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Her ses det originale arkivalie
med angivelse af, hvor på siden
de tekstblokke, som findes i den
læsevenlige version, er placeret.
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Dom nr.: 2702
Personalia: Jens Nielsen, 21 år, f. 21-11-1862. Fødested og hjemsted: Jyderup S.
Holbæk Amt. Religion: Ev. luth.
Dom: Landsover- samt Hof- og Stadsrets dom af 13-6-1884. Forbrydelse:
Brandstiftelse ‘ 280, 281; indbrudstyveri ‘ 228 cfr. ‘ 46, 229 no. 4.
Tidligere straffet: 3 g., heraf 1 off. arb.

Fra kildesættet
”Dødsstraf - og
retten til liv”
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Tidligere forhold: Ægtefødt. Faderen arbejdsmd., formentlig 3 søskende,
små kår, dårligt samliv mellem forældrene, efter at faderen var blevet straffet med
off. arb. Forældrene senere fraskilte. Opdraget hos moderen til 7 år, derefter blev
han med moderen indlagt på fattiggården i 2 år, derefter på Flakkebjerg i 2 mdr.,
blev overflyttet til Landerupgaard Opdragelsesanstalt til 16 år og blev under
opholdet her konfirmeret; han blev 16 år gl. indsat i Vridsløselille på grund af
brandstiftelse udøvet på Landerupgård. Efter løsladelsen herfra 9. septbr. 1880 var
han en kort tid på fattiggården (Brokjøb Fattiggård), men blev så af sognet sendt til
Amerika, opholdt sig der 6 uger, tog derefter hyre med et skib, som han forlod i
Antwerpen, blev så af politiet sendt til London, hvor han forblev i 15 måneder, blev
her straffet 2 gange med straffearbejde 2 mdr. og 1 år, for tyveri; tog derfra i maj
1882 med et skib, fra hvilket han deserterede i Helsingfors, rejste derefter til
Kalmar, hvor han stjal og blev idømt 1 års forbedringshusarbejde, blev løsladt fra
Kalmar Cellefængsel d. 7. juni 1883, blev derfra sendt til København og rejste selv
hjem til Brokjøb Fattiggård, blev her anholdt for tyveri, arresteret i Holbæk, brød

efter 3 dages forløb ud af arresten, rejste til København, stjal undervejs og
afbrændte et hus, opholdt sig et par dage i Kj.havn og gik derfra til Valby og
Hvidovre og afbrændte i Valby 4 og i Hvidovre 1 gård.
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Grunden til brandstiftelserne var, at han håbede under den ved branden
opstående forvirring at komme til lejlighed til at stjæle penge for derfor at udvandre
til Amerika. Han har under forhøret erkendt at have anstiftet 3 ildebrande i London,
den ene i Victoria Dok
Når indsat i straffeanstalten: 1884, d. 11. juli.
Straffetid og afdeling: 16 års tugthusarbejde.
3 m. Forberedelsesstadiet
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Månedlig karakter: Måned 1884 aug. 11. Opførsel 2, Flid ved arbejde 2. Septbr. 8.
Opførsel 2, Flid ved arbejde 2. Oktbr. 6. Opførsel 2. Flid ved arbejde 2.
Hovedkarakter: 12.

[Blok 2]
Tvangsstadiet
1. klasse: Når overgået: 13-12-84 fra 2. kl. Månedlig karakter: 85 jan. 12.: Opførsel
2. Flid ved arbejde: 2. Februar 9: Opførsel 2. Flid ved arbejde: 3.
6 m. 2. klasse: Når overgået: 10. okt. 84. 13-12-84 til 1. kl. Atter opflyttet 13. feb.
Månedlig karakter: 10. nov.: Opførsel: 2. Flid ved arbejde: 2. 8. dec.: Opførsel: 2.
Flid ved arbejde: 2. 1885: 9. marts, 13. apr., 11. maj, 8. juni: [Hver gang 2 i opførsel
og 3 i arbejde]. Hovedkarakter 20.
9 m. 3. klasse: Når overgået: 11. juni 1885. Månedlig karakter: 13. juli og 10.
august: [alle karakterer i opførsel og flid]: 2.
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Aug. d. 18. 1885. Overgået fra 3. klasse til streng bevogtning i enkeltcelle i henhold
til overinspektionens resolution af 14-8-1885.

