Dømte i Broendehus-sagen. ( Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4 )
Dommene blev afsagt den 21. august 1855, men blev appelleret til højesteret, der afsagde endelig dom den 29. maj 1856.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen;
For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.
Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen;
Hun bliver idømt fængsel på vand og brød i 6 x 5 dage.
Andersdatter, Maren - gift med Jacob Eriksen;
Hun bliver idømt fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage for hæleri
Andersen, Niels;
For sine forbrydelser idømmes han 7 års tugthusarbejde.
Andersen, Zacharias Storm;
Han bliver idømt 12 års tugthusarbejde for alle sine forbrydelser.
Boye, Jens Henrik Christiansen;
Straffen, der er ham tilkendt for mordet på Niels Hansen i Broendehuset, falskmøntneri m.m. kan indbefattes i ordene: At han bør have
sit liv forbrudt og lægges på stejle og hjul.
Højesteret frafaldt, at han skulle lægges på hjul og stejle.
Boye, Laurine Christiansen;
Boede hos sin fader, snedker og fæstehusmand Christian Henriksen Boye i Ellerup, Rørup sogn, midt imellem Odense og Middelfart ved
landevejen. Hun forventedes at skulle giftes med gårdmand Jørgen Rasmussen. Denne havde en søster der hed Ingeborg. Laurine formår
sin ven Peder Olsen til at kvæle Ingeborg og sammen kaster de hende i en tørvegrav. Laurine Boye afgik under sagens gang ved døden
og den straf hun har forskyldt for delagtigheden i Ingeborgs død er således forbeholdt hende af en højere dommer.
Bruun, Lars Johansen;
For tyverier og et bedrageri bliver han idømt en straf på 9 års tugthusarbejde.
Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
kongelige commissions-dom over samtlige deltagere med hjelpershjelpere” samt ” Broendehus sagen”.
Udfærdiget af: Mona Lillelund Hamann og Heinz Hamann, Fakse Ladeplads, april 2003.
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Bubell, Jørgen Jensen;
Han idømtes 6 års arbejde i tugthuset for et tyveri i Saltofte.
Buch, Mads Larsen;
Han er idømt 5 års forbedringshusarbejde. Årsagen til den ”milde” straf er, at der ikke er tilvejebragt fuldstændigt bevis imod ham.
Buchs hustru, Mads Larsen;
Hun har stået ham bi i adskillige af de forbrydelser, hvorfor han er sigtet og som desuden har været virksom også i andre henseender har
ved dommen delt skæbne med hendes mand - 5 års forbedringshusarbejde.
Christensen eller Christiansen, Jens;
Dommen lød på 10 års tugthusarbejde for alle hans forbrydelser.
Christiansdatter, Ane;
Hendes dom bliver fængsel på vand og brød i 3 x5 dage. Hun skulle være gift med Marcussen.
Clausen, Hans;
Hans straf bliver fastsat til 8 års tugthusarbejde for bl.a. tyverier og udgivelse af 10-12 falske specier.
Eliassen, Lars;
Han blev idømt 6 års tugthusarbejde for sine gerninger.
Faurskov, Johan Pedersen;
Han blev idømt 8 års tugthusarbejde for sine gerninger.
Frederiksen, Søren Christian;
Han bliver idømt 8 års tugthusarbejde for sine tyverier.
Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
kongelige commissions-dom over samtlige deltagere med hjelpershjelpere” samt ” Broendehus sagen”.
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Gerhardsen, Anders;
Da han jævnlig har medbragt en skarpladt pistol på sine togter, er han blevet betragtet som en farlig forbryder, og det har vel også bevirket,
at han ved dommen ikke slipper med en mildere straf end 16 års tugthusarbejde.
Hansdatter, Ane Marie - gift med Lars Tønnesen;
Hun bliver idømt 8 års tugthusarbejde for alle sine forbrydelser.
Hansdatter, Kirstine - gift med Christen Hansen Sosmed;
Hun er kun anset med 3 års forbedringshusarbejde for de hende overbeviste forbrydelser.
Hansdatter/Andersdatter, Ane - gift med Hans Hansen Stikirendskrædderen;
Hendes dom bliver fængsel på vand og brød i 1 x 5 dage.
Hansen, Anders;
skal afsone sin brøde med 8 års tugthusarbejde.
Hansen, Christen – Sosmed - gift med Kirstine Hansdatter;
For meddelagtighed i mordet på Niels Hansen i Broendehuset, falskmøntneri m.m. bliver han tilkendt straffen: At han bør have sit liv
forbrudt og lægges på stejle og hjul.
Hansen, Hans - Kløst eller Klodsemager;
Han bliver idømt 8 års tugthusarbejde for samtlige sine forbrydelser.
Hansen, Hans - Stikirendskrædder - gift med Ane Andersdatter;
Ved dommen er det forment, at han passende kunne afsone de af ham begåede forbrydelser med 10 års tugthusarbejde.

Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
kongelige commissions-dom over samtlige deltagere med hjelpershjelpere” samt ” Broendehus sagen”.
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Hillerslev el. Hillersen, Lars Hansen;
Hans dom blev på 8 års tugthusarbejde.
Ibsen, Henrik Vilhelm;
Lønnen for hans 9 forskellige tyverier takseres til 6 (8)års tugthusarbejde.
Jacob Eriksen (gift med Maren Andersdatter);
For alle sine forbrydelser har han fået en dom på 3 års forbedringshusarbejde.
Jacobsdatter, Ane Marie - gift med Niels Andersen Jensen;
Også hun bliver idømt fængsel på vand og brød i 3 x 5 dage.
Jensdatter, Gjertrud Cathrine – gift med Søren Andersen (Prangers stedmoder);
Hun bliver idømt fængsel på vand og brød i 2 x 5 dage.
Jensen, Niels Andersen - gift med Ane Marie Jacobsdatter;
Straffen blev 3 års forbedringshusarbejde for forskellige hælerier og udgivelse af falske penge.
Jespersdatter, Ane Cathrine - gift med Jens Andersen Rytter;
Hun bliver idømt 3 års forbedringshusarbejde for bl.a. udgivelse af falske penge samt hæleri.
Johansdatter, Ane Marie (Lottenborg) – gift med Jens Pedersen;
Hun bliver idømt 2 års forbedringshusarbejde.
Jordløse, Peder Nielsen;
Han idømtes 10 års arbejde i tugthuset for sine gerninger.
Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
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Jørgensen, Ane Marie (Madam Giras/Gråe) – gift med Anders Christensen Rødsøe;
Hun bliver dømt til fængsel på vand og brød i 4 x 5 dage.
Jørgensen, Hans - Munkestuehuus - gift med Ane Johanne Nielsdatter;
Han bliver idømt 16 års tugthusarbejde.
Larsen, Eggert;
For sine forbrydelser idømmes han 8 års tugthusarbejde.
Larsen, Mads - gift med Sara Nielsdatter samt søn (Hans Jørgen Larsen);
Straffen blev 3 års forbedringshusarbejde for forskellige hælerier og udgivelse af falske penge.
Lillelund, Søren Hansen;
Han bliver idømt 2 års forbedringshusarbejde for at have forøvet indbrud sammen med Boye og Pranger.
Madsen, Hans Jørgen;
Han bliver idømt 2 års forbedringshusarbejde for udgivelse af falske penge samt forskellige hælerier.
Nielsdatter, Ane Johanne - gift med Hans Jørgensen - Munkestuehuus/Munkestenhuset; Hendes dom bliver 2 års forbedringshusarbejde.
Nielsdatter, Sara - gift med Mads Larsen;
Hun bliver idømt 5 års forbedringshusarbejde.

Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
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Nielsen, Anders;
Han idømmes 8 års tugthusarbejde for sit forhold med hensyn til ildspåsættelsen på sin gård.
Nielsen, Hans;
Han bliver idømt fængsel på vand og brød i 6 x 5 dage.
Nielsen, Hans;
Også han bliver idømt 8 års tugthusarbejde for begåede tyverier.
Olsen Ellesø eller Føns, Christian;
Han bliver tildelt 4 års forbedringshusarbejde for en del tyverier.
Olsen, Peder;
For mordet på Ingeborg Rasmussen (se under Laurine Christiansen Boye) tildømmer retten ham at miste sin hals og hans hoved at sættes på en stage. Højesteret frafaldt, at han skulle lægges på hjul og stejle.
Pedersen Ebberup, Hans;
For alle hans tyverier idømtes han 6 års tugthusarbejde.
Pedersen, Hans (af Reistrup);
Han er idømt 8 års tugthusarbejde for sine handlinger.
Ploug, Peder Hansen;
Han bliver idømt 12 års tugthusarbejde for sine mange forbrydelser.
Rasmussen, Rasmus Christian;
For sine forbrydelser bliver han idømt 10 års tugthusarbejde.
Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
kongelige commissions-dom over samtlige deltagere med hjelpershjelpere” samt ” Broendehus sagen”.
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Rasmussen, Thomas;
For tyverier bliver han idømt 8 års tugthusarbejde.
Rytter, Jens Andersen - gift med Ane Cathrine Jespersdatter;
Han er idømt 10 års tugthusarbejde for bl.a. mordbrand, udgivelse af falske penge m.m.
Steensen eller Stenersen, Hans Peder - gift med Ane Kirstine Andersdatter;
Hans straf blev 16 års tugthusarbejde.
Steensen, Rasmus Nielsen;
Han bliver dømt til 8 års tugthusarbejde for indbrud hos nogle gårdmænd.
Stæhrmose, Niels Hansen;
For at have udgivet en halvhundrederigsdalerseddel idømmes han forbedringshusarbejde i 2 år.
Sørensen, Anders Hansen - Pranger;
For meddelagtighed i mordet på Niels Hansen i Broendehuset, falskmøntneri m.m. blev han tilkendt straffen: At han bør have sit liv forbrudt og lægges på stejle og hjul.
Sørensen, Peder;
Han bliver idømt 12 års tugthusarbejde for forskellige forbrydelser. Grunden til den hårde straf må søges i den voldsomhed han har lagt
for dagen ved flere lejligheder, når han har været ude på rov.
Tønnesen, Lars - gift med Ane Marie Hansdatter;
Tilkendt tugthusarbejde på livstid for sine utallige større og mindre tyverier.

Kilde: Hæfte fra 1856 – ”En nøjagtig fremstilling af alle i de to store fynske tyve- mord- brand-røver- og falskmynter-bander værende personers forbrydelser, såvel i Odense som Svendborg amt samt den
kongelige commissions-dom over samtlige deltagere med hjelpershjelpere” samt ” Broendehus sagen”.
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