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- Waltersdorf, Andreas HansenN° 2. Skoemager Andreas Hansen
* Knudsen, Rasmus, Næsby Waltersdorff, hans D0 til Rasmus 

Knudsen i Næsbye dateret den 2den

Janv: 1804, tinglæst den 30 Janv 
1804, qvitteret af Creditor. -

* Holst, Madme , Middelfart
* Jensen, Mads, Odense

Sag om græsningsret opsat 
* Meyer, billettør

rejser sag gennem
* Møller, prokurator,

som har sendt sin
fuldmægtige,

* Ibsen, skriver

Tiltalen er rettet mod
* Jensen, Mads, kroholder

Diverse fremlagte
dokumenter, bl. a. brev
fra

* Mørch, Marienlunds ejer

Den rejste sag handler om 
overdragelse af 

/ græsning for heste, som 
lovet af fru Holm 

* Sørensen, N., handskem.sv.
* Hars, forpagter, Kragsberg

* Christensen, H., Nr. Lynd.
* Jensen, Mads, kromand

[Optagelse til dom af tidligere rejst 
sag fra Madme Holst i Middelfart mod 
Mads Jensen i Odense] 

For Retten mådte Prokurator Moller 
ved sin Skriver Jbsen paa Hr 
Billetteur Meyers Vegne og fremlagte 
en lovlig forkyndt Domsstevning af 
2 ode f: M: kontra Kroeholder Mads 
Jensen i Odense - Ligeledes fremlagte 
han Klagen til Forligelseskommis
sionen med Attest om Sagens 
Henviisning, han[s?] og Mads Jensens 
qvittering for de forstævnte 24rdr, 
item Marienlunds Ejer hr Morchs P: M: 
af 4 de Nov: f : A: hvorved han nægter 
Modtagelsen af Citantens Heste, 
hvorefter Jbsen henholdt sig til den 
i Stævningen nedlagte Paastand og 
dermed indlod Sagen til Doms. - De 
fremlagte Dokumenter lyder saaledes 
[ORDLYD IKKE INDFØRT] Mads Jensen var 

modt og begiærede denne Sags Henstand 
til næste Ret, da han til den Tid 
skulle fremkomme med det fornodne 
agtende, og for at gotgi6re, at Frue 
Holm har overdraget ham græsningen. 
Opsettelsen blev tilstaaet til næste 
Ret den 10� Febr. -

[Optagelse til dorn af gælds- og 
vekselsag rejst af handskemagersvend 

Niels Sørensen mod forpagter Hars på 
Kragsberg] 

[Opsættelse af gældssag fra gårdmand 
Hans Christensen af Nørre Lyndelse 
mod kromand Mads Jensen] 

.Hvem dyrker Odenses jorder? For Retten modte de af Magistraten 

.Borgere som landbrugere udrnelte Borgere neml: Kiæmner Lars 
Gennemgang af Pedersen, Niels Thaarup, Johannes 

/ Odense bys jordebog Christensen og Lars Christensen, 
er sket ved følgende fire samtlige kyndige Landmænd og 
BORGERE, DER ALLE ER Avlsbrugere, hvilke Mænd den forste 

a KYNDIGE LANDMÆND: Febr sidst haver været forsamlede for 
* Pedersen, Lars, kæmner at giennemgaae Jordebogen over Odense 
* Thaarup, Niels Kiobstæds Hartkorn for saavit nogle 
* Christensen, Johannes af samme Jorder udi Aaret 1805 kan 
* Christensen, Lars have været brugt og dyrket af 
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Mændene skulle kontrollere 
c udenbys mænds avl i Odense 

Resultatet af kontrollen 
er, at ingen kender andre 
udenbys avlsbrugere i 

Odense end de i bogen 
opførte 

Tingsvidnet afsluttes 
og fremsendes til 

#Odense amtsstue 

.Taksering af ejendom 
* Gad, gæstgiverinde, jomfru
* Saabye, tømrermester
* Jensen, P. Mich., murermst.
# Vestergade nr. 283
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udenbyes beboere. De fremlagte nu den 
af den bemelte Dato afholdte 
Forretning og derefter afgivne 
Forklaring om det specielle Forhold 
hvis Rigtighed de erklærede nu under 
deres afleggende Eed at kunne og 
ville bekræfte, med Tilfoyende ikke 
at være vidende og bekiendt at fleere 
Jorder end de anforte i Aaret 1805

har været brugt og dyrket og avlet af 
udenbyes beboere. - Den forbem[eld]te 
Forretning blev modtaget og paategnet 
lydende saaledes. - Hvorefter de 
forbemelte 4 re Mænd under lovens Eed 
med oprakte Fingre afhiemlede og 
bekræftede denne deres Forretning i 
al sin jndhold, hvorefter de blev 
dimitteret. - Dette saaledes i Folge 
de Kongl: Anordninger erhvervede 
Tingsvidne blev derefter sluttet og 
gives in duplo beskreven til 
aflevering i Odense Amtstue. -

