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Afvigte Nat er forøvet en gruelig 

Misgjerning i Broendehuus Balslev Sogn idet 

en Person der bankede paa Porten ved Midnats 

tider vækkede Beboeren Niels Hansen der 

opholdt sig alene i Huuset med sin Forlovede 

og derpaa under Foregivende at han var 

væltet med sin Vogn i Nærheden paa den 

Huuset forbiløbende Landevei imellem Mid- 

delfart og Assens bad ham komme ud med Lygte, 

hvor Niels Hansen da kommen meget hen 

paa Landeveien opdagede ikke nogen væltet 

Vogn men tvende andre Personer der u- 

formærket kom til nu fattende Mistanke 

til deres redelige Hensigt besluttede at ven- 

de om til sit Huus i hvilket Moment den 

ene af Personerne kastede en Strikke om  

hans Hals og bibragte ham et Knivstik i Livet 

der har kastet ham paa Sygeleiet og muligen 

 

uagtet den strax anvendte Lægehjælp vil 

kunde være farlig for hans Liv. 

Stimændene ere aldeles ubekjendte, kuns 

er angivet at den der bankede paa Huus 

Porten var iført mørk Frakke og Been 

Klæder Støvler og Kaskjet den der kastede 

Niels Hansen Strikken om Halsen og bibragte 

ham det farlige Knivstik, derimod Trøie og 

Beenklæder af lignende Couleur og Kaskjet 

medens den 3die Persons Klædedragt ikke 

har kundet nøie opgives. – 

Deres øvrige Signalement vides ligesaalidet, alene 

med Undtagelse af, af at den første og tredie 

af Personerne vare smaae af Vext den 

Anden middelmaadig og alle tre middel 

maadig af Bygning. 

Uagtet bemeldte Ufuldstændigheder i 



Stimændenes Signalement, finder jeg mig 

foranlediget at publicere Foranstaaende 

til enhver Vedkommendes Underretning 

og med Anmodning, om 

hvis Nogen enten Dagen i Forveien om 

Aftenen eller til andre Tider skulle have 

seet slige Personer omvandre, eller paa 

anden Maade have eller komme til Kund 

skab om hvem de have været da derom 

behageligen at meddele mig Underretning 

da saa farlige Forbrydere ikke burde und 

gaae deres velfortjente Straf. 

Wedellsborg Birke Contoir den 12 October 1853. 

  H H Jeppesen 
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I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn  

Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter 

af nu afdøde Huusmand Niels Hansens ligeledes 

afdøde Kone Ane Ottesdatter, hvilken Jørgen Madsen 

med Kone tidligere have opholdt dem i en længere 

Tiid hos bemeldte Niels Hansen i Broende, men som 

kom derfra formeentlig ikke for deres Dyds Skyld. 

Ligeledes skal i Middelfart være en Slagter- 

svend ,saavidt vides ved Navn Hansen, og som i 

den senere Tid antages at have etableret sig som Mester. 

 Da der er opstaaet Mistanke om, at de bemeldte 

tvende Personer Natten imellem afvigte Tirsdag, 

den 11 og Onsdag den 12 dennes omtrent Kl. 12 

have været ved fornævnte Niels Hansens Huus 

lokket ham ud med Lygte til Hjælp under Fore- 

givende, at være væltet med Vogn i Veigrøften 

kastet en Strikke om hans Hals og derpaa bibragt 

ham et Knivstik i Livet, der har havt hans 

 

paafølgende Død igaar den 14 dennes Formiddag 

omtrent kl. 9, til Følge, saa maa jeg tjenstligen 

anmode Deres Høivelbaarenhed, behageligen at 

belægge baade Jørgen Madsen og Slagteren med 

personlig Arrest, og derefter strax at tage dem 

under Forhør, hvorved, foreløbig i Særdeleshed 

følgende Omstændighed vil komme i Betragtning. 

1. At bemeldte tvende Personer opfordres til at be 



vise og godtgjøre, hvor de have været den om- 

handlede Nat imellem afvigte Tirsdag 

den 11 og Onsdag den 12 dennes. 

2 At søge paa enhver mulig Maade oplyst, 

om Ingen i Middelfart, maatte skulde have seet 

dem, drage bort af Middelfart Tirsdag Aften 

den 11 og komme tilbage til Byen den 12 

dennes tidlig paa Morgenen, hvorom og 

deres Naboer bedes forhørte. 

3. Om nogen blodig Kniv er seet hos dem, eller 

mulig kan opdages ved nærmere foretagende 

Undersøgelse i deres Boliger, hvilken bedes an 

.stillet. 

4. At tage i Forvaring, alle de Støvler og Skoe som 

 

forefindes i Personernes Bolig og forsyne samme 

med Rettens Segl og Anmærkning hvilket af be- 

meldte Fodtøj der tilhører enhver af dem, for at 

dette Fodtøj, nærmere kan sammenholdes med 

et Maal, som haves af Forbrydernes,  paa Gjær 

ningsstedet efterladte Spor. 

Til fornøden videre Underretning med Hensyn til 

Personernes Signalement og Natur, vedlægges en  

Gjenpart af Publicationen i Fyens Stiftavis og 

den vestfynske Avis, sigtende til Gjærningsmæn 

denes Opdagelse. Den muligste Omhyggelighed 

bedes iagtaget ved Forhørenes og Undersøgelses 

Iværksættelse, i det jeg derpaa beder mig underrettet 

om saasnart Arrestationen er foretaget, at saadant 

er skeet. 

Wedellsborg Birks Contoir den 15 Octbr 1853 

Ærbødigst 

 

H H Jeppsen 

 

Fremlagt inden Middelfart Kjøbstads Forhørsret den 17 Octbr 1853 

 

Høivelbaaren 

Kammerjunker Wedell Heinen 
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