her paa Raadstuen 
og aflagt Forklaring under Forhoret, 
kom i hans Huus og spurgte hans Son 
om et Torklæde, hvorefter han herte 
at hans Son svarede: Ja det var 
sandt, de havde fundet et Torklæde 
paa Overgade, som Christian Olsen 
havde faaet efterat de som havde 
fundet samme havde bekommet Findelon. 
Han forklarede, at han ikke havde 
seet dette Klæde, eller vidste 
hvorledes samme skulle være - da 
ingen havde videre til Vidnet, blev 
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/ pibetøj, 
i stedet for hvilket han 
nu havde købt et andet 

Med i forklaringen var 
også nogle 

c DRIKKEPENGE fra APOTEKET, 
hvor Christian skal have 

/båret krukker op 

Næste vidne: 
* Smidt, urmager
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Apoteket endeel Drikkepenge for 
Krukker, som han bar der op. - Da 
ingen havde videre tl Vidnet, blev 
han dimitteret. - Jgien fremstod 
Vidnet Uhrmager Smidt, som ligeledes 
aflagte sin Eed efter loven med 
oprakte Fingre til bekræftelse paa 
Sandheds Vidnesbyrd? Han besvarede 
derfor Aktors Sporgsmaale saaledes. -
Til 1 ste Efter at være forevist det 
heri Retten værende Selv Lommeuhr. 
Ja! han haver her nogen Tid siden 
solgt dette ham nu foreviste Uhr for 
7 rd men egentlig hvorlænge d�t er 

Fremvisning i retten af et siden kan han nu ikke erindre; 
/ sølvlommeur Handelen skedte en Aften da man ville 

Urmageren ved at han har 
solgt dette ur en AFTEN, 

c FØR LYS BLEV TÆNDT, 
- imens han selv

c lå til sengs og var syg 

Uret menes solgt til 
* Erichsen, Ole, eksdragon,

der "ikke måtte give mere
end 7 rdl" - uret skulle
være til en god ven

Næste vidne:
* Haugsted, handelsbetjent

hos købmand Møller

Da købmanden er syg,
11 staar Vidnet i Botiqven
og driver Handel"

tænde lys, og paa en Tid da Vidnet 
laae til Sengs og var Syg. - Til 2•t 
Saavidt Vidnet nu kan skionne, solgte 
han Uhret til den Person som er 
tilstæde heri Retten, afskedet Dragon 
Ole Erichsen, som sagde at han for 
Uhret ikke maatte give mere end de 
7 rdr , og han kiobte Uhret til en god 
V�n, og var ikke flere end ham - Til 
3die Ney ! ikke det mindste - Vidnet 
dimitteret. - Jgien fremstod 
Handelsbetient Christian Haugsted hos 
Kiobmand Carl Moller, som 
tilkiendegav at bemelte Moller er 
Syg, og at Vidnet staar i Botiqven og 
driver Handel, og at det egentlig er 
ham som vedkommer at aflægge 
Vidnesbyrd i denne Sag, da Arestanten 
har drevet Handelen med ham, Han 
aflagte sin Eed efter loven med 
oprakte Fingre til bekræftelse paa 

Det er ham, der har solgt Sandheds Vidnesbyrd - Han svarede 
arrestanten pibehovedet derefter til Aktors Sporgsmaale 

saaledes. Til 1 ste at den 

I butikken kom Christian 
en anden dreng en dag 
og skulle foretage et køb 

/ PIBES BESKRIVELSE: 
Købet var "et temmelig 
stort, brunt Meerskums 
Pibehoved med beslag ved 
røret" 

Næste vidne: 
* Beck, bendrejer

tilstædeværende Dreng Christian Olsen 
og tilligemed en anden Dræng, haver for 

nogen Tid siden som han nu ikke kan 
bestemme, været ved botiqven hos Carl 
Moller og da kiobte et temmelig stort 
Meerskums Pibehoved, brunt, med 
beslag ved Roret, for 5 mk, hvilken 
Handel skedte med Vidnet. - Til 2•t 
Ney - han veed ey videre, at kan 
forklare - Vidnet dimitteret Jgien 
forestod Vidnet Beendrey[e]r Bech som 
ligeledes aflagte sin Eed med opragte 
Fingre efter loven, til bekræftelse 
paa Sandheds Vidnesbyrd - Han 

For 3-4 uger siden solgte svarede derefter til Sporgsmaalene 
vidnet et saaledes - Til 1 ste Ja! han haver 
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/ piberør 
til en dreng, som er den 
tilstedeværende arrestant 

c Pris, piberør: 3 mk 

Om besøg i vidnets hus 
af arrestanten og 

* Bagge, Johan Christopher
nogen tid senere, da de to
ville have købt endnu et
rør

De kunne ikke blive enige
om prisen

c KUNDES PRUTTEN om PRISER 

Næste vidne: 
* Nicolaisen, J., pottemager

Vidnet mener at have 
mistet 24-26 rdl, men 
har først her i retten 
opdaget, 
hvordan det er sket 

11 de havende Penge" 
"imod Vidende og Villie" 

Politiet arresterede 
drengen og tog hans 
ubetydelige smule tøj med 

Forsvundet for 
pottemageren er: 

/ tre hørlærreds skjorter 
/ en håndøkse 
/ to murhamre 
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for omtrent en 3 a 4 uger siden til 
en Dreng som saavidt han kan Skiånne 
er den heri Retten tilstædeværende 
Arestant, solgt det Piberor som han 
nu blev forevist heri Retten, og 
bekommet for dette Ror 3 mk. - Til 
2det Ja, det f erholder sig som 
omspurgt, og tillagte Vidnet at for 
omtrent en 14 Dages Tid siden var 
denne Arrestant tilligemed den anden 
Dreng Johan Christopher som i Dag har 
aflagt Vidnesbyrd i Vidnets Huus, og 
ville have kiobt endnu et Piberor, 
men de bod kuns 2 mk 8 .s, og Vidnet 
ville have 3 mk, hvorfor da ikke 
blev noget af handelen. - Til 3 die 

Ney! han ved ikke videre til Sagens 
oplysning. - Dimitteret. - Aktors 
Fuldmægtig fremlagte sine Sporgsmaale 

til de ovrige Jndstævnte videre som 
han derefter bad examineret. 
Sporgsmaalene lyder saaledes 
[ORDLYDEN IKKE INDFØRT] - Jens 

Nicolaisen Pottemager fremstod og 
aflagte sin Eed efter Loven med 
oprakte Fingre til bekræftelse paa 
Sandheds Vidnesbyrd. - Han besvarede 
derefter Sporgsmaalene saaledes - Til 
1 ste Efter at hans under Forhoret 
afgivne Forklaring var bleven ham 
forelæst: at han vedbliver og 
vedstaar denne hans afgivne 
Forklaring som Rigtig og sandfærdig. 
- Til 2�t Ney! Vidnet kan ikke
bestemt opgive det omspurgte, men
saavidt han kan giore Regning,
forholder det sig som han under
Forhoret har forklaret, at en 24 a
2 6 rdr er bleven borte fra ham uden at
vide paa hvad Maade, og hvor
afbleven, forend nu Forhoret af hans
Dræng er bleven opdaget. - Til 3die 

Ja! de havende Penge er ham frakommen
imod hans Vidende og Villie. - Til 4 de

Ney! Det lidet ubetydelige Toy som
Arestanten havde hos Vidnet, blev af
Politiet medtaget, da drængen blev
arresteret. - Til 5 te Vidnet er ingen
Formuende Mand og maae ernære sig og
Familie af hans Profession - Til 6 te 

Ney! Vidnet veed ey videre til denne
Sags Oplysning; Vel haver han
adskilligt som er bleven borte for
ham, blant andet, 3 de Horlærreds
Skiorter, 1 Haandåxe og 2�
Muurhammer, hvor for han vel har havt
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arestanten Mistænkt, og fristet ham 
for at han skulle bekiende Sandheden, 

Drengen har været mistænkt, men stedse nægtet det; Skiorter[ne] 
men har nægtet sig skyldig formener han at kunne ansettis til 

Værdie 3 rd Haandoxen for 4 mk og 2de 

c Pris, 3 skjorter: 3 rdl 
a Pris, håndøkse: 4 mk 
c Pris, 2 murhamre: 1 rdl 

C SKUDSMÅL til DRENG: 
Han var løgnagtig, 
men skikkelig til 
sit arbejde 

c POTTEMAGER SÆLGER VARER 
på MARKEDER, men efter 
en hjemkomst nåede 
han ikke at eftertælle 
sine indkomne penge, før 
de allerede var mistet 

Han mener dog nu, at 
beløbet var 20 rdl 

Nyt vidne: 
* Andersen, Lars

Pibetøjet har vidnet ikke
fået af Ole Erichsen,
men tilbyttet sig
fra karlen Peder,
i tjeneste hos

* Hansen, Hans, i kroen
#uden for Nørre Port

c Pris, pibetøj: 6 mk 8 sk 
c Pris, piberør med 
/ svampdåse, pris: 3 mk 6 sk 

Muurhammere for 1 rd hvilke deele ere 
ham frakomne med hans Vidende og 
Villie. - Aktor spurte 7de Hvorledes 
er Arestantens videre Opforsel Vidnet
bekiendt? e

de Da Vidnet forklarer at
ham er frakommen en 24 a 26 rdr saa
sporges: veed han da bestemt at 24 rd

er ham frakommen? - Vidnet svarede
Til 7� Han har viist lognagtig
Forhold, men i hans arbeyde under
Professionen har han været skikkelig.
- Til e

de Da han haver mistet Pengene
strax efter hans Hiemkomst fra
Markeder forinden han har havt
Leilighed at eftertælle de havende og
sammenbragte Summer hvorfor han haver
bort solgt Vahrene, saa haver Vidnet
ikke kunnet give anden Forklaring om
Summen end den tilforte, dog troede
han nu med vished og under sin Eed
[bestemt] at 2o rd er ham frakommen.