[Udmelding for gæstgiverinde jomfru 
Gad af tømrermester Saabye og 
murermester Peter Michael Jensen til 
taksering af gården Vestergade nr. 
283, med henblik på prioritering] 

* Johansen, B., pottemager [Udmelding for pottemager Berthel 
* Langhoff, tømrermester Johansen af tømrermester Langhoff og 
* Jensen, Jørgen, murermst. murermester Jørgen Jensen til 
#Uden for Vesterport nr. 346 taksering af nyopført gård uden for 

.Skøde 
* Ri ising, Madme & søn
* Eilschou, Andr., sæbesyder

Vesterport, nr. 346, til optagelse i 
Brandkassen] 

N° 4. Auctions Skiode i Odense til 
Madame Riissing og Son paa en Lykke, 
Sæbesyder Andreas Eilscho� 
til horende, dateret den 3die Febr 1806. 

Extra Ret 
Mandagen den 3 die Febr 1806 

* Hansen, Jørgen, stokkemand [Rettens betjente og stokkemændene
* Pedersen, Rasm., stokkemand Jørgen Hansen og Rasmus Pedersen]

.Hjalp tugthusfange på flugt Sagen Prokurator Heilmann som befalet
Fortsættelse af sagen mod mod Pigen Anne Katrine Hans Datter. -

* Hansdatter, Ane Kirstine Aktor Prokurator Heilmann modte og 
om det falske pas efter at have fremstillet 

* Nielsen, politibetjent
og

* Falck, politibetjent

Arrestantinden los og ledig for 
Retten fremlagte en af de udnævnte 
Mænd Politiebetientene D: Nielsen og 
H. Falck i Dag afholdte Forretning
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da hun nemlig var 
arresteret og under 
tiltale - men ikke siden 

Vidnet kan ikke oplyse 
meget til brug for sagen 

Han får forelæst referat 
af retsmødet i Nakskov, 
men kender intet til 
det indeholdte 

Forvirring om en 
omtalt gørtler, som 
nok må være den gamle 
hægtemager i nærheden af 

11 Snorrestedet 11

{netop afhørt i hjemmet) 

Forhør også af 
værtshusholderens kone, 

* Jørgensdatter, Johanne,
der imidletid ikke ved
mere end sin mand

* Glarmesters, Marie Katrine
er endnu ikke ankommet
fra

# Assens, 
hvorfor sagen igen må 
opsættes 

Ane Katrine føres tilbage 
til 

# arresten 
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arresteret og under Tiltale, men 
efter den Tid veed han ikke at have 
seet [hende] - Til 2det Derom veed 
Deponenten intet, uden for saavidt 
han i disse dage har hort tale derom 
af andre - Til 3 die Ney, omspurgte
Fruentimmer har ikke logeret i hans 
Huus den omspurgte Tid, og hvad dette 
Sporgsmaal saavel som de 
efterfolgende 4. 5. 6 og 7� 
indeholder, er ham aldeles ubekiendt. 
- Efter at Extra Rets Forhoret
passeret i Nachschou den 3die Janv
sidstleden var Deponenten forelæst
forklarede han endvidere efter Aktors
begiæring: at han er gandske uvidende
om det bemelte Forhor indeholder,
ligesom han heller ikke veed at der i
Nærheden af hans boepæl boer nogen
Giortler, og formener derfor at den i
Forhoret omtalte Giortler maae være
den gamle Hægtemager som boer nogle
Huuse fra Deponentens Boepæl. Efter
at Deponenten havde forsikkret ikke
at vide mere til denne Sags Oplysning
bekræftede han foranstaaende sin
Forklaring med lovens Eed under
oprakte Fingre, hvor paa han blev
dimitteret. - Jgien fremstod Christen
Jorgensens Hustrue Johanne Jorgens
Datter som efter at være forelæst
forbemtt Forhor fra Nachschou af 3die 

