Sorø Amt 1917

En mærkelig Aabenbarelse
af et begaaet Mord.
(Af Sogneprwst ,loh. Balslc1•, Kvislemark.)
Don Brwmgelse, som brod from fkro Steder i
vort Land i B0gyndelson af forrige Aarhundrcde
med de .!Judeligc Forsamlinger, forplnntedes ogsaa til
1Iolstcinb01:qc,qncn. BPv1ngelscn kom hertil fra Pyn
og begyndte, da Fynbonn lfasmus OLtesen 4. Søndag
i AdvnnL J82H fik en 'I1:jenestelrnrl hos Pastor Holm
i Holsteinborg og <>L ear alvorlige og kristelig sindede Mænd fra Bissernp med til Husandagt i sit
Hjem i Vcnslev, hvor han haYde faaet en Gaard i
Pmste af Grev IJolstein. Skolnlæreren i Venslev, den
kendte Rasmus Søronsnn, sluttodn sig hurtig til
Forsamlingsfolkene, noget senere ogsaa den unge
.Jakob Fisker fra Bisserup. Mod disse Mænd i Spidsen voxede Bevægelsen hnrtig, og da Biskop Mynster midt i Trndi nmrn holdt Visitats paa l~gnen,
benawnedn han den "det hellige Land" uden dermed at mene noget godt eller· venligt.
Medens do gudelige Forsamlingers Venner ellers
mest var Smaafolk, m('Jclte d0 her velvillig For-
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siaaelso hos Grev Acluf/ Frederik llul:;fein paa HolsLoinhorg, hvorn det Ynr hojlig i111o<l, at det skulde
fornwnes troende Monnosker at S1lmles til Samtale,
Læsning i Bibelen og ~alnrnsang. I\aar Hvrighnden
n11rnge Gango forsogto en hanrdhmnclet AnYendp]so
af gamle Forordninger mod Forsnmlinw<follrnne,
hirvdede han som Prihedsmancl ufortrodent, at
aånclolige Bevmgelsf'I' kun maatte modos rnecl aandolige Vaabon.
]~ndnn mern bdognende for Bevægelsen omkring
TJolsteinborg er det maaslrn dog, at men,; Prmsiorne ellers nm,.;Len alt.id var imod !forsamlingerne,
stoLteclm; do her aJ' mange af de PrwsLor, der samledos i døL sanlrn.ldie ":,;ydvestsjælhrndslrn BrodorkonvenL", der holdt rnaanecllige Moder i 21 Aar
(188:3-1854). Der var iaH 12 Brødre, mellem hvem
her skal nmvnus Lic. · theol. Holm i Ilolsteinborg
samt Prmstnrne Honno og Mau. Hønno var Sognepi·,p,.;[ i 1hrnrnlev 1830-:H og doroftor J83cl-7H i
IIO\'('. Han er kondt som den første Formand for
Jndrn-Missi()n. Mau var Ronnos Eftermand i IIaarslnv J8:34--50.
Do to ,.;idsLo spilledo en Hovedrolle i don Histcrie, som hor ,.;Jrnl fortmlles, og som i hine Tider
har s11L mange Sind i Hovrngolse pna HolsLoinborgegnen. Men hvad Forholdot mellem Præster og Forsamling,.;fo]k angaar, vis<~r don rigtignok, al der
ogsan her knndo kommu en K nrre paa 'l'rnaden.
Mynstor fort1t>ller, at den dolto alle do opvakte i
"Pnesio-Uluistne" og "Degne-Christne". De sidstnwvnlo tnekker sig helt tilbage fra Prrnsterne,
samler sig ismr om ILismus Sornnsen i Venslev og
fordørnmor meget ivrigt Præstorne Mau og Hønno
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for dc~res Forhold i Sagen mod den Kone, der angay at lrnvo clrml>t sit Barn.
Disse Ikmærkninger i Biskoppens\'isitntsnot.itsor
fra 18:.rn var do forsto Spor, jeg fondL til Sagen,
mens jeg S?sledo med Egnens Kirkehistorie. Sonoro
fandt jeg dPn omtalt nf Lindlwrg i "Nordisk Kirlrntidonde", og m1delig fandt .i<'g i lfojostpn't helo
Sagens vidtløftige Akter