Vidnet dimitteret. - Jgien fremstod
urtemand Lars Andersen som efter at
have aflagt sin Eed med oprakte
Fingre efter loven besvarede
Sporgsmaalene saaledes. Til 1 ste

Vidnet har ikke bekommet omspurgte
Pibetoy af den tilstædeværende Ole
Erichsen, men han haver ved bytte
bekommet saadant af en Karl navnlig
Peder tienende Hans Hansen Kroeholder
uden for Norre Port; Han regner at
have givet i Vahre og Penge for dette
Pibetoy 6 mk 8 s neml i Penge 3 mk og
et Piberor med Svampdaase.for 3 m 6 s
- 2

det forbiegaaet - Til 3
die Ney !

Vidnet dimitteret. - Jgien fremstod 
Vidnet Pottemagerdrængen Hans 
Rasmussen, som efter at have aflagt 
sin Eed efter loven med oprakte 
Fingre besvarede Sporgsmaalene

Nyt vidne: saaledes. Til 1 ste Nogle Dage og
* Rasmussen, H., pottem.dreng egentlig Mandagen for Christian Olsen

Vidnet havde været med 
Christian i 

# Stegsted, 
hvor de skulle 

/ grave ler 

Ved den lejlighed viste 

blev aresteret var Vidnet med ham 
oppe i Stægsted hvor de ved en Mands 
Gaard skulle grave Leer, og samme Dag 
foreviste denne Dræng ham dette Uhr, 
da de talte om hvormeget Kl. skulle 
være men i Pottemager Nicolaisens 
Huus har Vidnet ikke seet dette Uhr.
Til 2det Christian Olsen foregav for 
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forlanges at skulle aflæggeActors Jndstevning skulde beedige; 
ed på Men da hun, om saadant skulde 

Tillades, ville komme til at paa 
eller frasverge sig selv Sagen, som 

Konsekvensen 

Forsvarerens protest 

Dommeren følger 
forsvaret 

Den undvegne tugthusfange 
* Pedersdatter, Elisabeth

er i mellemtiden
c PÅGREBET

på Lolland 

Dommerens foreløbige 
kendelse 

Anklageren får bevilget 
skriftlig redegørelse for 
det passerede 

er stridende imod en ordentlig 
Procedure og selve Anordningerne 
forend Hun ved endelig Dom af 
Dommeren er paalagt saadant, saa 
fandt Defensor det for sin Pligt 
hermed at nedlægge Protest imod den 
forstevnte Beedigelse af det 
fremlagte Forhor, som noget der synes 
ikke kan finde Stæd, forend Sagen her 
i det mindste er paadomt, hvorom han 
herved udbad sig Rettens Kiendelse. 
Dommeren eragtede at da det er 
bekiendt at Ane Katrine Hans Datter 
for nogen Tid siden er sat under 
Justitiens Tiltale for hendes Forhold 
med det Pas hun haver tilvejebragt 
Fruentimmeret Ane Kristine Elisabeth 
Peders Datter, som siden er bleven 
anholdt og arresteret i Lolland, og 
ikke forst ved endelig Dom i denne 
Sag vil være at udgiore og bestemme 
hvorledes det Saggivne Fruenstimmer 

Ane Katrine Hans Datter heraf Odense 
for saadant sit Forhold vil blive at 
domme; og da det er det samme Forhor 
som indeholder Anne Katrine Hans 
Datters Forklaring om denne Sag, 
afgivet den 19� Septbr sidst, som 
under denne Sag er forstævnt til 
beedigelse af hende, Saa fandt 
Dommeren ikke passende eller lovligt 
at tillade og modtage Ane Katrine 
Hans Datters forstevnte bekræftelse, 
da denne Sag i det hele saa gandske 
angaar hende selv og sin Handling. -

Aktor begiærede sig det passerede i 
Akts Form beskreven meddeelt for at 
tilstille vedkommende Øvrighed samme. 
- Den forlangte beskrivelse af det
passerede blev tilstaaet.

.TO SNEDKERDRENGES TYVERIER Sagen anlagt af prokurator Friis som 
Den enes mor forklarer sig befalet mod arrestanterne 

.SKOMAGERKONES BIOGRAFI Snedkerdrengene Jo. Henr. Zilmer og 

- Skomagerkones biografi
og
fortsættelse af sagen
de to snedkerdrenge

* Zilmer, Johan Henrich
og

P. R: Bohnsen. - Deri modte Aktor
ved Fuldmægtig Hansen som ærbodigst
bad at Tiltalte og hertilstædeværende

mod Elsebeth Katrine Skoemager Bohnsens 
Hustru afhort efter de under 15de 

Hujus fremlagte Sporgsmaale. - Den 
fremstillede Hans Bohnsens Hustrue 

* Bohnsen, Peder Rudolph, med Elisabeth Katrine blev alvorlig
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afhøring af sidstnævntes formanet til at afgive en sandfærdig 
mor, Forklaring om det hun sporges om, -

* Bohnsens, Elsebeth Katrine hvorefter hun blev forelest hendes
under Præliminær Forhoret afgivne 

Besvarelse af anklagerens Forklaring, og derpaa blev hun 
skriftlige spørgsmål forelagt til besvaring Aktors 

Sporgsmaale fremlagte under 15 Nov. 
sidst, som hun besvarede saaledes 
Til 1 ste Ja! Hun vedstaar i alle 
dele som Rigtig denne hendes under 
Forhoret afgivne Forklaring. - Til 
2 det Hun veed nok at hv [ .. J som hendes

Igen om den stjålne 
bankoseddel fra snedkerens 
chatol 

Tilbagevisning af en 
formodning om, hvad konen 
evt. har sagt til sønnen, 
da han kom til hende i 
køkkenet med sedlen 

Hun og sønnen var alene, 
og hun har ikke 
siden fortalt noget om 
sagen til sin mand 

[sk .. ] oplyses, og hun forsikkrer at 
hun ey omhandlede aften da henpes Son 
kom med Bankosedlen sagte til ham at 
han skulle give det tilkiende, da han 
saa kunne faae noget deraf, hvortil 
han svarede Hende, at et par Dage 
ville _han bie og ikke giore det. -
Til 3 die Aarsagen til det omspurgte 
foregiver hun at være den Frygt hun 
fol te samme Tid. - Til 4 de Ney; 
Hendes Mand var ikke tilstæde i 
Kiokkenet da det omspurgte passerede, 
men inde i Stuen hvor en anden deres 
Son var samme Tid; Hendes Mand horte 
ikke noget af den Samtale som 
passerede mellem hende og Sonnen som 
kom med Sedlen, og hun forsikkrer at 
hun hverken den aften eller siden 
haver sagt ham noget derom - Til 5 te 

Ja, hun vedbliver hendes Forklaring 
under Forhoret, og forsikkrer 
gientagende, at hun ikke af hendes 

C BIOGRAFI, SKOMAGERKONE: Son haver bekommet flere Penge. - Til 
Fødsel, dåb og konfirmation 6 te Hun er fod her i Odense udi ste 

# GRÅBRØDRE SOM RESERVEKIRKE 
for 

# SKT. KNUDS KIRKE, MENS 
DENNE VAR UNDER REPARATION 

c I HUSHOLDNINGSLÆRE hos 
degnen i LUMBY 

Derefter tilbagekomst til 
moderen i Odense, hvor hun 

c HOLDT SYSKOLE 

Hun var desuden 
tjenestepige en tid hos 

* Østen, Frue

Hun holdt så igen
c SYSKOLE, 

indtil hun blev gift, 

Knuds Sogn, dobt udi Graabrodre Kirke 
formedelst at s te Knuds Kirke den Tid 
var under Reparation, og konfirmeret 
udi gte Hans Kirke for omtrænt 40 Aar 
siden. - Efterat hun var konfirmeret 
blev hun hensat til degnen Bang i 
Lumbye for at lære Huusholdningen, 
hvor hun var omtrent i 2� aar, Hun 
kom derfra hiem igien til hendes 
Moder, hvor hun var i nogle Aar og 
holdte Syeskele; dog erindrer hun nu 
at hun imedens hun var hiemme, kom ud 
for at tiene en Frue Østen her i 
Odense som er dod, og efter et Aars 
Tieneste kom hiem igien og holdt 
Syeskole indtil hun blev givt med 
hendes nu havende Mand Hans Bohnsen 
med hvem hun har været givt omtrent 
2 8 Aar, og blev viet i ste Hans Kirke. 
- Til 7� Hun forsikkrede Ney! Til 8�
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ca. 26 år gammel 

11 hendes nu havende Mand" 

- Skomagers formueforhold

a Altergangens betydning 

Kan det bekræftes, at 
pengesedlen blev lagt på 

/ VANDHUSET (= skabet -
formentlig over brønd)? 