f: M: efter Aktors begiæring og hans
muntlige Sporgsmaale forklarede, at
hun aldeles ikke veed det mindste at 
opgive til Oplysning i nærværende
Sag, og forholder sig i ovrigt til
hendes Vidnesbyrd afgivet her for
Retten den 16de Nov. f. A:, hvorefter
hun bekræftede saadan hendes udsagn
med lovens Eed, og blev derefter
dimitteret. - Defensor Prokurator
Moller var modt og havde overværet
det passerede. - Aktor maatte endnu i
Forventning af at den til Assens
afhentede Marie Katrines Tilbagekomst
her til Byen udbede dette Forhor
udsat for forst til næstkommende
Mandag efter at Byetings Retten er 
forbie, som blev bevilget, og
arrestantinden blev overleverec
Arrestforvareren til bevaring.

Lindved 
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* Meyer, billettør
* Jensen, Mads

.Taksering af ejendom
* Gad, gæstgiverinde jomfru
# Gæstgiveri i Vestergade
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købmand Teisen] 

[Optagelse til dom af sagen fra 
billettør Meyer mod Mads Jensen] 

[Efter syn og vurdering udstedes 
taksationstingsvidne til 
gæstgiverinde jomfru Gad for gård i 
Vestergade] 

.GADEUDVIDELSER efter BRAND For Retten modte Tommermester 
* Lund, Val., tømrermester Valentin Lund og begiærede fra Retten 

får udmeldt udmelt 2de kyndige Mænd til at syne og 
* Langhoff, tømrermester taxere den af vedkommende Øvrighed 

og for kort Tid siden afmaalte og 
* Jensen, Jørgen, murermesterudsatte Plads tilhorende det

til afbrændte Stæd paa Norregade N° 402, 
# taksering af brandtomt som bemte Lund har tilkiobt sig til at 

på hjørnet ud til bygge paa, alt for saavit at der fra 
# Nørregade og samme Grund skal udlegges endel efter 
- Hans Jensens Stræde afpælingen saavel ud til Norregade 

Lund har købt stedet, men
skal afgive en del ud mod
begge de nævnte gader

som til Hans Jensens Stræde. - Til at 
foretage denne Forretning blev af 
Retten udmeldt Tommermester Hans 
Langhoff og Muurmester J: Jensen, og 
haver de at foretage samme efter 

n GADEUDVIDELSER FORESTÅENDE beste Skionnende og Overbeviisning 

Opmåling og afpæling er 
foretaget af 

* Selckier, kapt., VEJMESTER

Eventuelt vil 
takserings forretningen 
blive overværet af 
vejmesteren selv 

Sagen opsættes, indtil 
syn og taksering er sket 

* Jarlsberg, baron Wedel
* Faber, prokurator

.Skøde 

* Knudsen, Ole
* Larsen, Jens
# Hus i Vor Frue Sogn

.Panteobligationer 

saaledes som de samme her i Retten 
kan fremlegge og i al Fald under 
deris Ed afhiemle og bekræfte. - Da 
hr Capitain Selckier som Veimester 
efter Øvrighedens begiæring haver 
foretaget Opmaalingen og opsat Pæle, 
hvorefter det nye Sted paa denne 
gaard skulle settes og indflyttes, 
saa bliver denne udmeldelse at 
forkynde for bemte Selckier, om det 
maatte behage ham at overvære denne 
Forretning, som afholdes af de foran 
udmelte Mænd, og saaledes gives denne 
udmeldelse beskreven til lovlig 
Forkyndelse saavel for Capitain 
Selehier som de udmelte Mænd. -
Saaledes henstaaer dette Tingsvidne 
til næste Ret. -

[Optagelse til dom i sag mellem baron 
Wedel Jarlsberg og prokurator Faber] 

Derefter blev læst 

N° 1. Ole Knudsen hans Skiode til 
Jens Larsen paa et Huus i Frue Sogn 
her i Odense, dateret 9de Dee: 1805 -

N° 2. Jens Larsens Obl. til
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hendes Mand faaet 4 mk 4 s forleden 
ved Salg. Ostene, Æggene og Viinen 
kan Vidnet ikke bestemme hvormeget 

c Pris, 1 fl rødvin: 2 mk 4 s har været, men veed at 1 Flaske Rod 
Viin koster 2 mk 4 s med Flasken 
iberegnet. - Til 5 te Ikke videre end 