[Blok 3a]
Straffet
Datum - Forseelse - Straf:
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25. august 1884 - Uhøflighed mod betjent - 36 tim. m. kachot, md. [madras?] u.
køje.
29. august 1884 - Ubeføjet klage - 2 x 24 t. kachot

.

13. december 1884 - Mordattentat mod betjent - Neds. fra 2.- 1.kl.
29. marts 1886 - Tildelt 27 slag kat i henhold til kgl. reskript af 12. marts 1886 og
derpå atter hensat til tugthusarbejde på livstid under streng bevogtning ifølge
samme reskript. For mordattentat d. 24. august 1885 på betjent Mark. Petersen.
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(Gentagne gange læst og skrevet i arbejdstiden. Angiver i den sidste uge at have
haft anfald af den tidligere mordlyst, som han antager bevirket af den med hans
arbejde (isolation) følgende sløvhed. Betjent Mk. Petersen, hvis optræden han
aldeles ikke kan klage over, fremkalder mod fangens vilje hans onde
tilbøjeligheder).
9. september 1887 - Læst i arbejdstiden - Frataget arbejde i 8 dage.
1. oktober 1887 - Angiver atter at have haft anfald af mordlysten, hvorfor han efter
begæring er fritaget for at gå i kirke søndag d. 2-10-87. Ved observation har han i
de sidste 2 uger vist sig urolig og nedtrykt i sindet.
Januar 1888 - lavet en krog af et søm, der brugtes til ophængning af reglementer Irettesættelse.
2. februar (betjent Juul) - Repareret sine underbenklæder i 40 min. i arbejdstiden Frataget skrivematerialier i 1 uge.

Fra kildesættet
”Dødsstraf - og
retten til liv”

-3-

13. marts 1888 - Ved ovennævnte reparation udtalt til betj. Mk. Petersen, der
forbød ham det, at denne ville gøre ham alt ondt, men skulle tage sig i agt
[usikkert].

[Blok 3b]
28-4-1888: Fra midten af marts til ind i april givet afkald på en del af brødrationen,
men nogle dage efter vejningsterminen atter successive forlangt den, ved hvilket
han mistænkes for at tilsigte flytning til fællesskab.
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26-8-1888: Sindstilstand højst tilfreds (se langt ironisk brev til søsteren).
26-10-1888: Om natten bundet et stk. sejlgarn så fast om testikelpungen, at han
måtte kalde vagten til hjælp. Angiver at være tilrådet dette af en læge (rigtigheden
deraf tvivlsom). Forordnet suspensorium af lægen ved straffeanst.
3-5-1889: Har d.d. begæret et til pastor Jacobsen skrevet brev, hvori fgn. udtaler
sig i absolut fritænkerisk retning, tilintetgjort.
30-6-1889: Tilskrevet pastor Jacobsen et brev, hvori fgn. fuldstændig bryder med
religionen.
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10-7-1889: Fritaget for at være lænket om natten.
29-8-1889: Kastet sin (private) salmebog i latrinet (ikke i religionsbespottelig
hensigt) - indskrænket læsetilladelse i 8 dage (har i nogle dage set meget
ondsindet ud).
13-9-1889: Besværing over den utilstrækkelige ringning om morgenen (ikke
befindes at havende grund).
23-9-1889: For utilladelig kommunikation med nr. 435 straffet med: Fratagelse af
bøger og skrivematerialier samt iføring af lænker, – hvorhos han ved direktionens
skrivelse af 12-8 er berøvet arbejdsfortjeneste for 3 mdr.
17-10-1889: Observeret, at fangen gentagne gange i en 14 dage forinden den
halvårlige vejning har afstået en stor del af forplejningen.
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18-10-1889: Har d.d. under tilsyneladende sindsbevægelse anmodet om snart igen
at få læsetilladelse, da mord- og hævntanker under hans nuværende åndelige
tomhed atter trænge ind på ham.
25-10-1889: Fremstillet for insp. i anledning af at have nægtet at deltage i gårdtur
og efter anmodning. - Viser sig i høj grad nedtrykt og i stærk indre kamp - udtaler,
at hvis han længe skal hensidde under nuvær. forhold (uden læse- og skrivetillad.)
vil ”det gå galt”, uden at han dog nærmere vil gå ind på betydn. af disse ord. Stillet i
udsigt tidligere at få læsetilladelse, når han kan bekæmpe sig.