Peder Rudolph hentes fra 
arresten og afgiver sin

forklaring om sedlens 
aflevering til moderen 

Moderens og sønnens 
forklaringer stemmer ikke

overens; alligevel 
fastholder 
Peder Rudolph sin 

a Arrestation af 
skomagerkonen udskydes 

"for denne Sinde", da 
* Falck, politibetjent

og
* Nielsen, politibetjent

først ønskes afhørt

a Forsvarerens rolle 

Sagen opsættes, og 
Peder Rudoph tilbagesendes 
til arresten 
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Hun og Mand ere bekiendte Fattige er 
uformuende Folk Til gde Det er 
omtrænt 1� aar siden hun og Mand 
sidste Gang kommunicerede udi s te Hans 
Sogn. - Aktors Fuldmægtig spurgte 1ode 
Om hun endnu vedblivende paastaaer at 
hendes Son lagte den omhandlede sordr

Seddel paa Vandhuuset? - Hun svarede, 
at hun vedbliver hendes herom afgivne 
Forklaring, nemlig at Sonnen har lagt 
Sedlen paa dette Skab. - Arrestanten 
P. R. Bohnsen blev fra sin Arrest 
fremstillet los og ledig herfor 
Retten og vedblev han paa de ham 
givne Sporgsmaale hans forhen afgivne 
Forklaring neml: at han ikke har 
været hiemme i hans Forældres Huus 
siden den Tid at han var der om 
aftenen og lagde den omhandlede 
Bankoseddel fra sig, og forklarede 
han end videre: at han ikke veed 
rettere end at have lagt denne 
Bankoseddel i Kiokkenet hos hans 
Moder og ikke at have forvaret den 
andre Steder. - Endskiondt Dommeren 
foreholt denne Kone Elisabeth Katrine 
at hendes afgivne Forklaring ikke 
stemmer Overeens med hendes Sons 
Forklaring men gandske modstridende, 
saa var hun dog ikke at faae til at 
afgive anden Forklaring, men paastod 
fremdeles, at saaledes som hun havde 
sagt var det rigtige Forhold. - Hun 
blev dimitteret. - Aktors Fuldmægtig 
maatte erindre: at omendskiondt han 
kunne have Foye til at paastaae 
Deponentinden belagt med personlig 
Arrest, saa ville han dog endnu for 
denne Sinde forbigaae saadant indtil 
de 2

de Politibetiente Falck og Nielsen 
kan vorde afhorte, og den noyere 
Oplysning angaaende hendes 
Forbrydelse, som af dem formodes at 
kunne afgives, er erholdt: -
Defensor havde overværet det 
passerede. - Da intet videre for 
denne Sinde kunne fremme med denne 
Sag, saa blev samme udsat til 
nestkommende Fredag den 6

te Dee: 
Eftermiddag Kl 3 - Arrestanten blev 
igien overleveret Arrestforvareren 
til Forvaring og Ansvar. -

Lindved 

Mandagen den 2de December 1805 
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11 ermærkede 11 = bemærkede 

Enkelte notater om 
/ (jern)ankres længde 

11 Erindring" = protest 

Indholdet af tingsvidnet 
vil blive tilsendt 

* Langhoff, tømrermester

Også afhjemling af
steder tilhørende

* From, bager og
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Tommer og Smede Professionen virkelig 
er bleven forbrugt, og saaledes 
anvendt som Arbeydet har giort 
forneden, og at saaledes intet af dem 
til Mangel paa dette Arbeyde har 
været med Foye at kunne udsettes, og 
ermærkede Smedemesteren, at de anker 
som Overslaget indeholder, de skulle 
bestaae af 1 alens Længde indeholder 
Længde 7 qvarteer for det meste, og 
nogle enkelte over dette Maal, 
hvilket er Aarsagen til Tallets 
Forandring: og da ingen efter Paaraab 
mel9te sig med Erindring imod denne 
Synsforretningm og sammes afhiemling, 
saa blev Forretningen nu af de 
bemelte 4 Mænd under lovens Ed med 
oprakte Fingre afhiemlet og bekræftet 
i al sin Jndhold, hvorefter de fra 
Retten blev dimitteret. - Udmeldelsen 
lyder saaledes [INDHOLD IKKE INDFØRT] 
- Dette Tingsvidne blev sluttet og
tilstaaet Tommermester Langhoff
beskreven at meddeles. - Lige
Afhiemling skedte over Bager Froms og

* Pedersen, Christo., slagter Slagter Christopher Pedersens Steder.

* Thuun, gæstgiver, Nyborg
* Andersen, Fr., vognmand

[Ny udsættelse af sagen fra gæstgiver 
Thuun i Nyborg mod vognmand Fridrich 
Andersen] 

* Larsen, købmand
* Strøm, gæstgiver

[Ny opsættelse af sagen fra købmand 
Larsen mod gæstgiver Strøm] 

* Roeck, Ludv. Philip, Lubeck [Ny opsættelse af sagen fra Ludvig
* Larsen, købmand Philip Roecks enke mod købmand 

Larsen] 

.Byens kompakte byggeri Raadmand Bergmann for Vertshusholder 
Moller kontra Marskandiser Dary. 

Om syn foretaget af Raadmand Bergmann modte og 
* Langhoff, tømrermester fremstillede de udnævnte Synsmænd 

og Tommermester Langhoff og Muurmester J 
* Jensen, Jørgen, murermester Jensen samt fremlagte udmeldelsen

af bygninger tilhørende tilligemed deres afholdte Forretning 
* Dary, marskandiser af 30. f. M: - Udmeldelsens 

og naboen Paategninger og Forretningen lyder 
* Møller, prokurator saaledes. - Efter Syns og 

De vigtigste 
enkeltheder er om en 

/trappe eller 
/ opgang til 2. etage 

nær 
I Darys hovedbygning 

[Grovskions?] Forretningen var bleven 
oplæst erklærede Langhoff og Jensen 
at de kunne og ville med en god 
Samvittighed bekræfte denne deres 
Forretnings Jndhold, som 

i gård Overenstemmende med Forholdet og det 
passerede, og da ingen efter Paaraab 
meldte sig med erindring mod 
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Det er afgørende for det 
tilladelige, fra hvilken 
side trappen går op - og 

/ også trappens bredde, 
så der kan være taget 
rigtigt hensyn til 

/ sidehus, 
/ trappebygning og 
/naboens køkkenvinduer 

Vigtig er 
/ stolpe el. hjørnepille, 

der bærer trappen, 
og 

/ ruder i 1. fags vinduer 
af Møllers sidebygning 

Og hvor højt kan vinduet 
lukkes op? 

Desværre kan vinduet ikke 
nå ud til vinkelret, men 
dog akkurat nok til, 
at en person kan krybe 
igennem 

Flere enkeltheder om 
stolpen/fjælen 

* Bergmann, rådmand
ønsker tingsvidnet sluttet,
og
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Forretningens afhiemling, saa blev 
denne Forretning af de bemelte 2de

Mænd nu under deres Ed efter loven 
med oprakte Fingre afhiemlet og 
bekræftet i al sin Jndhold. 
Raadmand Bergmann bad Synsmændene 
tilspurgt 1, Om den omtvistede 
Trappe ligger langs eller Tvers for 
Darys Huuses Hovedbygning? -
Synsmændene svarede: Den omspurgte 
Trappe ligger langs med bagsiden af 
Darys Hovedbygning. 2, Fra hvilken 
Side i Gaarden ligger Trappen eller 
Opgangen til 2den . Etage? - De svarede. 
Opgangen af omspurgte Trappe er fra 
den ostre Side i Darys gaard, 
hvorimod Mollers Sidehuus bygning 
ligger paa vestre Side - 3, Om den 
hele Trappe bygning ikke er opfårt 
for et heelt Fag og ikke en Rude af 
Mållers Kiokkenvinduer? Prokurator 
Moller som var modt for Jndstævnte 
maatte erindre, at Synsmændene i 
Forretningen har bestemt, hvor bred 
Trappen er og hvorv[idt] den staaer 
fra Mollers Huus, og at hvad der er 
anfort om Ruden blot angaar Stolpen 
hvorpaa Trappen hviler. - Synsmændene 
henholdt dem til den Forklaring denne 
Forretning indeholder, med 
Tilfoyende, at den i 3 die Post 
benævnte Hiornepille staar for den 
yderste og sidste Rude af forste Fag 
Vinduer udi Mol lers Sidebygning 1 ste

Etage, og udi den Forstand som 
Forretningen udviser - Moller bad 
Synsmænqene tilspurgt. 1, Hvor hoyt 
det i 3 die Post ommel te Vindue kan 
oplukke? Resp: Der mangler noget i 
at omspurgte Vindue ikke kan oplukke 
vinkelret, men bestemt at sige 
hvormeget dette kan udgiåre til Maal, 
kan de ikke, da de ikke haver 
eftermaalt samme. Dog kan Vinduet gaa 
saa hoyt op at et Menneske kan krybe 
derigennem. 2, . Staar den i 
Forretningens 3 die Post omtalte Stolpe 
eller fie[l] ikke ligesaa langt fra 
Mollers Sidehus som Forretningens 
Post bestemmer. - Resp: Ja! - Da 
Parterne erklærede ikke at have 
videre til Synsmændene, blev de 
dimitteret. - Raadmand Bergman 
begiærede Syns Tingsvidnet sluttet og 
beskreven med samt Hovedsagen 
derefter udsat i 14� Dage. -
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* Knudsen, Thomas, bødker
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Deres Sandhed og vogte Dem for Meen 
Eed. - Hvorefter blev tilstæde 

Første vidne er Albreth Christiansen Pottemagersvend 
* Christiansen, A., pottem.sv som aflagte sin Eed efter Loven med

Specielt om 
/ duskene til pibetøjet 

Vidnet mener, at disse 
duske er givet til 

* Jensen, Poul, pottem.svend

Næste vidne: 
* Christensen, P., tyende

Vidnet har ikke ejet og
ikke købt det omtalte

/ merskumspibehoved m. rør 
af 

* Erichsen, Ole, eksdragon
men en aften sad han i
sin husbonds hus og

"rogte" (røg) 
af dette pibetøj 

Om handlen mellem 
Ole Erichsen og 

* Urtemand, Lars

Pibetøj var et
/ kridtpibehoved n. rør 

Prisens angivelse 

Ole Erichsen hævdede at 
have fået pibetøjet af 
en pottemagerdreng 

oprakte Fingre til Bekræftelse paa 
Sandheds vidnesbyrd, Han besvarede 
derefter Aktors Sporgsmaale som 
folger Til 1 ste Nei, vidnet har ikke 
bekommet af Arrestanten omspurgte 
Duske.. 2 det Sporgsmaal f orbiegaaet, 
Til 3 die Nei, han veed ikke noget til 
Oplysning i denne Sag, allene han 
anmærkede at den anden Pottemager
sve�d navnlig Poul Jensen som 
arbejder tilligemed Vidnet paa et 
Stæd skal have bekommet de omspurgte 
Duske - Vidnet blev demitteret 
Jgien fremstod Peder Christensen 
Tienestekarl som ligeledes aflagte 
sin Ed efter loven med oprakte Fingre 
til bekræftelse paa Sandheds 
Vidnesbyrd. - Han besvarede 
Sporgsmaalene saaledes - Til 15

