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Dom 

I Justitssagen Actor By- og Herredsskriver Hansen contra Tiltalte Drengen Thomas Jensen Bruun Bangsbst., 
afsagt inden Horns Herreds Extraret den 10de Marts 1855. 

Under nærværende Sag saggives Tiltalte, Drengen Thomas Jensen Bruun af Bangsboestrand for Tyverie. Det 
er med Tiltaltes egne Tilstaaelser her i Forbindelse med Sagens i øvrigt oplyste Omstændigheder, lovligen 
Godtgjort, at Tiltalte har gjort sig skyldig i den Forbrydelse hvorfor han sigtes. Tiltalte, hvis nu afdøde Fader 
var et Sødskendebarn og Naboe til bestjaalne, Huusmand og Sætteskipper Peder Sørensen Nipper af 
Bangsboestrand, havde paa Grund af Slægtskab og Leilighed havt Adgang i bestjaalnes Huus, hvorfra han, 
efter sin Tilstaaelse, havde Kundskab om, at Bestjaalne havde i sit Chatolskab, der henstod i Husets nedre 
Gang fra den øvrige Deel adskildte Østerstue henstaaende en Pose med Sølvpenge. Da der paa den Tanke 
var opstaaet hos Tiltalte, at det kunde være rart at tilvende sig nogle af disse Penge, har han derefter 3de 
Gange seet Leilighed til, efter Besøg i Huset om Dagen og efterat have været inde i Dagligstuen og have 
opholdt sig noget hos Familiens forskjellige Personer, før eller ved sin Bortgang, at tilvende sig Penge. 
Ligesom Husets Yderdør altid var aaben, saaledes var og Døren til Østerstuen enten paa Klem eller dog til at 
aabne med den isiddende Nøgle. De tvende første Gange vil Tiltalte ved at see ind af Østerstuens Vinduer, 
før han gik ind i Huset, eller Østerstuens paa Klem staaende Dør have overbeviist sig om, at Chatolnøglerne 
sidde i Klappen, hvorpaa han efter sin Bortgang fra Familien sneg sig ind i Østerstuen, hvor 
Chatolklaplaasen befandtes omdreiet, saa Tiltalte kun behøvede at hæve Klappen tilbage og derefter 
omdreie den i det lille Skab siddende Nøgle, hvorefter han udtog Posen med Sølvpengene og tilvendte sig 
første Gang 5 a 6 Specier og anden Gang 4 Specier efter nogle Ugers Mellemfrist. Den tredje og sidste Gang 
Tiltalte har vedgaaet at have tilvendt sig Penge hos Bestjaalne, opdagede han ved at lege med Bestjaalnes 
Børn i Dagligstuen [at Nøglerne til Sjatollet laae paa en Soffa sammesteds]1 hvorpaa han, da han hørte at 
Bestjaalne sagde han gik til Mølle og Konen derpaa var gaaet ud i Kjøkkenet, tilvendte sig Chatolnøglerne, 
listede sig ud af Stuen uden at det vakte Opsigt hos Bestjaanes meget yngre Børn og sneg sig derpaa ind i 
Østerstuen, hvor han ved Hjælp af de tillistede Nøgler, aabnede Chatollet og Klappen samt udtog af Posen, 
saavidt han talte 9 Specier i hele og halve do., samt Tremarksstykker. Tiltalte har forklaret, at have hensat 
Posen som sædvanligt i det lille Skab og aflukkede Klappen, dog skyndte han sig da han troede at nogen 
kom, gik atter ind i Dagligstuen, hvorigjennem Bestjaalnes Hustrue i samme Øieblik var gaaet fra Kjøkkenet 
til Sovekammeret, gav sig i Leeg med Børnene, fralagde Nøglerne hvor han havde taget dem, samt fjernede 
sig noget efter. Da Bestjaalne kom i Østerstuen efter det sidste Tyverie, saae han Chatolklappen aaben og 
Posen med Sølvpengene staaende udenfor det lille Skab. Efter Bestjaalnes og Hustrues Forklaring, savnedes 
der af Posens Indhold 58 Rdr. 3 mk., medens Tiltalte vedholdende har benægtet at have udøvet flere 
Tyverier eller tilvendt sig flere Penge, end han har vedgaaet, ligesom han ogsaa paastaaed, at have til 
Bestjaalne paaviist sit Gjemmested og til ham leveret samtlige de sidst stjaalne Penge, der i alt udgjorde 
ved Eftertællingen 13 Rdr 5 Mk. Det Beløb Tiltalte saaledes i alt har vedgaaet at have tilvendt sig udgjør 
tilsammen 31 Rdr. 5 Mk. a 33 Rdl. 5 Mk.2 Det stjaalne i hvilket Tiltalte ingen Med... vil have havt, vil han og 
han alene have anvendt til sit eget brug, til Hvedebrød og andre Lækkerier; dog har tiltalte efter sin 
Paastand til sin nu afdøde Fader leveret 2 Specier, hvilke han opgav for Faderen at have funden og har den 
afdøde Fader tilstaaet, at han af Tiltalte i Efteraaret har modtaget og beholdt tvende specier, hvilke Sønnen 

 
1 Tilføjet i anden hånd. 
2 Regnestykket besværliggøres af at de stjålne penge var sølvmønter, som åbenbart blev omregnet til kurant. 



opgav at have funden. Da Faderen imidlertid aflivede sig Dagen efter Bekjendelsen og Tiltaltes Udsagn efter 
Action ikke føyer Sandheden, har dette Punkt ikke været n... at oplyse, dog tyder intet Moment i Sagen paa, 
at nogen af Tiltaltes Forældre har havt Kundskab om de forøvede Tyverier, endmindre givet Intention dertil. 
Efter samtlige oplyste Omstændigheder , vil Tiltalte, der er over 13½ Aar gammel og ikke tidligere straffet, 
for det af ham udøvede Forhold, som Tyv være at ansee efter Fr. af 11 April 1840 §26 og befindes Straffen 
efter samtlige Sagens Omstændigheder, navnligen den Leilighed Tiltalte vil have funden til med Lethed at 
fuldbyrde sin Hensigter, at kunde bestemmes til en mildere Grad og navnligen Riis af Slutteren under 
Fogdens Opsyn. Derimod skjønnes Defensors Slutnings Henstilling om total Straffrihed uden Hjemmel i 
Sagens Omstændigheder. 

Erstatning er af Bestjaalne frafalden forsaavidt de savnede Pengebeløb ikke er komne tilstæde; derimod vil 
Tiltalte have at tilsvare af Sagen flydende Omkostninger derunder i Sallair til Actor, By og Herredsskriver 
Hansen 6 Rdl. og Defensor Procurator Rørbye 5 Rdl. Den befalede Sagførelse har været lovlig. 

Thi kjendes for Ret 

Tiltalte, Drengen Thomas Jensen Bruun bør straffes med Riis af Slutteren under Fogdens Opsyn, saa bør han 
og tilsvare samtlige Sagens Omkostninger og derunder i Sallair til Actor By og Herredskriver Hansen 6 Rdl. 
Og til Defensor Procurator Rørbye 5 Rdl., at efterkomme under Adfærd efter Loven. 

Sign. 