27-10-1889: Afbrækker hank af latrinspand, som han skjuler i [...] Motiv:
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Tvivl om inspektørens løfte om læsetilladelse var mere end et påskud for at
berolige ham, i hvilket tilfælde han måtte savne bøger 4-6 uger, hvilken udsigt
bragte ham til fortvivlelse og i sådan lod ham foretage handlingen. Viser sig ved
fremstillingen virkeligt fortvivlet og beder om barmhjertighedshandling, han håber
vil bære gode frugter, at erholde bøger. (Religiøse bøger var allerede samme
morgen - søndag - givet ham, men forgæves søgt læst). Bøgerne tilstodes som
middel mod hans åndelige lediggang. Genoprykning til 3. klasse derimod
forskertset fra forseelsesdagen.
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26-1-1890: Fandtes d.d. ved inspektørens besøg fornuftig og klart tænkende, men
udtalte sig i fuldstændig fritænkerisk retning, dog uden som tidligere at omtale
religionen med ungdommelig overlegenhed. Hans udseende, der synes at afspejle
hans sindstilstand, var usædvanlig godt. - Fra 1-2-1890 atter stillet lig med fanger
af tvangsstadiets 3. klasse.
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2-4-1890: Tilbageholdt et af fangen til forstanderen på Flakkebjerg, justitsråd
Møller, skrevet brev, hvori han giver denne råd med hensyn til forholdsregler, som
bør tages, når elever fra Flakkebjerg hjælpes til udvandring.
25-4-1890: Uden anmodn. desang. fritaget for natlænken. Gør ved fremstillingen et
i alle henseender godt indtryk.
30-4-1890: Melder at have sunket en stoppenål, men svækker meldingens
pålidelighed ved at rekvirere en anden samt ved først at forklare, at han benyttede
den som tandstikker (dog med hovedet) senere at have taget den i munden for ikke
at behøve at tage den op fra bordet ved den videre brug. En anden stoppenål
(større) ved visitationen fundet i en revne af muren under vindueskarmen.
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1-5-1890: Begærer sig efter samme dag at have ønsket foretræde for præsten
fremstillet for inspektøren med anmodning om for næste dage (Bededag) at få
anden kost, da rugbrødet generer ham - øjensynligt løgn, hvorfor afslået. Omtaler
først derefter, at det sker af hensyn til den slugte stoppenål, (som han omtaler
”knappenål”, men derpå retter). Tilkendegivet, at behandlingen heraf sorterer under
lægen.
5-5-1890: Forelægger betjenten (P. Rasmussen) den slugte (?) stoppenål, der
angives at have befundet sig mellem fangens ekskrementer.

4-7-1890: Besværer sig over, at der knappes 8 min. af gårdtur, idet betjentene først
indlukke foregående hold fanger på klokkeslet. Ved undersøg. godtgjort, at fgn.
incl. gang til og fra gården har 34 min. bevægelse. Anledning til besvær. fremgår at
være, at han af betj. J.J. Jensen irettesattes for forsøg på at fange en svale i
cellegården.
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28-9-1890: Skrevet brev til søsteren, der nærmest bærer præg af nedtrykthed over
ensomheden og længsel efter efterretninger udefra, men dog også vidner om fgn.
sædvanlige selvtilfredshed og indeholder tilløb til forcerede vittigheder.
9-11-1890: Brev til søsteren, hvori han med øjensynlig selvtilfredshed over sin
skrivekyndighed moraliserer over for tidlig indgåede ægteskaber samt drikkeriet.
Han sender samtidig en bog til en søstersøn, hvilken han anmoder søsteren om
først at give påg. på hans fødselsdag. Sluttelig omt. han, at han begynder at få gigt
i det ene ben på gr. af mangel på bevægelse.
26-2-1891: Ladet vand under gårdtur trods mundligt og opslået forbud derimod.
Undskylder sig med latrinspandens fraværen (i 1 time) samt med den lange tid
siden sidste overtræd.
9-3-1891: Advarsel for besidd. af utilladelige genstande (1 stk. glas og 2 nåle),
hvilke han angives at have […]