� 

Vidnet haver ikke ejet eller kiobt af 
Ole Erichsen det i Sporgsmaalet 
anforte Meerskums Pibehoved med Ror, 
men Vidnet sad en Aften hiemme i hans 
Hosbunds Huus og rogte af dette 
Pibetoy i hvilken Anledning [han 
beskrev] Handelen imellem Ole 
Erichsen og Lars Urtemand saaledes, 
at Lars Urtemand bekom dette Pibetoy 
imod at betale til Ole Eriksen 3 mk i 
Penge samt lade folge i Kiobet det 
Pibetoy som Lars Urtemand samme Tid 
havde neml. et Kridt Pibehoved med et 
Ror, hvilket Ole Erichsen tog for 1 
mk og saaledes betalte denne i Vahre 
og Penge 4 mk. - Til 2 det Ole 
Erichsen foregav at han havde faaet 
dette Pibetoy af en Pottemagerdreng, 
som han dog ikke nævnte, men paa �vad 
Maade talede han ikke om - Til 3die 

Ney. - Dimitteret. - Derefter 
Næste vidne: fremstod Johan Christian[sen] Lille-

* Lillegård, Joh. Christians. gaard bodkerdreng som forklarede
ikkuns at være 13 Aar gammel og ikke 

c ED ikke fra UKONFIRMEREDE! konfirmeret; hvorfore han ikke blev 
{Johan er kun 13 år gl.) tilladt at aflægge Ed. - Han blev 

Forevisning i retten 
af pibehovedet m. rør 

forevist det her for Retten værende 
Meerskums Pibehoved med Ror, og 
derefter givet Aktors Sporgsmaale, 
hvortil han svarede - at Drængen 
Christian Olsen hverken haver faaet 

Drengen afviser, at af ham det ham foreviste eller noget 
Christian skulle have fået andet Pibetoy. Engang denne Sommer 
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Sagen opsættes til 
6. december

c Travlhed i retten 

* Holte, Thron, stokkemand
* Dary, stokkemand
* Hansen, Christoffer

.TYVENE CHRISTIAN og OLE
Sagens fortsættelse

.DRENGENES UDSVÆVELSER

.BIOGRAFI: POTTEMAGERDRENG

11 los og ledig 11

87 

efter forhen afgivne Forklaring havde 
bekommet af Beendrejer Bech. - Da 
intet videre denne Sinde kunne 
fravindes med Sagen, saa blev sammes 
Foretagelse igien bestemt til 
næststundende Fredag den 6 te dennes 
Formiddag Kl 9, da det formedelst 
andre forud bestemte Embedsfor
retninger ikke er muligt at kan ske 
for den Tid. - Arrestanten blev igien 
overleveret Arrestforvarer Moller 

Lindved 

Extra Ret 
Fredagen den 5

te December 1805

(Rettens betjente og stokkemændene 
Tron Holte og Dary - den sidste ved 
Christopher Hansen] 

Sagen anlagt af prokurator Friis som 
befalet mod Arestanten 
Pottemagerdreng Christian Olsen. 
Deri modte aktor ved Fuldmegtig 
Hansen som for forst bad Arrestanten, 
den han her los og ledig for Retten 
fremstillede, examineret efter de 
forhen til ham fremlagte Sporgsmaale. 

Forhør af arrestanten - Den fremstillede Arestant Chr:
* Olsen, Chr., pottem.dreng Olsen blev atter formanet til

Sandheds udsigende, hvorefter han
blev forelæst hans Forklaring under

Forklaring fra 
præliminærforhøret 
fastholdes med to 
små ændringer 

Præliminær Forhoret og derefter givet
Aktors Sporgsmaale, under 2den i d: M:
hvortil han svarede. Til 1 ste Ja han
vedbliver sin Forklaring under
Forhoret men med den Forandring han
forhen har giort under Sagen i
hensigt til det lidet Meerskums

Det lille merskumspibehoved Pibehoved som han ikke som han 
havde han ikke fået tilforn har foregivet har faaet af 
hos bødkerdrengen, men bodkerdrengen men kiobt her paa 
købt på markedet - og Markedet, og at Litsen med Dusken 
lidsen med dusk egentlig af ham blev leveret til 
var givet til Poul Pottemagersvend Poul Jensen i den 
Jensen med den bagtanke, Tanke at Pottemagersvend Albrecht 
at Albrecht pottemagersvend skulle havt samme, dog sagde han ikke 
skulle have haft den dette til Poul Jensen. - Til 2 d�

c AT VÆRE MED PÅ DET NYE: 
c Drenge ønsker sig LOMMEUR 

ligesom kammeraterne 
(men har ingen 

penge!} 

Han kan ikke opgive anden Aarsag end 
at han ønskede at faae sig et 
Lommeuhr, ligesom andre hans 
Kammerater, og havde ikke Penge 
dertil, og de andre gange han 
derefter tog Penge af Skrinet dertil 
var Aarsagen at hans ønskede at faae 
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og pibehoved - og 
muligvis det i retten 
fremviste 

Vidneudsagnet fra 
* Nielsen, købmand

"Boet" = {købmands-)boden 

90 

med Vidhed sige; For dette Pibetåy 
har han som omspurgt betalt 2 mk 4 s. 
Til 2det Ney. - Dimitteret. -
Derefter fremstod Kiåbmand Nielsen 
som besvarede Sporgsmaalene saaledes: 
Til 1 ste Efter Vidnets Boe Drængs 
udsigende skal Arestanten som 
omspurgt have kiobt af bemelte hans 
Dreng i Boet et Piberår og har 
Drengen ikke kunnet erindre om det 

"Boe Dræng" = ung ekspedient var 2mk 4 s eller 2 mk 8 s der for 

c Købmandsdrengen er 15 år 
og konfirmeret 

samme blev betalt, Naar Handelen er 
skeet veed Vidnet ikke - Vidnet 
forklarede at denne hans Boe Dræng 

· Lorentz er omtrænt 15 Aar gammel og
konfirmeret - Til 2det Ney - og
Vidnet tillagte endnu at saavidt han

a Drenges ønsker: EN KARDUS veed efter hans Drængs udsigende:
TOBAK og FYRSTÅL skal Arestanten ogsaa have kiobt en 

Kardus Tobak for 8 s og et Fyrstaal.

Næste vidne: 
den nævnte købmandsdreng, 

* Lorentz, BODDRENG

c Ed aflægges af 15-årig 

Om Christian Olsens 
køb af de tidligere 
omtalte ting 

Dimitteret - derefter fremstod
forbemelte Boe Dreng Lorentz
Ne [uibs?] i 16de Aar og konfirmeret -
Han blev bekiendtgiort Vidne Eden og
hans Pligter som Vidne, hvorefter han
aflagte her for Retten hans Ed efter
loven med oprakte Fingre til
bekræftelse paa Sandheds Vidnesbyrd
Han besvarede de samme Sporgsmaale
som Kioberen Jens Nicolaisen
saaledes: Til 1 ste Ja Arestanten
Chr. Olsen haver kiobt [i KiobmandJ
Nielsens botiqve af Vidnet et Piber6r
hvorefter denne Dreng betalte enten 2

c Pris, piberør: ca. 2 mk 4 s mk 4 s eller 2 mk 8 s hvilke Vidnet 
nu ikke erindrer, men hvorlænge det 
er siden veed Vidnet ikke. - Saa har 
han og kiobt en liden Kardues Tobak 
for 5 s og et lidet Fyrstaal for 3 s 
og noget Svamp for 1 s eller 2 s: og 

c Pris, 1 kardus tobak: 5 sk mere erindrer Vidnet ikke at denne 
c Pris, lille fyrstål: 3 sk Dreng haver kiobt - Vidnet anmærkede: 
a Pris, lidt fyrsvamp: 1-2 sk at Arrestanten var forst inde i deres 

11 botik 11 = butik 
botik en Dag og kiobte et Piberor som 
var omvunden med silke eller 
Kameelgarn, hvilket er det Vidnet for 

Piberøret 
/ silke 

eller 
/ kamelgarn 

var omvundet med har omforklaret, og nogen Tid efter 
en aften kom en anden Dræng 
tilligemed arrestanten som blev 
staaende idnen for Dåren, hvilken 

Et andet piberør var af 
/ horn med [Reis?] 

Christian fremstilles 
igen og bekræfter sit 

Dreng da kiobte et Piberor af Horn 
med [Reis?] som kostede 3 mk - Til 
2�t Ney, Dimitteret. - J anledning 
for anforte Vidnesbyrd blev 
arrestanten fremstillet og forklarede 
han da, at det forholder sig rigtig 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

D 

0 

J 

J 

D 

J 

D 

D 

D 

� 

D 

D 

D 

D 

� 

D 

) 

) 

køb i Nielsens butik 

Det første af de to 
piberør hævder Christian 
at have tabt 

Senere fik han 
* Bagge, Johan Christ.

til at købe et andet

Dette sidste rør har 
Ole Erichsen rået 

Sagen opsættes 

a Travlhed i retten 
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nok nemlig: at han selv haver kiobt, 
i Kiobmand Nielsens botik et Piberor 
omvundet med Silke eller Kameel Garn, 
hvorfor han saavit han nu erindrer 
betalte 2 mk eller lidet mere, og 
dette Ror foregiver han at have tabt. 

