Indbrud i Broendehus 2 dage før det store forårsmarked i Odense 1840.

Anno 1847 onsdag den 21. juli blev på grevskabet Wedellsborg Birketingsted sat og holden en
politiret af den ordinære dommer og skriver samt vidner Peder Andersen og Christen Hansen.
For retten fremlagtes en skrivelse af 10. ds. med påtegning af 14. ds. udstefles fra herr etatsråd
herredsfoged Redder Knudsen i Odense, angående et forhørs optagelse om et for flere år siden
begået tyveri i Broendehus ved Udby, der dengang beboedes af nu afdøde husmand Jens Hansen, og
som nu ifølge den ovennævnte skrivelse er vedgået at være begået af arrestanten Frederik Hansen
Berggreen, hvilket forhør er berammet til i dag og blev den fremlagte skrivelse acteret således
lydende - Efter tilsigelse mødte husmand Niels Hansens kone Anne Ottesdatter af Broendehus, der
efter rettens opfordring udsagde, at hun bestemt erindrer at det nu er syv år siden, at der ved indbrud
blev hende frataget - 1 mørkeblå frakke af værdi 6 rbd., et mørkeblåt schenille slag til 3 rbd., 2 par
mørkeblå og et par mørkegrå håndklæder til 6 rbd., et par støvler til 2 rbd,. to filthatte til 2 rbd., to
røde huer til 1 rbd., to gamle silkehalstørklæder til 1 rbd., en del bomuldstørklæder (tallet kan ikke
opgives), og et halvsilke samt en hjemmegjort blåternet ditto til 2 rbd., et bomuldes tavlet forklæde
2 mk., flere par mørkeblå strømper 1 rd. , flere nøgler til dragkister og 1 ditto til en hængelås til 1
mk. - et bronceret tinspænde og ditto brystnål til 3 mk. samt 1 par blårgarnslagner, der en dags tid
efter tyveriets forvoldelse fandtes på marken udenfor huset, men ved tyveriet blev der hverken
borttaget fruentimmerkjole eller penge - Tyvene gik ind gennem en væg, hvorfor der stod en seng,
og for væggen udvendig var påslået rør, som var afskåren og troer deponentinden efter hvad hun
kunne skønne, at der havde været 3 personer om at begå tyveriet. - Deponentinden fordrer ingen
erstatning for det borttagne eller for sammes forringelse af hvilket hun meldt ikuns er kommet
tilbage det ovenmeldte par lagner, som hun erindrer er til 2 rbd., og blev der andre borttaget et langt
uldent halstørklæde til værdi 2 mk. - Deponentindens hus er beliggende skraas over for
gjordemoderboligen ved Broende, og på hver sin side af landevejen mellem Assens og Middelfart,
når man kommer fra Udby. I afvigte marts var det som meldt 7 år siden tyveriet blev begået
og tilsiger deponentinden i denne anledning til nærmere oplysning om dagen, eller rettere natten, at
tyveriet forøvedes at dette passerede 2 dage før Odense store forårsmarked for 7 år siden, og videre
kunne hun ej meddele til oplysning, og blev dimitteret efter forelæst og ratificeret forklaring.
Atter fremkaldet forrige deponentindens nu havende mand Niels Hansen, der tilkendegav, at da han
på den tid omhandlede tyveri blev begået, ikke var gift med sin nuværende kone Anne Ottesdatter,
vidste han om samme intet videre end hvad denne har fortalt ham, men havde intet imod konens
forklaring, hvorved han frafalder erstatning både for tab og forringelse i anledning af omtalte tyveri,
kunne ikke meddele videre og blev dimitteret efter ratificeret forklaring samt referat sluttet her
beskreven at meddeles.
Retten hævet.
Frederik Hansen Berggreen - stortyv på Fyn - født ca. 1820.