Der var en Kone i Spjollernp - Y.esl for IJol;;tein borg - , som hed .A rw Rusinnsdatter, og ;;om
var gif't med en ryggoslø;; Ma!l<l, PPLer ?\ielsen,
kaldet "Dovnn-Por", som salte ctlL oyerstyr, hvad
de ejede, og intet tjeniC', sua don ;;orte Armod
trueclP dem i Frnmt.iclen. De lrnnlu en Dreng sammen i dem;; .Ægte;;kab og fik 1828 i BJ'ternarot on
lille Pige. Modernn havde ligget i Scmgon 9 Ugor
før Barnets Vodsol og Ina der endnu 3 Uger efter
Podse!Pn. l sin Fortvivlelse over Sygdommen og
c!Net: Armod formodelsL Mandens Spil og Drik, foreslog Eoneu ham at afJinl del 3 l'gn gamle Pigobarn. Jlcrn SYarode: .. Du kan jo putte eL rrorklwdo
i lhiben," og dorpaa gik han bort. Saa Log hun
BndPn nf nL Tørklwde, som hun havde om Halsen,
og som hun beholdt pa;1, vrncl den sammen i en
Klump, lagdo sig O\'\'l" Barnot, som laa i hend0s
Arm, og stoppede det samrnonrullecle Tørklmde i
Barnets ?vlnncl, saa langt hun kundo fa,1 det. Da hun
t.og det ud, gav Barnet et ~krig. men hun stoppedn
dot ind igen og blev liggende over Barnet saa
længe, til hun saa, det vnr doet. Da i\fanden kom
h;jem, sagde hun blot til ham: "Nu or Barnet forbi."

Sorø Amt 1917

152

Joh. Balsleo:

Ane mener senere i Forhøret, at Barnet, som
var sygeligt øg maatte 1H1jes mNl hendes utilstrækkelige Bryst, vilde være død alligevel. Og hvis ikke
to Nabokoner
Karen Huggfirs og Ellen Jens
Hernmingsen - havde rakt hende Mad, maatte hun
have ligget øg kreperet af Sult. Til :Nfanden klagede
hun, at det var en gruelig Misgerning, hun havde
bedrevet. Men han svarede: .. Hun skulde tie stille,
- og at de havde Læs nok i lilorvejen." I-fon bekymrede sig ellers hYerken om henclo eller nogot
andet. Dog sørgede han for at faa Barnet begravet,
hvilket skete uden at nogen mærkede noget mistænkeligt.
[ Januar døde deres 3 Aar gamle Dreng og
blev hegrnvet Den Dag kom en Doktor i Huset,
uden at hun vidste, hvem clor havde sendt ham, og
under hele sin Sygdom fik hun ingen Modioiu .
.:\o~en 'ri<l efter døde Manden og i de følgende
Aar alle do, dor kunde tmnkes at vidne i Sagen
om det drn·hto Barn.
Efter l\LJ,ndens Død drog Konen til Ilanrslev,
n<rnl for Ilolstriinborg. Her horto hun egentlig til.
Hor blev hun gift andeu Gang og blov anden Gang
Enke, mon gift tredie Gang mod en Husmand, 0. B.
Ane kom iklrn gerne i Kirke, da hun var bange
for at frw noget at høre, som kunde rnngste hende.
_Manden søgte lwller ikke Livets Vej. Mon lidt efter
lidt kom de dog i Porbindolso med de opvakte paa
Stedet, og Pastor Mau holdt en Dag en lille Porsamling i deres Hjem. Men da slog Samvittigheden
Ane. Hun begyndtø at tale til Manden om, at hun
s1Htrt maatte forlaclø ham 0g Børnene, og en Nat
tog hun ham i sin Pavn og bekendte Mordet. Man-
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den mente, at det burde dølges for det første,
men Konen svarede he1 til, at det kunde hun ikke,
da hendes Samvittighed ikke kunde tillade hende
8aadant.
Den næste Dag -- Prodag d. 12. Februar 1836
· · gik .Manden til Tinghuset i Thule angaaencle nogle
Hestanoer til Herskabet, og rnens han Yar borte,
gik Konen op til Pastor J\fau. lLm og hans Hustru
sad netop og spiste til Middag, da hun kom, men
da hun sagde, at hun havde noget at bekende, gav
Man sin Kone et Vink, saa hun gik ud, hYad Ane
Hasmusdatter dog ikke lagde Mmrko til. Da hun
havde fortalt, hvad <ler lan hende pan Iljærte, trø~itede Man hencle saa godt, han kunde. "Som Ordets
Tjener - siger han - søgto jeg nt meddolo don
ulykkelige Synderinde den '!'røst, hvormed vi selv
er bleven trøstede i Kristus. Der bleY ikke talt et
Ord, som kunde have Hensyn til den timelige Straf
eller andre borgerlige Pølger af Misgerningen."
Lidt senere kom 0 H" som var bleven meget
ilde ved, at Præstekonen - som han mente - ogsaa
havde hørt Historien, ug han gav sig straks til at
talo om do bor!!orlige Folger af Forbrydelsen, hvorfor Man erklærede, at han gerne først vilde tale
med Rønno i Hwvo, som, mens han var i Haarslov,
i -PJ~ Anr havde været Konons Sjælesorger. 1 Mørkningen kom de to P1:æ!:)ter sammen til Polkene, hvor
1fanden brugte stærke Ord om, at han ved at fortie
:-::agen blev delagtig i Konens Forbrydelse bnade
overfor Gud og ldennoslrnr, og at hun hellere maatto
bekende frivillig ond tvinges dertil. Det fraraadede
Præsterne ikke, men bestyrkede dem meget more i
dette PorstHt, og da Konen talte om sin Svaghed
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til at ndholdo. frrnd clor skulde møde bonde, trøstede
de honcle saa godt., do kunde. Da 1Lrnclen orklærnde,
at hun var for svag til at gaa til Hude, Sc1gcle Man,
aL de kunde bane Vogn og Heste hos ham.
Don følgende Morgen kom Man igen, og FolJrnno fortalte, at de rnPslen ikke haYde sovnt om
l\aLLon. Konon sagde dog, at hun g(mie vilde han~,
de skulde vnage sammen en Nat endnu. Men Pastor
\[au holdt paa, at de hellere rnaatte tage nfstecl med
dHt samme. J lan frygtede, at Sagon ollors skulde
blive røboL ved den Spwnding, de bogge var i, og
(len Opmærksomhed, de bogge lurnln vakt. Manden
kom saa op pna Eftmmidclagen, fik Prmstons Heste
spændt for og korte til Hudo med sin Kone Mau
havde givet ham et Tlrcw med til Dirkodornrnur Kliiver til .Anbefaling og havde foreslaaoL Hønne, som
kendte Birkedommeren personlig, at hnn skulde selv
foJgo med dPrnocl og anbefale Konen til don mil<ksto Bdrnndling. Men Hønne sagdo, at han ikke
godL kunde tage nn saaclan Tur paa on Lørdag, srw
lrnn nøjedes ogsaa med at skrive.
Pt1slor .:vlaus Brev, som Konen alts,1a medbragte
vncl den frivilligo Anmeldelse, 11,Hl saalodes:
"En Sag af h0jesto Vigtighed for mig som
Prmst og Sjmlosorgor tillader jog mig herved at.
bringo til Hr. Birkedornrnorens Kundskab. - Ved
el Tiusbesog, som :jog i forrige Ugo afholdt hos
HHsmand 0. B. i Ifaarslov, har Horren Yed sit Ords
Forkyndelse opladt Øjnene paa dennes Kone Ane
lhsmusdalter, sualedos at hendes Samvittighed, som
til den Tid saa godt som har slumret, nu paa on
Gang vaagneclo cig bragte hende til en levende Brkendelso og dyb Følelse af en Misgerning, som hun
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for fj å '? Aar siden har begaaei, og som indtil den
Stund har været begravet i Mørke, skjult for alle
nfomrns}rnr og kun aabenbar for ham, som ranStlger
Hjerter og pnrrnr Nyrer. Skønt hun forhen slet ikke
havde vist nogen Lyst til Guds Ord, da jeg aldrig
har S('t hendo i Kirken, var lrnn mig dog mogot
taknemmelig for dotto Besøg, og fra den Stund
skete <ler on mrnrkolig Fornndring ·mod henclo . .Første Gang Mandon rnrPrkode noget hertil, vnr, da
hlln ytrede: "Det gm mi,r; ondt, naar jeg skal f(Jrlaclc
dzr; oq mine s111aa Bom." Det.te forstod don stakkels
0. B., uviclcndo om alt dot forbigangne, naturligvis
slot ikko og gav hondo on kwrlig I rol.Losmt.Lelso for
saadnn Tale. - Men Samvittigheden pinode hende
bostalldig, saa at hun i ()aar Nat siger til Manden:
,.Jog kan ikko andet, jr~g har noget, jeg maa aaben. haro dig," og deroi'ter fortalte hun ham don hele
Til dragelse, og i Gaar M i<hlags kom hun lrnn til
mig som hondos Sjmlosorgor · og gav sit boklomlr~
1ljmrtn Luft "ed at naben baro mig hele Sagens
Sammenhmng Efter hvad hun forklarodo, har hendrJii første Mand i Sp:jellerup, (hvor Ug-erningon
skote,) der rna.a havo været øt grueligt Monno;;;ko,
forført hende !il at dnPbe døres Barn, tre Uycr
gammelt, i Portvivlolse over, hvad do skulde faa
til 1<,ødo og K lmdor for dom se! v og Barnet. Pors Le
(lang, han btlodo til bonde dor'om, gysode hun derved og vilde ikko; men tilsidst sejrede hans Ondskab ovor lrnnrles Hjairte - AL donne Belrnndelsc'
er overensstemmende med Sandhednn, har man al
Grnnd til at formode, t.hi den o.r jo aflagt aldeles
/rioillig, og hvad do borgerlige Følger angaar, behove<le hun jo slet ikke nt have aabonbaret Sagen.
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Men her ses det tydeligt, at det er Herrens Gerning.
og hvor sorgeligt det end er i en Henseende og
haardt for Kiod og Blod, maatle det dog i en anden Henseende glæde mig, som et Vidnesbyrd 0111
Ordets gjmrnemtrængende, guddomme)ige Kraft Hun erklærede mig aaben t, at hun vilde gerne lide
den borgerlige Straf, naar hun blot kunde faa Fred
med Gud og sin Sjæl frnlst, og Gud være lovet, jeg
har i den Henseende dot bedste Haab for hende.
Ved at gjøre Hr. Dirkedommeren hekjendt med Sagens Sammenhæng, indlægger jog min Forbøn for
hende, at Deres Volmdelhed m.H.L Forhør og Fængsling vil vise hende al don Humanitet og Velvilje,
som Deres BmbedspligL tillader Dem. De vil naturligvis ikke faa nogen Ulejlighed mod hende, thi
ligesom hun aldeles frivillig har tilstaaet sin Brøde
baado for Gud og hendes Mand og begge hendes
Sjælesørgere, Pastor Hønno og mig, saaledes vil
hun naturligvis heller intet skjule ved Forhørene.
Men som hendes Sjælesørger heder jog af et inderligt Hjerte om don højest mulige Skaansomhed i
hendes Behandling, thi hun er af en yderst svagelig
Karakter, baade legemlig og aandelig, og alle udvortes Omstændigheder kan derfor i hendes Stilling
have saare megen Indflydelse paa hendes Sjælstilstand. Da det saalodes angaar ingen ubotydelig Sag,
men hverken mor eller mindre end on Sjæls F'relse
eller Fortaholse, saa vil Hr. Birkedommeren, fra
hvilket Synspunkt De end bodømmer Sagon, dog
indse, at den er af den højeste Vigtighod for mig,
der som samvittighedsfuld Præst og Sjælesørger har
aflagt Bel paa at ville gjøre, hvad dor staar i min
Magt for at ville føre de mig anbetrodo Sjæle til
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Herren og hans Ord. - Ved samme Lejlighed tillader jeg mig at forespørge Hr Birkedommeren,
om der kan Ymre nogen Hindring i Vejen for, at
jeg maa besoge hende under hendes Fængsling.
Jeg Yed jo nok, at Jet egentlig paaligger Hr. Holm
paa Holsteinborg som Stedets Pnest, men naar Hr.
Birkedommeren nærmere overvejer Sagen fra forst
af, vil De indse, at hun ikke let fatter Tillid eller
Fcrtrolighed til andre end til Pastor Ronne og mig,
for hvilke hun har udtømt sit hele Iljmrte og aabenbaret alt, hvad der tyngede paa hendes Samvittighed.
Haarslev, den 13dc Februar 1836 .