Engang mens Falenkam tjente at Falenkam i den Tid han tiente 
vidnet og hendes mand, Vidnet og hendes Mand engang leverede 
leverede han et par et pr Stromper af Traad til at vaskes 
strømper til vask, som i deres Huus iblandt deres eget Toy 
ikke var hans egne, men da Falenkam fik sit Toy vasket i 
hendes og hendes mands Huuset, hvilke Stromper Vidnet under 

Da hun bemærkede det til 
sin mand, bebrejdede han 
Falenkam det 

Falenkam indrømmede at 
have taget strømperne i 

c KLÆDEFABRIKKENS KRAMBOD

Vaskningen kunde kiende at have 
tilhort hendes Mand og hende. Hun 
bemerkede sin Mand samme som derpaa 
tiltalte Falenkam derom, da han 
derpaa efter hendes Mands Sigende 
skal have tilstaaet for ham at han 
havde taget dem i deres Kramboe - Til 
6te Vidnet og hendes Mand haver 
hidtil kunnet redde for sig; men ikke

"redde for sig" = klare sig havt noget til overs Dimitteret. -
11 havt noget til overs" Jgien fremstod Pouline Falenkam, 

Næste vidne: 
* Falenkam, Pouline,

mor til den tiltalte

Derefter fremstilles
Falenkam selv

Om dom af 12/1 1803

Vidnet blev i sin tid 
af Kiær

c ansat som arbejdskarl 

Ved afskeden med firmaet 
blev han forpagter af et 

c farveri 
i Middelfart 

Vidnet får oplæst væver
svenden Langscheidels 
forklaring ved 

c præliminærforhøret, 
men nægter 
at have taget det omtalte 

Moder til den Tiltalte Falenkam som 
under lovens Eed besvarede aktors 
Sporgsmaale saaledes. Til 1 s te Ney
ikke andet end hans gamle Klæder o� 
Toy for at faae det repareret. - 2 et

S�orgsmaal er herved besvaret. - Til
3 ie Ney. - Dimitteret. - Derefter 
fremlagte aktor sine Sporgsmaale til 
den Tiltalte Falenkam, hvorover han 
begiærede hans Svar modtaget. 
Sporgsmaalene lyder saaledes [ORDLYD 
IKKE INDFØRT] Johan Christopher 
Falenkam fremstod og efter 
foregaaende Formaning til Sandheds 
udsigende besvarede de fremlagte 
Sporgsmaale saaledes. Til 1 s te Ja 
den foreviste Dom af 12 Janv 1803 er 
Depone_nten overgaaet, Til 2det Ja -
Til 3 die Ja som omspurgt - Til 4de Ja -
Til 5 te Kiær ansat te deponenten som 
arbeydskarl ved hans Fabrik. - Til 6te

Ja deponenten blev i Kiærs Huus 
indtil saavidt han erindred 24 de Febr

f: a: Til 7� deels i Middelfart og 
deels i Odense, han har ernæret sig 
deels ved Forpagtningen af et 
Farverie i Middelfart, og i Odense 
har han kuns opholdt sig i kort Tid 
for at besoge sine Venner, og naar 
han ellers har havt Ærinder 
sammestæds - Til 9 de Ja. - Til gde 

Efter at Præliminærforhoret for 
saavidt Peder Joseph Langscheidels 
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/ gulvtæppetøj Forklaring fra pag. 4 til 8 angaar 
var Deponenten forelæst: benægtede 

Han hævder, at Langscheidel han at have taget det omspurgte 1� 
selv har taget det qvarteer Gulvetæppetoy, men foregiver 

Det er heller 
Falenkam, der 

"det omspurgte 
Smak 11 (Sumak, 

ikke 
har taget 

farvestof} 

Kiær eller hans kone har 
altid selv givet ham de 
nøgler, han skulle bruge, 
og altid haft er person 
med sig ved afhentning af 
farvevarerne 

Påstandene om Falenkams 
udtalelser 
om prisen for 

11 kræhaar 11 ( kohår) 
og KONKURRENCEN 

o på KLÆDEMARKEDET
mellem

* Kiær, klædefabrikant,
og

* Hoffmann, spindemester i
# Odense Tugthus/

Odense Manufakturhus 
(se bind 1, s. 47 og 53} 

Historien om ostene, som 
Falenkam skulle have taget 
og kastet ned i gården, 
benægtes 