[Blok 3c]
hengemt snart i sine breve snart i luftventilen, snart under kakkelovnen. Angiver
tiden for opbevaringen meget længere end bevisligt sandt. Tilstår efter længere
nægtelse. Har ved samme lejlighed i arbejdstiden aftaget underbenklæder observeredes uden disse; på fristelse af betjenten - som forhindredes ved
påbuddet om, kun når begge betjente er tilstede, at tilse fangen i cellen - nægter
han at have haft bukserne af, men vedgår det, dog med angivende af falsk hensigt.
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10-3-1891: Begærer sig fremstillet for inspektøren for at tilstå, at han for betjentene
gav falsk grund m.h.t. underbukserne - uden dog at erstatte denne med en
sandsynligere.
29-3-1891: Forespørger betjent N. Petersen, om betjent L. Henriksen endnu
forretter tjeneste ved 15. afd.

4-4-1891: Forlanger bøger byttet uden for reglementeret dag. Stikler til betjenten,
fordi denne tidligere har meldt fgn. for lignende og truer med melding til insp. (Fgn.
beskrives som sindsoprørt og ”frådende”).

LETLÆSELIG
UDGAVE
Gymnasiepakker
Kilder i historie

7-4-1891: Ikke mødt for inspektøren trods begæring om at blive fremstillet for
samme for at klage over betjent.
20-4-1891: I brev til søster klaget over vedvar. stærk hovedpine (fremkaldt af
ensomheden og mangel på bevæg.). På anl. forklarer betjent Mk. Petersen, at
fangen langt fra den påg. dag gjorde indtryk af at have hovedpine, da han uafbrudt
læste lige fra dagningen til kl. 8½ aften, da lyset blev taget fra ham.
19-5-1891: Unddraget kirkegang i 4 uger for at have undladt at medtage salmebog
ved kirkegang og på betjentens forhold desangående yttret, at det ikke behøvedes,
samt for ved 2 gudstjenester at have undladt at rejse sig ved præstens ankomst til
og udgang af kirken.
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20-5-1891: Har i inspektørens nærværelse måtte gøre bet. Rasmussen afbigt for
efter at have bebrejdet betjenten at have indmeldt ham for 6. gang at have truet
med hævn, om just ikke over for selve betjenten.
22-5-1891: Indskrænkning af bogbytningstilladelsen til det halve i en md. for i
længere tid at have gemt garn i sit sammenfoldede sengetæppe (græd og havde
aldeles intet at anføre ved fremstillingen for inspektøren).
19-6-1891: Repareret sine underbenklæder med det til arbejdet udleverede
symateriel (mod forbud?).
19-8-1891: Frataget bøger i arbejdstiden for gentagne gange at have læst i
arbejdstiden. Undskyldte sig med, at han for at udholde ensomheden måtte
beskæftige sine tanker med noget andet end det daglige arbejde.

[Blok 3d – læses nedefra og opad]
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21-8-1891: Udtaler, at den i sin tid omhandlede stoppenål virkeligt var sunken.
Motiv: Livslede i enkelt mørkt øjeblik.