Siden har han faaet Drængen Joh. 
Christ. Bagge til at kiobe sig et 

Piberor i denne botiqve som saavit 
han veed kostede 3 mk, hvilke Penge 
og var af de stiaalne, og dette Ror 
har Ole Erichsen af ham faaet med 

Pibehovedet som forhen forklaret. 
Aarsagen �il at denne Dræng kiobte 
dette Ror var, fordie Arestanten 
troede at han forstod bedre denne 
Handel. - Hansen begiærede 
Tingsvidnet udsat til en for Dommeren 
beleilig Tid for at kunne faae flere 
Vidner indstævnet. - Formedelst andre 
forud bestemte Retshandlinger enhver 
af de folgende Dage blev denne Sag 
udsat til næste Onsdag den 11 Decembr

Formiddag Kl: 9: Ar[r]estanten blev 
igien overleveret Arrestforvareren 
til Ansvar og Forvaring. 

Lindved 

Extra Ret 
Fredagen den 6

te December 1805 

* Præsty, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene 
* Christians., J., stokkemandPræsty og Jonas Christiansen]

.TO SNEDKERDRENGES TYVERIER 

. FORÆLDRE SOM HÆLERE? 

.Vidner om drengenes færden 
* Friis, prokurator 

er igen anklager og har 
sendt 

* Hansen, fuldmægtig

Uafhørte vidner skal
afhøres nu

Udsagn fra
* Falck, politibetjent

og
* Nielsen, politibetjent

Sagen anlagt af Prokurator Friis som 
befalet mod Snedkerdrengen Joh: Hen . 
Zilmer og Ped: Rud. Bohnsen mf: -
Derudi modte Aktor ved Fuldmegtig 
Hansen som fremstillede Arrestanterne 
lose og ledige for Retten, Han bad 
derefter at forhen indstævnte men 
endnu uafhorte Vidner paaberaabt, paa 
lovlig Maade i Eed tagne og 
examinerede efter de til den forhen 
fremlagte Sporgsmaale. - De 2 de 

Politiebetiente Falck og Nielsen 
fremstade og erklærede at kiende 
Vidne Eden og dend Pligter som Vidne, 
hvorefter de hver for sig aflagte 
deres Eed efter loven med oprakte 
Fingre til bekræftelse paa Sandheds 
Vidnesbyrd. Efter at de var bleven 
forelæst deres Forklarin� under

Pr[æli]nær Forhoret af 9 e Nav sidst, 
besvarede de Aktors fremlagte 
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Tidligere vidnesbyrd ved 
præliminærforhøret vedstås 
med en ændring 
om 

c VANDHUSET: 

Bohnsens kone havde ikke 
forlangt 

"at gaae ud paa Vandhuuset 11

men at få lov til 
"at gå ud og lade sit vand" 

11 Vandhus 11 
= 

1) Overbygning til
eller
2 > Nødtørftshus

brønd 

Betjentene beretter, at 
skomager Bohnsen er gået 
til bekendelse og har bedt 
dem få hustruen 
til at gøre det samme 

Men Bohnsens kone har 
nægtet at kende noget til 
pengesedlen 
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Sporgsmaale af 15 Nov saaledes Til 
1 ste Ja, de veds taar denne deres 
afgivne Forklaring som 
overenstemmende med Sandhe[den] 
allene med den Forandring, at 
Bohnsens Kone ikke forlangte at gaae 
ud paa Vandhuuset, men allene at gaae 
ud i Gaarden for at lade s.it Vand: -
Til 2 det Skoemager Bohnsens Hustrue 
blev af dem berettet at hendes Mand 
havde gaaet til Bekiendelse og bedet 
dem om at formaae hende til lige saa 
at sige Sandheden for at befri sig 
for Straf, hvortil hun svarede dem, 
at hun kiendte ikke og havde aldrig 
seet saadan Bankoseddel som de 
spurgte om, hvilken benægt[else] hun 
og fremforte samme Dag om Middagen, 
da de af Politiemesteren var sendt 
for at sporge om denne S[agJ og denne 
Bohnsens Kones Forklaring om aftenen 
be[kræf]tede hun ved mange Eder, Og 
da Vidnerne saaledes ikke strax kunne 
bringe hende til bekiendelse, og 
derfor sagde Hende at hun skulle 
folge med dem paa Raadhuuset, brugte 

Det var, da de måtte bede Hun de undskyldninger og udflugter 
hende gå med på rådhuset, som deres Forklaring under Forhoret 
at hun korn med de indeholder, nemlig at ville ud i 
tidligere omtalte udflugterGaarden; men omsider sagde Hun at 

Hun lovede dog til sidst 
at gå til bekendelse 

Hvad betjentene kender 
til familien Bohnsen 

c Skomager 1
1 endeel Brutal" 

- Skomagers formueforhold:
Familien ejer intet

Konen havde ikke givet 
nogen forklaring om 
pengesedlen, der lå på 

/ VANDHUSET (skabet) 

Nyt vidne: 
* Bellinge, Mads Jensen,

ville giore sin Bekiendelse da de 
forehalt Hende at hun ikke maatte 
slukke lyset, men at samme skulle 
staae og brænde indtil nærmere 
undersogning kunne skee. - Til 3 die 

Vidnet har ey kiendt videre til den 
og deres forrige Opf6rsel end at de 
nok veed Bohnsen og Kone har været 
endeel paasta[ ... ?] og han endeel 
Brutal. - Til 4� Derom er Vidnet 
[ ... J got bekiendt. - Til 5 te Saavit 
de kiender Bertelsen Til [ ... ] skal 
han ikke eje videre end hvad han som 
enhver anden Haandværksmand kan 
fortiene ved Professionen, og saavit 
de er bekiendt ejer de tiltalte 
aldeles intet. - Til 5 te Ney ! Hansen 
spurgte 7 de Udlad Skoernager Bohnsens 
Hustrue sig ikke med den ornforklarede 
Tid hvem der havde lagt den omspurgte 
Seddel paa Vandhuuset? Svar: Ney, 
hun giorde ikke - Dimitteret. -
Jgien fremstod Mads Jensen Bellinge 
tienende Oberste Trumps, som efter at 
have anhort Vidnernes Forklaring af 
Lovbogen oplæse aflagte hans Eed med 
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Nyt vidne: 
* Larsen, købmand
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Sporgsmaalene saaledes. Til 1 ste
Vidnet kiender som omspurgt 
Arestanterne og den eenes Fader 
Parykmager Zilmer, men Skoemager 
Bohnsen kiender han ikke Til 2det

Vidnet kender parykmageren, blot af Syen Til 3die Vidnet veed 
men ikke skomageren ikke at den omspurgte Zilmer har 

Vidnet kender ikke noget 
til, at Johan Henrich 
skulle have været i hans 
hus for at få en 

c pengeseddel vekslet 

været i hans Huus for at faae den 
omspurgte 1o rdrs vexlet, og Vidnet 
erindrer ikke at have vexlet den. 
de ovrige Sporgsmaale frafaldt aktor 

Dimitteret - J anledning af 
Vidnets Svar blev arestanten Zilmer 
fremkaldet og givet nærmere' 

Johan Henrich kaldes igen Sporgsmaal hvorefter han erklærede at 
frem og mener, det det forekommer ham, at han fik 1ord lrs 
var købmanden selv, Sedlen vexlet hos Kiobmand Larsen 
der vekslede 10- selv som her tilstæde, men at han med 
rigsdalersedlen, men husker vished ikke tor bestemme det. - Jgien 
det ikke helt bestemt fremstod Snedkersvend Jo: Henr. 

Mohrmann og Pigen Ane Margrethe 
Næste vidner: Anders Datter begge hos Snedker 

* Mohrmann, snedkersvend, Bertelsen, som begge havde anhort 
og Vidneedens Forklaring, og hver for 

* Andersdt., Ane Margrethe, sig aflagde nu deres Eed efter loven, 
tjenestepige, og besvarede Sporgsmaalene saaledes 
begge hos snedker Bertelsen Til 1 ste Jo: Henr: haver været hos 

Om de to vidners kendskab 
til snedkerdrengene 

Vidnerne udspørges 
om forhold ved 
tyveriet, men ved kun lidt 

Bertelsen siden 4 uger efter Paaske 
d. a. og Ane Margrethe en 3 a 4 Dage
efter sidste Mikkels Dag og i den Tid 
har de kiendt omspurgte Arestantere 
Zilmer og Bohnsen, deres Forældre 
erindrer de ey videre end af 
Anseende. - Til 2det Ja, det 
o�spurgte ved de og har hort. - Til
3 die Det omspurgte har de ikke
fornægtet. - Til 4de De kiender

11 af Anseende" = af udseende Kammeret hvor af Pengene skal være 
taget, men det ovrige omspurgte er 
dem ubekiendt. Til 5 te Det omspurgte 
er dem ubekiendt - Til 6 te [De] er 
ikke bekiendt at Snedker Bertelsen 
ejer videre end hvad han ved sit 

Om snedkermesterens 
formueforhold 

Johan Henrich Zilmer 
købte ca. 14 dage før 
arrestationen et 

Haandværk kan fortiene, de veed ikke 
at de tiltalte eller[s] er ejer af 
noget. - Til 7de Vidnet Mohrmann 
forklarede at Arestanten Zilmer 
omtrent 14 Dage for han blev 

/ merskumspibehoved 
I et piberør og 

m tinlåg, aresteret afkiobte ham et Meerskums 

/ en forgyldt sølvørering 

Drengen havde sagt, at 
han havde fået pengene af 
sin far 

Pibehoved med beslag af Tin bag til 
samt et Ror og en stor Øren Ring af 
Solv forgyldt, for begge dele blev 
Vidnet betalt 4 rdr og sagde arestanten 
paa Vidnet[s] Sporgsmaal, at disse 
Penge havde han faaet af hans Fader. 