/ Skråtobak 
har han ikke stjålet, men 
af og til fået af Kiærs 
kone - ligesom, 
lejlighedsvis, 

/ silkebånd til sit hår 

at Peder Joseph Langscheidel derimod 
skulle have taget samme - 1ode

forbiegaaet Til 11 te Deponenten 
nægter at have taget det omspurgte 
Smak. Til 12 te Ja men alletider med 
Kiærs Vidende og Villie. - Noglerne 
til Pakkamrene er enten bleven ham 
leverede af Kiær eller hans Kone 
eller af dem anvist hvor han kunne 
tage dem, og saavit han erindrede har 
der altid været nogle med ham naar 
han skulle hente Farvervahre i 
pakkamrene Til 13� Ney Deponenten 
benægter Peder Josephs udsigende faa
det omspurgte Sporgsmaal - Til 14 e 

Deponenten benægter at have sagt det 
omspurgte, men kun udladt sig med 
efter andres Sigende at Prisen paa 
Kræhaar nok ville blive ens o� lige
for Kiær og Hoffmann - Til 15 e 

benægter at have taget eller 
nedkastet nogen oste til Peder Joseph 
i Kiærs Gaard - Til 16� J 2d� Etage 
ud til Gaarden. Til 17� benægter at 
have havt eller uddeelt nogen ost 
imellem de omspurgte Vidner - Til 
1ade Ney [han] benægter det omspurgte 
- Til 19� ligesaa - Til 20� Kiærs
Kone har undertiden givet Deponenten
et stykke Skraatobak og undertiden et
stk Silkebaand til sit Haar, og paa
andre Maade har han ikke faaet
saadant der i Huuset. - Til 21�
forbiegaaet indtil videre - Til 22de
Han benægter Sporgsmaalet. Til 23de

Deponenten erindrer ikke at have
anmodet Jnger Hans datter om det
omspurgte - Til 24de Han kan vel ikke
nægte at have undertiden skrevet til
hans Fader og Winther i Tugthuuset

c MODE: SILKEBÅND i MÆNDS HÅR men erindrer ikke hvad brevene 

Uklart punkt om 
Falenkams far, der 
antagelig er 

o tugthusindsat,
ligesom vistnok den
meget omtalte

* Winther, studiosus

indeholdt - Til 25� Han erindrer 
ikke at have forbudt overtagerne af 
brevene at tale derom til Kiær eller 
andre, men om saadant skulle være 
skeet havde aarsagen lagt deri at han 
vidste at Kiær ikke ville have at han 
maatte vexle breve med dem - Til 26de

Deponenten tilstaar Peder Josephs 
afgivne Forklaring paa 4de Sporgsmaal 

Falenkam har nogle dog erindrer han ikke om Hoffmann 
gange kontaktet dem begge opmaalte Redskaberne eller Væven, 
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pr. brev, selv om Kiær 
ikke ville have det 

Mere om spindemester 
Hoffmanns opmåling af 

/ væv og væveredskaber 
i Kiærs fabrik 
(se bind 1, s. 47 og 53) 

Om Falenkams hemmelige 
forbindelse med Kiærs kon
kurrent på klædemarkedet, 
spindemesteren i 
Odense Tugthus 

o INDUSTRISPIONAGE

fra Odense Tugthus
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derimod benægtes Peder Josephs 
Forklaring paa 5 te Sporgsmaal i 
Tingsvidnet. Paa 6te erindrer han 
ikke at have sagt det af Peder Joseph 
paa det Sporgsmaal omforklarede 7de 

Sporgsmaals Forklaring erindrer han 
ikke at have anmodet Peder Joseph om 
at give Hoffmann underretning om 
Væven og dens brug - 9de Det er 
muligt at Deponenten tilligemed Peder 
Joseph kan have eftermaalt nogle af 
Redskaberne i Kiærs Fabrik, men han 
erindrer det dog ikke og benægter at 
have afskreven de omspurgte 
Monstersedler - 11: erindrer ikke at 
have sagt det omforklarede til Peder 
Joseph, og i anden Fald maa det være 

i Kiærs klædefabrik, 
vedrørende 

bl. a. skeet efter Hoffmanns Forlangende. -
23de benægter han at have sagt til 

/ mønstersedler 
til klædefabrikationen 

En del af beskyldningerne 
afvises, mens andre 
modificeres eller 
indrømmes 

Om den tidligere 
påviste uautoriserede 
adgang til Kiærs 
fabrik, når 
Falenkam ikke havde 
adgang til portnøglen 