22-8-91: Udtaler som bevis for, at han ikke længere nærer mordtilbøjelighed ikke at
have benyttet sine lertallerkener som våben ved at fraslå kanten og herved danne
en segl, han ved slibning mod gulvet kunne tilspidse og under kirkegangen
anvende mod forreste betjent samtidigt med at s[…] mod bagerste. (foretagendet
ikke umuligt, men usandsynligt).
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1-9-91: Anmoder remplacerende betjent om arbejde i utide. Bliver hvid af raseri, da
dette nægtes og antyder at ville melde betjenten, fordi arbejdet mangler.
22-10-91: Tilbagegivet fgn. tilladelse til at have bøger inde i cellen i arbejdstiden.
Han bad sig dog fritaget derfor for ikke at fristes til at læse uden for fritiden.
24-11-91: Anmoder om at blive anbragt sammen med en anden fange, da
ensomheden påtvinger ham den urimelige tanke, at han er uretfærdigt behandlet,
hvilket atter fremkalder tanker om hævn og mord, og da han frygter for, at den
vedvarende isolation skal undergrave hans åndelige tilstand [...], at sindssygdom
pludselig kan vise sig (fejler åbenbart intet).
25-2-92: Betj. P. Rasmussen melder d.d. ved visitationen at have fundet et lille stk.
blyant, indsvøbt i latrinpapir, der var anbragt bag slidetræet under klosettet og
fastgjort hertil ved 2 træpløkke og ved at være gjort klæbrigt med en oversmøring
af sæbe. - Angiver usandsynlig grund.
10-3-92: Under visitationen forefindes en fgn. i går udleveret brugt kam manglende
5 tænder af den største række, mens fgn. ikke siden udleveringen har haft brug for
samme. Antages opirret ved at være udleveret en brugt kam i henseende til hvilket
oplyses, at fangen ved jul blev udleveret en ny kam for en kassabel, af hvilken
førstnævnte kam kun 2 dage efter modtagelsen havde afslået de to hjørnetænder efter angivelse ved kammens fald. Af denne kam har han yderligere som årsag til
at erholde den ham sidst udleverede på forskellige steder afbrudt 6 a 7 tænder.
Angiver om tændernes afbrydning, at årsagen i første tilfælde var, at kammen faldt
til jorden (betongulvet). De små tænder senere afbrudt ved at rense kammen, de
store ved boring af hullet i kammen med en saks. Ved undersøgelse anset umuligt.
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5-4-92: Vægrer sig ved aflevering af atlas, mens tidligere begæret bøger frataget i
arbejdstiden (betj. P. Rasmussen) - nægter nogle timer efter at aflevere såvel atlas
som bog. Frataget fgn., der beskrives indædt rasende (frataget bøger i 2 mdr.)
6-4-92: Begærer sig fremstillet for at erfare grunden til bogfratagelsen. - Afslået.
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8-8-92: Har i maj, juni og juli gentagende i arbejdstiden beskrevet papirstykker
bestemte til klosetbrug med samfundsfjendske og hævngerrige udladelser eller

affekterte bekendelser til søsteren. Befindes at skjule disse beskrevne lapper i sin
påklædning eller i de udleverede religiøse bøger, hvis blade han sammenklæber
med tygget rugbrød; benytter ligeledes samme bøger til levnedsbeskrivelser.
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11-10-1884: 118 pund;
11-4-1885: 121;
11-10-1885: 123;
11-4-1886: 115;
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11-10-1886: 117;
11-4-1887: 122;
11-10-1887: 125;
11-4-1888: 119;
11-10-1888: 129;
11-4-1889: 127;
11-10-1889: 118;
11-4-1890 121;
11-10-1890: 127;
11-3-1891 (11-4): 125;
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11-10-1891: 124 pd.;
11-2-1892 (ekstrav.) 120;
11-4-1892: 120;
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11-10-1892: efter ordre ikke vejet.

Særlig behandling
22-10-1884: Må købe underbenkl.
4-6-1886: Må for egen regning købe briller.
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Ved overinspektionens skr. af 15-5-1889 er fangen er fgn. ligestillet med fanger af
To St 3. klasse med hensyn til arbejdsfortjeneste og dispositionsret over samme.
Ved overinspektionens skrivelse af 21-1-1891 er fgn. ligestillet med fanger af To. St
4. kl. m.h.t. arbejdsfortjeneste og dispositionsret over samme.
2-10-1891: Anbefal. til underbenkl.
[…]-1-1892: brændesavning og undervisning […]
25-1-1892: Ønskes fritaget for brændesavning.
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2-5-1892: Anbef. til at beholde sine underbenkl. i maj måned.

Særlig forplejning
6-8-1884: Et halvt pund brød mere.
10-10-1884: Afgiver et halvt pund brød.
12-11-1884: [...] for øl.
12-12-1884: 1 pund sigtebr. i 2 m.
13-2-1885, 13-4, 12-6, 12-8, 12-10, 11-12, 10-2-1886 1 pund sigtebrød indtil videre.
15-2-1886: 2 pot sk.mælk, 2 pund sigtebrød.
8-3-1886: 1/4 pot øl ekstra i 2 mdr.
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7-4-1886: 2 pund rugbrød mere.
15-6-1886: Afgiver et 2 pund rugbrød.
14-7-1886: 2 pund sigtebrød mere indtil videre.
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2-8-1886: 2 pund rugbrød for 2 pund sigtebrød.