Hansen spurgte 9 de Har Vidnet hort at 
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Omtale af 
snedkermesterens savnede 

/ lærred til skjorter 

Ane Margrethe har nok hørt, 
at Bertelsen har mistet 
penge fra en 

/ dragkisteskuffe 

11 lagt" = ligget 

Vidnet ved ikke,

"hvor det er afbleven" 

11 har havt" 

Næste vidne: 
* Westrin, Marcus Christian,

17-årig skomagerdreng
hos sin stedfader,

* Maibom, Peder, skomager

Vidnet har en 
D markedsaften på 

hos 
værtshus 

96 

Bertelsen for nogen Tid siden skal 
være frastiaalen endeel [andre] Ting, 
hvoriblandt nogle Alen Lærred, og har 
Vidnet mærket at Arestanten Bohnsen 
skal have faaet sig nogle nye 
Skiorter, som kunne formodes at være 
at dette bestiaalne lærred? Resp. 
Vidnet Ane Margrethe svarede, at hun 
har hort at Bertelsen har savnet 
nogle hans Penge som skulle have lagt 
i en Æske og staaet i en Dragkiste 
Skuffe og noget Lærred, men Vidnet 
ved ikke hvor dette er afbleven. Hun 
har vel hort at Bohnsen har. havt nye 
Skiorter men af hvad lærred samme 
var, veed hun ikke. - Dimitteret -
Jgien fremstod Skoemagerdrengen 
Marcus Chr. Westrin hos hans 
Stedfader Skomager Simon Ped: Maibom; 
han forklarede at være 17 aar og 
konfirmeret: Han havde anhort 
Vidneeden af lovbogen oplæse og blev 
formanet til Sandheds udsigende, 
hvorefter han aflagde sin Eed efter 
loven og besvarede Sporgsmaalene 
saaledes Til 1sh Ja Vidnet har seet 
og talt omspurgte Personer. Til 2�t 
Vidnet har en aften været en kort Tid 
i Hans Knudsens Huus saavidt han veed * Knudsen, H.

set drengen 
/ fløjte, 

Zilmer med en en Markets aften hvor Vidnet saae 

men ikke set, at 
fortærede noget 

han 

Senere traf han ham 
på gaden, og da ville han 
have Marcus Chr. med på 

#vinkælderen JORDAN 

Da Marcus Christian ikke 
havde penge, lovede 
Johan Henrich at betale 

De gik så på JORDAN -
sammen med 

arestanten Zilmer som stod med 
Floyte, men Vidnet saae ikke han 
fortærede noget. En aften noget 
efter kom arestanten Zilmer til ham 
paa Gaden og ville have ham med ind 
paa Viinkielderen paa Jordan, men da 
han sagde han havde ingen Penge, 
erklærede Zilmer at ville betale, 
hvorefter Vidnet tilligemed en 
Skoemagerdreng navnlig Erich hos en 
Skoemager i Nedergade gik med Zilmer 
ind paa Vinkielderen, hvor Zilmer da 
bekom 1 Flaske gammel Viin for 2 mk, 
som Vidnet med de andre 2 de drak, 
flere gange og Steder har Vidnet ikke 

* Erik, skam.dreng, Nedergade været i Selskab med Arestanterne.

De drak sammen 
/ en flaske gammel vin 

Vidnet tillagte at han saae ikke 
flere Penge paa Zilmer end en 2 rd 3 
mk som denne sagde at have fortient 
med arbeyde - Aktor frafaldt de 

o Pris, 1 fl. gl. vin: 2 mk ovrige Sporgsmaale. - Dimitteret -

Johan Henrich sagde, at
hans penge var tjent
ved arbejde

Jgien fremstod Handskemagerdræng Lars 
Jespersen, som havde anhort 
Vidneedens Forklaring og aflagte sin 
Eed efter loven, hvorefter han 
svarede Til 1 ste Ja, han kiender de 
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Næste vidne: 
* Jespersen, Lars,
a handskemagerdreng,

af hvem Johan Henrich 
købte 

/ et lille sølvlommeur 
og betalte med 

a bankosedler og småpenge 

Johan Henrich har sagt, 
at pengene var tjent ved 
arbejde 

Om besøg på 
#vinkælderen JORDAN: 

Det var her, lommeuret 
blev solgt; Lars var 
sammen med Johan Henrich 
og Peder Rudolph 

I fællesskab drak de 
/ muskatvin og 
/ ung vin 

Fremstilling derefter af 
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omspurgte Til 2det blot af Rygtet 
veed Vidnet det omspurgte. - Til 3die
Ja! for omtrænt 4 uger siden har 
arestanten Zilmer afkiobt Vidnet det 
ham foreviiste lidet Solv lommeuhr 
den yderste Kasse forst [UDFALD AF 
BOGSTAVER] og derfor betalt 6

rd 
3 mk i 

bankosedler og Smaapenge. - Til 4de

ar[re]stanten foregav for Vidnet at 
disse Penge var af hans egen 
Fortieneste for arbeyde. - Aktors 
Fuldmægtig frafaldt de ovrige til 
dette Vidne fremsatte Sporgsmaale, og 
derimod bad ham tilspurgt 9de har
Vidnet en Aften for nogen Tid siden 
været med arrestanten Zilmer paa 
Viinkielderen Jordan og der fortæret 
nogle Flasker Viin og hvormange, samt 
hvilke Sorter? Resp. Vidnet var med 
begge arrestanter samme Aften Kiobet 
af uhret var skeet paa Viinkielderen 
Jordan hvor de bekom[ .. ] Flasker 
viin 1 Flaske Muskat og 1 Flaske ung 
Viin som Zilmer betalte for forste 3 
mk og for sidste hvormeget, erindrer 
han ikke, for eller siden har han 
ikke været med disse Personer og 
fortæret noget - Dimitteret. - Hansen Peder Rudolphs mor, 

* Bohnsen, Elisabeth, Katrine fremstillede derpaa Skoemager
Bohnsens Hustrue Elisabeth Katrine, 

Det er bevist, at og da det her under Sagen saavel ved 
moderen søgte - hendes egen Tilstaaelse som ved forte 

11 saa længe muligt" - Vidner Politiebetient Falck og 
at skjule, at hun lå inde Nielsens Forklaring er bevist, at hun 
med den stjålne pengeseddel endog efter at hun vidste hendes Son 

havde stiaalet den af ham hende 
leverede so

rdrs Seddel, sogte saa længe 
Først efter mange udflugter muligt at dolge at hun havde samme i 
er hun gået til bekendelse sin Værge, og forst efter mange 

udflugter ville gaae til bekiendelse 

Hun 
11 har hælet med hendes Son" 
og må forventes at skulle 
lide 

a straf som tyvs hæler 

Anklageren forlanger 
c arrestation 

o Forsvarerens rolle:
Det er ikke bevist, at
moderen har kendt til
pengene som stjålne

derom, hvorved det nok som er lagt 
for Dagen at hun har hælet med hendes 
Son i det af ham begaaede Tyverie, 
hvorfor hun nok ikke vil kunne 
undgaae den Straf som for Tyvs Hæler 
er fastsat, saa maatte Hansen 
indstille Arest, hvilket Hansen 
herved paastod. - Defensor Prokurator 
Moller fandt sig befoyet til i 
Anledning af Aktors Paastand om 
Arrest paa Bohnsens Koene herved at 
giore folgende Bemærkning: Det er 
ikke under Sagen bragt til 
Formodning, og mindre er der beviis 
for at hun har været vidende om at de 
i hendes Huus forefundne Penge vare 

.. 
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c ARRESTATION, Hensigten med stiaalne af hendes Son. Som uvidende 

Arrestation er ingen straf, 
men en sikkerhed for 
personers tilstedeværelse! 

Peder Rudolphs mor kan 
ikke forventes at ville 
flygte 

c Sagsudgifterne 
vil formentlig påhvile 
drengene, men da de intet 
ejer, ender udgifterne 

·hos det offentlige - som i 

forvejen har udgifter nok 

D HÆLERI er ikke groft 
lovbrud, jf. udsendt 

/ forordning 

Dommerens kendelse: 
Forsvaret følges, 
fordi konen er 

"givt og bosat her i byen 11

og i øvrigt vides at have 
et dårligt helbred 

Hensyn også til 
c det offentliges udgifter 

herom kan hun altsaa hverken blive 
Tyv eller Tyvs Hæler, Arrest er efter 
al[le] Juristers Mening ingen Straf, 
men blot Sikkerhed for Personens 
Tilstædeværelse, men det modsatte 
heraf kan ikke befrygtes, da Bohnsens 
Koene er givt og har Huus og Hiem i 
byen. - De tiltalte Drænge vil 
formodentlig blive den der skulle 
udrede Sagens udgivter i det hele, 
men da de intet ejer, vil 
Bekostningerne for det offentlige 
foroges. naar aktors (Paastand] skal 
folges, som bor tages i betragtning. 
Aktor tilstaar selv at Bohnsens Kone 
i al Fald kuns kan agtes som Hæler, 
og Forordningen af 11 Nov 1791 Lit. 
D. viser, at Arrest kuns egentlig
finder Sted for de grovere
Forbrydelser - Paa disse grunde
protesterede Defensor imod at
Bohnsens Kone belægges med Arest
Hansen under behorig benægtelse af
alt urigtigt i Hr Mollers tilforte
overlod alt til Dommerens Kiendelse.
- Dommeren eragtede: At med hensyn
til Omstændighederne i denne Sag samt
at tilstædeværende Bohnsens Kone er
givt og bosat her i byen, og ellers
bekiendt af et svageligt Helbred, og
det saavit muligt bor paasees, at det

Konens arrestation udskydes offentlige saa lidet muligt bliver 
altså, til dom er afsagt bebyrdet med udgivter, saa blev 

Bohnsens Kone af aktor paastaaede 
forsvarlige Arrest udsat indtil Dom i 
Sagen er falden, som da vil vise om 

Udmelding af to mænd til og hvorvidt hun som Hæler eller 
c syn af det opbrudte chatol medvider udi det af hendes Son 

Er der ved opdirkningen 
sket vold på listen? 