Peder Joseph eller anmodet ham om -
31 te besvaret under 14de Hoved 
Sporgsmaal - Til 27de Ney - Til 29de

Han benægter Sporgsmaalets Jndhold 
Til 29de bortfalder - Til 3o te Han 
tilstaaer Peder Josephs Forklaring 
paa 17de Sporgsmaal med den Forandring 
at det kun er skeet engang og med 
Kiærs Vidende og Villie, dog ikke om 
natten men om Dagen, dog at saadan ud 
og Jndgang ikkun er skeet fra og til 
Værkstædet og Haven, engang da Neglen 
ikke var tilstæde til haugen, og 
benægter at være gaaet ud fra sit 
Værelse paa den af Peder Joseph 

Om omforklarede Maade - hvorunder 1ade

/ æbletyveriet fra Kiærs have tillige er besvaret. - Til 19de

1
1 iblandt 11 = af og til 

Om nogle nævnte 
/ matter (små gulvtæpper) 

i stuen hos 
* Schiot, justitsråd

Forklaring på
beskyldningen om
udsmugling af tøj

Falenkam har også været
beskyldt for

a tyveri af vin, 
som ganske vist benægtes, 
men forklares 

Det var Langscheidel, 

Deponenten kan ikke nægte at have 
iblandt taget en eller anden Frugt i 
Haugen, men erindrer ikke at have 
givet noget bort til andre - 21de

benæ�tes af Deponenten - 22 de ligesaa
- 28 e ligeledes - 29de ligesaa - 3o te 

Matterne laae i Justitsraad Schiots
Stue, og der bleven Deponenten
leveret til det omspurgte Brug - Til
32te benægtes - Til 33te Han tilstaaer
at have nogle gange leveret den
omspurgte Pige nogle af sine gamle
Klæder for at bringe samme hen til
hans Moder for at blive repareret,
men videre ikke, og erindrer ey

heller at have anmodet Pigen at
forrette det om Aftenen. - Til 34 te
Deponenten benægter at have taget
eller havt nogen Viin fra Kiær eller
andre, derimod foregiver han at Peder
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der bød på 
vin i værkstedet -
både 

/ vin på flaske og 
/ vin af en potte 

Falenkam indrømmer at 
have bedt 

* Olsesdatter, Maren
om at lade Kiærs port
stå åben om aftenen,
for det tilfælde, at han
skulle komme sent hjem

c BIOGRAFI KORT: Falenkam

er opdraget dels hos 
forældrene, dels hos 
fremmede 

c Formueforhold: Ejer intet 
uden klæderne 

Sagen opsættes 
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Joseph har buden ham Viin at drikke 
baade af en Flaske og en Potte i 
Værkstædet. - Til 35 te benægter begge 
dele. - Til 3 5te Deponenten tilstaar 
at have anmodet Maren Oles Datter om 
at lade Kiærs Port staae aaben om 
aftenen i Fald han skulle komme 
sildig hiem - 2de erindrer Deponenten 
ikke - 4re ey heller - 5 te benægtes -
5 h ligesaa - Til 37 h Han er opdraget 
dels hos sine Forældre og deels hos 
Fremmede samt nåd forinden 
undervisning i sin Christendorn - Til 
39de Han ejer intet uden de fornævnte 
Klæd�r - Til 39� Ney - Til 40� 
1 igesaa der her omspurgte. - . . 
Dimitteret - Derefter fremlagte 
Måller sit Paastands Jndlæg af Dags 
Dato, hvortil han henholdt sig og 
indlod Sagen. - Jndlæget lyder 
saaledes [INDHOLD IKKE INDFØRT] 
Defensor Prokurator Heilmann var modt 
og begiærede Dokumenterne udlaant 
samt sagen til besvarelse udsat i B 
dage - der af retten blev bevilget 

Bergmann 

Extra Ret 
Tirsdagen den 18dc Februarii 1806 

* Hansen , Jørgen, stokkemand [Rettens betjente - igen inkl.
* Hansen, Thomas, stokkemand borgmst./byfgd. Lindved - og
* Hansen, Christ., politibetj stokkemændene Jørgen Hansen og Thomas