25-8-1886: Forpl. atter m. rugbrød.
8-9-1886: 2 p. sk.mælk for 2 pund rugbrød.
29-9-1886: 2 pund rugbrød for 2 pund sigtebrød.
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11-3-1887: Afgiver 2 pund sigtebrød.
10-6-1887: 2 pund sigtebrød for 2 pund rugbrød.

Gymnasiepakker

6-2-1888: Forpl. med 2 pund rugbrød mere.

Kilder i historie

26-9-1890: 2 pot sk.mælk mere.
[se Blok 4b for fortsættelse]

Find
gymnasiepakkerne
på: www.sa.dk/
undervisning og
forskning/
ungdomsuddannelserne

Beskæftigelse
11-10-1884: Væver.
3-12-1884: Trikotagestrikker
24-12-1884: Spildpiller.
28-1-1885: Bo[…]
Aug: under prim. tag
31-3-1886: Shawlsfrynser
10-4-1890: Strømpevæver.
10-1-1891: tillige shawlsfrynser
4-5-1892: Strømpevæver.

Fra kildesættet
”Dødsstraf - og
retten til liv”

Tilladelse til at skrive breve og samtale med slægtninge
2-11-1884 til moderen
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30-11-1884 do

8-3-1885 do
21-6-1885 Birkedom. Ingerslev
28-6-1885 Karen M. Hansen, Brokøb Fattigg. Jyderup

LETLÆSELIG
UDGAVE

11-10-1885 til søsteren
28-2-1886 til søsteren

Gymnasiepakker

24-1-1886 til moderen og søsteren

Kilder i historie

7-3-1886 til moderen
7-3-1886 til søsteren
14-3-1886 til Møller, Landerupgård
Find
gymnasiepakkerne
på: www.sa.dk/
undervisning og
forskning/
ungdomsuddannelserne

28-3-1886 til søsteren
11-4-1886 til moderen (testamente)
11-4-1886 do brev
11-7-1886 faderen (2 bøger)
11-7-1886 moderen
25-8-1886 justitsråd Møller, Flakkebj.
10-10-1886 til søsteren
6-11-1886 til moderen
2-5-1887 do og 1 til søsteren
25-9-1887 do

Fra kildesættet
”Dødsstraf - og
retten til liv”

26-12-1887 til søsteren
29-4-1888 til søsteren
26-8-1888 do

- 12 -

16-12-1888 do

1-4-1889 do
30-6-1889 pastor Jacobsen, Svendborg
6-4-1890 til søsteren med 1 bog og 1 kr.

LETLÆSELIG
UDGAVE

6-7-1890 til søsteren
28-9-1890 til do

Gymnasiepakker

[se Blok 4c for fortsættelse]

Kilder i historie

[Blok 4b]
Særlig Forplejning
Find
gymnasiepakkerne
på: www.sa.dk/
undervisning og
forskning/
ungdomsuddannelserne

16-(10?)-1890: 20 kv. rugbrød mere dagl.

[Blok 4c]
Tilladelse til at skrive breve og samtale med slægtninge:
22-11-1890: til svogeren (med Dansk Børnetidende)
25-1-1891: til søsteren
19-4-1891: til søsteren
29-4-1891: Hjemsendt 8,00
15-5-1891: til do. (med 1 bog)
12-7-1891: søster (hjemsendt 32 øre)

Fra kildesættet
”Dødsstraf - og
retten til liv”

18-10-1891: til søsteren (hjemsendt forskel.)
12-11-1891: hjemsendt 2 bolde.
16-4-1892: til søster (hjemsendt nogle bøger)
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24-1-1892: til søster

[Blok 5]
Overgangsstadiet
Anmærkning: 32 m.

LETLÆSELIG
UDGAVE
Gymnasiepakker
Kilder i historie

Find
gymnasiepakkerne
på: www.sa.dk/
undervisning og
forskning/
ungdomsuddannelserne

Fra kildesættet
”Dødsstraf - og
retten til liv”
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Henrettet d. 8. november 1892 morgen kl. 7.15.