Ved synet skal både 
forsvarer, anklager og 
begge arresterede være 
til stede 

Sagen udsættes 

c Travlhed i retten 

begaaede Tyverie vil blive at ansee 
og domme til Straf. - Aktor begiærede 
derefter 2� Mænd udmelte til at syne 
det Skatol i Snedker Bertelsens Huus 
hvoraf Pengene er stiaalne for deraf 
at erfare om der ved opdirkningen er 
skeet nogen Vold paa Listen, i 
Overværelse af Defensor, aktor og 
arestantere. - Den begierte 
udmeldelse blev af Dommeren belavet, 
hvorefter denne Sag blev udsat til 
neste Onsdag den 11 te Decembr 
Eftermiddag Kl 3. da andre Sager og 
Retshandlinger ikke tillader Sagens 
foretagelse forinden. Arestanterne 
blev derefter overleveret arrest
forvareren til Forvaring og Ansvar. -
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Lindved 

Extra Ret. 
Loverdagen den 700 December 1805. 

c Stokkemænd: 2 pol.betjente: [Rettens betjente og stokkemændene 
* Hansen, Christopher politibetjent Christopher Hansen og 
* Fabricius, Hans politibetjent Ha·ns Fabricius) 

En enkelt planlagt sag 
opsættes 

* Christians., J., stokkemand
* Præsty, stokkemand
* Holte, Thron, stokkemand
* Dary, stokkemand (v.
* Hansen, Christoffer}

.Obligationer 

* Wittrock, Fr., klejnsmed
* Riising, Mme

* Thaarup, Peder Hansen
* AHLEFELDT, GENERAL

[Opsættelse af sagen mod Anne 
Cathrine Hansdatter til 23. december) 

Mandagen den 900 December.iaos 

[Rettens betjente og stokkemændene 
Jonas Christiansen, Præsty, Holte og 
Dary - den sidste ved politibetjent 
Christopher Hansen] 

N° 1 Fridrich Wittrock Kleinsmed 
hans Obl. til Madme Riising af Dato 
27de Decb 1801 for 299dr tinglæst 
herved Retten 15de Febr 1802 og 
qvitteret af Creditor 5te Dec. 1805. 

N° 2 Peder Hansen Thaarup hans 2de 

til General Ahlefeldt af 14de Juni 
1802 for Summen 2oodr tinglæst 1 Juli 
1805 og qvitteret 19de Aug. 1805 -

.Eksekution i værtshus N° 3 Exekutionsforretning afholdt efter 
hos Reqvisition af Cancellieraad Falbe 

* Anders., H. , værtshusholder den 3de April 1805 hos
og efter krav fra Vertshuusholder Hans Andersen i 

- Falbe, kancelliråd Odense, tinglyst 9de April 1805 og 
(senere nabo til qvitteret af Falbe den 23de Aug. s: A: 
H. C. Andersens familie
i Munkemøllestræde) 

Derefter blev læst 

.Obligation N° 1 Mademoiselle Sophie Magdalene 
* Podornidt, Sophie Magdalene Podornidt med Kurator hendes
# Odense Overformynderi Panteobl: til Odense Overformynderi 

for 5oord dateret 18 Junii 1805. 

* Larsen, købmand
* Strøm, gæstgiver

[Optagelse til dom af sagen fra 
købmand Larsen mod gæstgiver Strom) 

* Falck, Salomon [Opsættelse af sagen fra Salomon 
* Lindegaard, gen.krigskommis Falck mod generalkrigskommissær

Lindegaard] 

* Roeck, Philip, Lubeck [Opsættelse af sagen fra handelshuset 
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* Larsen, købmand

100 

Philip Roecks enke mod købmand 
Larsen] 

* Saabye, tømrermester
* Bardram, murermester
* Andresen, Chr., gørtler
# Sortebrødre Torv nr. 158

[Tømrermester Saabye og murermester 
Bardram fremlægger deres taksering af 
gørtler Christian Andresens sted på 
Sortebrødre Torv, nr. 158] 

.Gård kaldt St Knuds kloster [Tømrermester Langhoff og murermester 
* Langhoff, tømrermester, og J. Jensen fremlægger deres taksering
* Jensen, Jørgen, murermester af 11 den Gaard her i Odense som kaldes 

har takseret gård, "som ste Knuds Kloster 11 og som før har 
kaldes s te Knuds Kloster" tilhørt kammerherreinde Bleger, 
og tilhører foruden af den gård, som er hendes 

* Bleger, kammerherreinde - stervbo. Udmeldelsen er sket-ved 
c foruden hendes stervbo borgmester Lindved] 

* Langhoff, tømrermester [Tømrermester Langhoff og murermester 
* Jensen, Jørgen, murermesterJ. Jensen udmeldes til - for kammer
# Nørregade nr. 140 & 142 junker og toldkasserer v. Scholten -

at taksere hans gård i Nørregade, nr. 
140 og 142]

* Langhoff, tømrermester [Samme mænd udmeldes til taksering af 
* Jensen, Jørgen, murermester urmager Angelos sted i Vestergade
* Angelo, urmager, Vestergade (nummeret ikke indført)]

xxx 

(Fortsættelse i bind 5) 

REGISTRE og STOFANALYSE

(Med majuskler: 
kulturhistoriske godbidder) 

* 

Citatregister 

11 • •  hvor. . Fade var afblevne 11 

"(Dommerens) Eragtning" 
"(NN's) iboende Huus" 
"af anseelse" = af udseende 
"af anseende" . . . . . . . 
11 af Anseende" "' af udseende 

20 

30 
18 
69 

69 

96 

••
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35 * Bech & Co. København
* Bech & Co., København 12, 17, 27, 

* Bech, Jørgen, handelshuset
* Bech, Jørgen, København
* Beck, bendrejer

53 
52 

26, 36 
72, 75 

93 * Bellinge, Mads Jensen
* Berg, købmand . . .
* Berg, Peter Christian
* Bergmann, rådmand

12, 40, 52 

81 

* Bertelsen, snedkermester
* Bleger, kammerherreinde .
* Block & Co., Lubeck
* Bohnsen, Elisabeth, Katrine
* Bohnsen, Hans, skomager

84 
43, 44 

100 
12 
97 

43, 67 

* Bohnsen, Peder Rudolph 43, 54, 58 
1 62, .66, 79 

* Bohnsen, Simon Hillerod . . . 71 
* Bohnsen, skomager 66 
* Bohnsens, Elsebeth Katrine 79 
* Borre, fuldmægtig . . . . . 20 
* Brandt, farver, Vestergade 63 
* Brochmann, d'hr., Lubeck 21 
* Brodersen, Claus, skomager SO 
* Brylle, bagersvend 12, 26, 27, 29 

, 33, 36, 52 

* Brødrene Dåcker . 17 
* BY-/RÅDSTUESKRIVER: LANGE 7 
* Christensen, P. tyende 85 
* Christensen, P., tyende 85 
* Christensen, vinhandler 70, 94 
* Christians., J. stokkemand 13, 45 
* Christians., J., stokkemand 11, 1 

3, 16, 25, 27, 29, 31, 34 

I 36, 39, 40, 52, 59, 64, 
66, 77, 81, 91, 99 

* Christiansen, A., pottem.sv 85 
* Clausen, H., Wulterberg 26 
* Clausen, Hans, Hunderup 81 
* Dary, marskandiser 53, 65, 83 
* Dary, stokkemand 29-31, 34, 36, 3

9, 40, 43, 48, 52, 59, 64 

I 71, 81, 84, 87, 99 

* Demant, Christiandals Mølle 38 
* DOMMER: BORGMESTER LINDVED 7 
* Docker, Brødrene, købmænd

* Eibye, Niels, smedemester
* Eilschou, sæbemester
* Erhardt, købmand . . . . 
* Erichsdatter, Sara
* Erichsen, Ole, eksdragon

* Erik, skam.dreng, Nedergade
* Eybye, N. Nielsen
* Eybye, R. Nielsen, smed

27, 28, 
36 
82 
32 
28 
13 

72, 74, 

84, 85 

97 
54 
53 
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* Eybye, Rasm. Nielsen, smed
* Faber, prokurator 11, 32, 39, 

* Fabricius, Hans

34 

65 
99 

17 * Fabricius, Hans, politibetj
* Fabricius, politibetjent 12 I 16 I 

25 
* Fahry, Frantz, væversvend 8 
* Falck Salmen . . . . . 29 
* Falck, Hans, politibetjent 17, 19 
* Falck, pol.betj., stokkem. 39 

* Falck, politibetjent 12, 80, 92 
* Falck, Salmen 17, 27, 33, 65 
* Falck, Salomon . . . .  35, 39, 100 
* Falenkam, Johan Christ9ffer 7, 14 

I '39.,• 48, 59 
* Falenkam, Johan Christopher 13 
* Falenkam, Johan Christopher 5 
* Farry, T., væversvend . . . 49 
* Fary, væversvend . 5 
* Fengers, Trine . . 62, 68 
* Frands. , H., værtshusholder 56 
* Frandsen, H., værtshushold. 66, 6 

* Frigast, regimentsvagtmst.
* Friis, prokurator 43, 54, 62, 

* From, bager
* From, Jørgen, bager
* From, L. Fr., skrædderdreng
* Gad, Jomfru, gæstgiverinde
* Gittermann, murermester
* Gittermann, pottemager
* Glarmester, Christian
* Grotiam, Marne, Lubeck
* Grotiam, Mme, Lubeck
* Gude, konditor
* Gynther, Friderica
* Gynther, Fridr., Regensborg
* Gynther, Hans, Regensborg
* Gynther, Hans' enke
* Gynthers, Sophie Hans
* Hanrath, handelshus, Lubeck
* Hanrath, handelshuset
* Hans, skomagerdreng
* Hans, smededreng
* Hansdatter, Abelone
* Hansdatter, Ane
* Hansdatter, Ane Barbra
* Hansdatter, Ane Katrine 30, 

I 

* Hansdatter, Ane Kirstine
* Hansdatter, Anne Katrine
* Hansdatter, Anne Marie
* Hansdatter, Karen . .

40, 

* Hansdatter, Kirstine . . .  
* Hansen, afd. Jørgen .