Hansen - den sidste ved Christopher 
Hansen] 

.Tyverisag mod snedkerdrenge For Retten modte Prokurator Friis og 
Fortsættelse af den gamle Fuldmægtig Hansen som befalet mod 
sag, men mest om Tyvsarrestanterne Snedkerdrengen 
formaliteter vedr. Johan Henrich Zilmer og Peder Rudolph 
fremskaffelse af bilag m.m. Bohnsen samt disses Forældre 

De tiltalte er drengene 
* Zilmer, Johan Henrich 

og 
* Bohnsen, Peder Rudolph,

men der foreligger tiltale 
mod forældrene, 

* Zilrner, Frid., parykmager,
og

* Bohnsen, Hans, skomager
- begge med hustru -
for deltagelse i
ulovlighederne

Parykmager Frid: Zilmer og Skoemager 
Hans Bohnsen med deres Hustruer, som 
fremlagte en udtagen og lovlig 
forkyndt Domsstævning af 14 dennes 
mod bemelte tiltalte, samt sit Jndlæg 
af Dags Dato med derudi paaberaabte 
bielage, hvoriblandt Aktions Ordren 
findes, i hvis Jndhold han indlod 
Sagen, under Anmærkning at Sagens 
Henstand tildeels har sin Grund i at 
Aktor ey har faaet Tingsvidnet 
beskreven får den 1ode f: M: og deels 
at de fornodne Oplysninger fra 
Fyenske Lette Dragon Regiment og er 
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c Stiftsøvrigheden 

c Stitzen, distriktskirurg 
c Stokkemændenes medvirken: 
c Stokkemændenes skøn 

Straffe 
c Straf på vand og brød 
c STRAF TIL SYG UPASSENDE? 
c Straf ved udeblivelse 
c Straf: 6 dage i kachotten 
c Straf: 6 uger i kachotten 
c Straf: varetægtsfængsling 

c Svineslagteren 

. . . 

Svadom - se også under diagnose 
c Sygdom: ikke ude 7-8 år! 
c Sygdom: Må afhøres hjemme 
c Sygdom: parykmagerens kone 
c sygdom: Vidner fraværende 
c SYGE KAN IKKE UNDGÅ STRAF .

c Synsmænd (2) af chatol 

Syn og taksering - se også i 
indholdsfortegnelsen: 

om taksering af ejendom 
c Taksering af Nedergadegård 
c Taksering v. ekspropriation 

47 

77 
70 
31 

49 

77 
84 
49 
31 
53 

90 

77 

20 
70 
53 
77 

20 

35 
41 

c Tiltaltes rettigheder . . . 74 
c TJEN.PIGEARBEJDE: ÆRINDER 86 
c To mænds afhøring i hjemmet 20 
c TRAVL KVINDES HVERDAG . . . 90 
c Travlhed i retten 9, 15, 32, 83 
D TRÆT af ARBEJDE - STRAKS i 

SENG! 95 
c Tugthusindsat . . . . . 67 

Tyverisager 
c Tyvekoster . . . . . . 45, 65 
c Tyveri af due fra naboen . 6 
c Tyveri af postskilt? 32 
c Tyveri af spænder 34 
c Tyveri af stamper af metal 34 
c Tyveri af støvler . . 31 
c Tyveri af sølvlommeur 31 
c Tyveri af sølvskeer 34 
c Tyveri af ur 30 
c Tyveri af vin . . . 68 
c Tyveri af værktøj 34 
c TYVERI, Bestemte sig for et 31 

c Udenbys mænds avl i Odense 
c UDSKIFTNING af BYENS JORD 

56 
21 
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c UKENDSKAB om EGEN ALDER 
c UKONFIRMEREDE: IKKE SVÆRGE! 
c UKONFIRMERET MÅ IKKE SVÆRGE 

71 

• . 8 

63 

63 c Undervisning i kristendom 
c Ungmand . . . . . . . .  . 
c VAR SKØDESLØSE MED ILD 
c Vidneafhøring i hjemmet 
c Vidner forhøres i hjemmet 
c Vinkælderdreng . . . . .
c VÆGTER GIK TIDLIGT i SENG

c væversvende . . . . . . 
c vågekone hos guldsmedekone 

* 

. • . 62 
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95 

102 

91 