66, 

12, 

35, 
45, 
34, 
23, 
14, 

14, 

9 

35 

85, 
92 
82 
64 
70 
11 
66 
23 
46 
16 
36 

65 
39 
36 
36 

36 

39 

81 
33 

56 
73 

64 
45 
14 
38 

77 
61 
25 
15 

42 

15 

65 
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* Lubecker, farv., Hvidkilde
* Lubecker, Ove, Boltinggård
* Lærke, hattemagermester
* Madsdatter, Anne Sophie . .
* Madsdt., Cicilia Kirstine,
* Madsen, Niels 12, 17, 27, 

* Maibom, Peder, skomager
* Maibom, Simon, skomager
* Marcus (efternavn ukendt)
* Marcus, skomagerdreng . .
* Mathias (hos snedker Smidt)
* Mathias, snedkerdreng
* Meincke, konditor
*' Michelsen, Lubeck
* Mikkelsdatter, Bodil
* Mogensen, Søren, smedemst.
* Mohrmann, snedkersvend
* Morgenstierne, amtmand
* Mortensdatter Anne Sophie
* Mortensdatter, Ane Marie
* Møller, brændevinsbrænder
* Møller, Carl, købmand
* Møller, N. Knuds., handelsm
* Møller, N. Pedersen, Nyborg
* Møller, prokurator 23, 48, 

* Moller, J., værtshusholder
* Moller, prokurator

37 

37 

95 
32 
61 

30, 37, 
39, 65 

96 
70 
56 
70 

56 
70 

66, 67 
22 

6 
34 

95 

78 

31 
32 
53 

72, 73 
81 
22 

59, 83 

* Nees, købmand . . . . . .  . 

, 84 
65 
21 
90 

86 * Nicolaisen, J., pottem.mst
* Nicolaisen, J., pottemager 72, 75, 

89 

32 
13, 2 

* Nielsen, Anders, Killerup
* Nielsen, David, politibetj.

* Nielsen,
* Nielsen,
* Nielsen,
* Nielsen,
* Nielsen,
* Nielsen,

Hans . . . . . . . 
Hans, Odense 
Kn. 1 landinspektør 
købmand . . . . .
milit. skoleholder 
N., værtshusholder 

* Nielsen, pol.betj., stokkem
* Nielsen, politibetjent
* Nielsen, Rasm., avlsbruger
* Nissen, J., købmand
* Nissen, Jens, købmand
* Nissen, købmand
* Nyeborg, skriverfuldmægtig
* Olesdatter, Maren . . . . 
* Olesen, Jørgen, daglejer
* Olsen, Chr., pottem.dreng

* Olsen, Joh., skomagermester

9 
28 

38 

28 
90 

89 

66, 6 

9 

39 
80, 92 

38 

81 
28 

33 
7 

so 
31 

72, 84, 
86, 87 

27, 3 
3 
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Redskaber og husgeråd m.m. 
/< (Jern)ankres længde 
/< Dirk dannet af 1 sk.-søm 

82 
57 

85 

76 

96 
96 
85 

74 

86 
97 

56 

/< Duske til pibetøj 
/< En håndøkse . . 
/< Fløjte . . . . . 
/< Forgyldt sølvørering 
/< Kridtpibehoved med rør 
/< Krukker . . . 
/< Lidse med duske 
/< Lille sølvlommeur 
/< 
/< 

Lommeur . . . .  
Merskumspibehoved med tinlåg 

. . . . .. . 

/< Mersku�spibehoved m. rør 
I< Nøgle . . . . . 
/< Nøgle bringes direktøren 
/< Piberør . . . . 
/< PIBES BESKRIVELSE . .  . 
/< Pibetøj . . . .  . 
/< Stige stillet til vindue 
/< Svampdåse, pris: 3 mk 6 sk 
/< Sølvlommeur 
/< Sølvpletterede fade 
/< Sølvur . . . . . 
/< To murhamre . . . 
/< Uægte merskumspibehoved 
I< Økse fra loftet . . 

Materialer 
/' Farvevarer . .  
/' Grave ler 
/' Horn med [reis?] 

* 

Stedregister 

# 9 LEJEHUSE i SKULKENBORG 
# Arresten . . . . . 
# Bag Skolen . . . 
# Christiansdal . . . . 
# Det nye Regimentssygehus 
#Fattigvæsenets gård, Overg. 
# GADE UDEN FOR NØRREPORT 
# GRÅBRØDRE SOM RESERVEKIRKE 
# Gråbrødrestræde nr. 212 
#Gårde uden for Vesterport 
# Gården nr. 268 . . . . . 
# Gården nr. 65 . . . . 
# Hus på Heden . . . . 
# Hus på Sortebrødre kirkegrd 

96 
85 

88 

so 
75, 96 

75 

74 

so 
77 

74 

18 

58 
76 
73 

88 

5 
77 

91 

34 

13, 59 

12 

46 
37, 81 

12 

28 
79 

27 

84 
26 
28 

31, 41 

13 
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# Hus ved Vindegadeporten 
# Killerup . . 
# Kiærs "Fabrik Stue 11

# Kiærs værksted 
# Ki6lerstræde 
# Ki6lestræde 
# Korsgaden . 
# Kragsbjerggården 
# Kro uden for Nørre Port 
# Landsoverretten . . 
#Lolland . . . 
#Manufakturhusets port 
#Manufakturhusets værksted 
# MARKEDET PAA ODENSE TORV 
# MARKEDSBOD p� TORVET 
# Materialeplads v. Vindegade 
# Møllebro Port 
# Nakskov 
# Nørre Port 
# Nørregade nr. 140 & 142 
# Nørregade nr. 398 
# Odense Heed, nr. 367 
# ODENSE MANUFAKTURHUS 
# Odense Overformynderi 
# ODENSE TUGTHUS 
# Overgade . . . . .  . 
# PASSAGE UDEN FOR NØRREPORT 
# Posthuset . . . . . .  . 

64 

16 
5 

9, 48 

56 
70 
68 

12 
76 
13 
78 

so 

23, 

8 
7 

87 

64 
12 

47 
53 

100 
65 
32 

48 

# Provstegården . . . .  37, 54, 

100 
30 
73 
28 

56 
81 

# Præstø . . . . . . . . 
# REG.SYGEHUS I PROVSTEGÅRDEN 
# REGIMENTSSYGEHUS 
# Rendsborg . . . . . 
# Riisings . . . . . . . . . 
# Skt. Jørgensgade nr. 74 
# SKT. KNUDS KIRKE REPARERET 
# Skulkenborg, nr. 523 
# Slagelse . . . . . . . . .  . 
# SNORREN (lokalitet i Odense) 
# Sortebrødre Torv nr. 158 
# Sortebrødre Torv, nr. 158 
# Stegsted, . . . . 
# Sundkord og Hardanger 
# Syn af det militære ridehus 
#Uden for Skt. Jørgens Port 
# Vestergade 251 
# Vestergade nr. 197 
# Vestergade nr. 251 
#Vindegade . . . 
# VINDEGADEPORTEN 
#Vinkælderen JORDAN 
# Værtshus i Vestergade 
# Værtshus v. Møllebro Port 
# Ølsted . . . 
#�barak i Skulkenborg 

55, 56, 

47 
33 

33 

41 
32 
65 
79 
34 

66 
41 

100 
84 

77 

33 
53 
31 
39 
33 
36 

so 
64 

97 
SS 
SS 
16 

65 
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* 

Sagregister 

a "UDSEENDE AF AT VÆRE 
JØDE" 

a 100 ridsdalers bankoseddel 
a 12-13-årig som vinkommis 
c 5 rigsdalers bankoseddel 
a Adskilt ved politiets hjælp 
a AFBETALINGSHANDEL . . . . 
c AFTEN FØR LYS TÆNDTES . 
a Aftenvarsel før syn 
a Altergang for 1 år siden 
c Altergangens betydning 
a Arrestation . . . . .  
C ARRESTATION, Hensigten med 
c AT VÆRE MED PÅ DET NYE
a Auktionsretten . . . .
c Auktionsretten som sælger 
a Bankosedler og småpenge 
a BETALINGSDANS på VÆRTSHUS 

Små biografier 
a BIOGRAFI KORT: BOHNSEN 
a BIOGRAFI KORT: pottem.dreng 
a BIOGRAFI KORT: SKOMAGERKONE 

a BLEV KONFIRMERET i TUGTHUS 
a BONDEKARL TIL MARKED I 

ODENSE. 
a Borger og avlsbruger 
a Brandkassen . . .
a BRYLLUP HOLDT i SNORREN! 
a BUTIK MED MANGE KUNDER 
c BYGGELINIES INDFØRELSE 
c DANS og SVIREN . . . 
a DANS på VÆRTSHUS . . 
a De Eligerede . . . 
a Den rømte fra Odense Tugthus 
c Desertering fra Odense 

Tugthus . . . .
c Det offentliges udgifter 
a DRENG LØB AF SIN LÆREPLADS
c DRENG STUKKET AF HJEMMEFRA 
c Drenge drak 1 fl. vin hver 
c DRENGS MORALSKE HABITUS . .

7 
55 
94 
55 
69 
77 
74 
54 
63 

80 

80, 98 
98 
88 

65 
36 
97 
55 

63 

89 

79 

47 

93 
38 
27 

47 
67 
28 

56 

67 
54 
40 

41 
98 

89 

49 
70 
89 

Hvad nogle drenge drømmer om 
c BAGERBRØD 88 

88 
88 
90 

90 

88 

c BRÆNDEVIN 
c LOMMEUR 
a FYRSTÅL 
c EN KARDUS TOBAK 
c PIBETØJ 
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c UKONFIRMEREDE MÅ IKKE AFLÆGGE 
ED . . . . . 

c Uægteskabelige børn . . .
c VANDHUS . . . . . . . · · · 
c Vidneudsagn uden ed . . .
c VIN MÅ DRIKKES i VINHANDEL 

* 

10 

52 

92 

71 

94 