.·Erbodigst
E. lllau.
NB. Efter at jeg har skrevet ovenstaaende,
har Konen af si~ selv tilstaaet, at. hun Yed
nøjere Overvejelse tror snlv at have fattAt den
forstn Tanke om sin Ugjerning, hvilket jog be• mmrkor til Berigtigelse.

s. rr.
Hr. Birkedommer Kliiwer
i Hude."
Birkedommeren betragtede ikke Brevet som en
privat, men som en officiel Skrivelse og lod det
vedhæfte Forhøret. Pastor Hønnos Brev, der er en
Anraabelse om mild Behandling af Konen, antog
han clerimod for en privat Skrivelse, "da Sagen
egentlig ikke synes at vedkomme Pastor Hønne,
som nu er Præst i Høve " Men mens 0. B. fik spændt for i Haarslev
Yræstegaard, havde han fortalt Sagen til Præ-
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stnns Karle, .og straks som han var kørt, traf det
sig, at Jnkob Pisker fra Bisserup kom gennem
Ilnarslev, og han fik da Historien af Karlnne og
gik straks til Venslev for at. fortælle den til Hasmus Sørensen. "Og sandt er det,"
fortæller
Hasmns Sorenson -- "at saa dybt grebet nu denno
Jljwrte-Christen i sill inderste Pølelse ved at hore
denne Historie, at han nmppo for Snrn:rte kunde
fort.n,Ilo, lwad der var vederfaren dermed; og saadnn
gik det overalt hor i l~gnen hos allo do troende
Christno, at saa saare do hørte Portn1llinge11 om
d<:nne Tildra!!!.else, det var som alle deres Hjmrt.or
Y<1l' gemrnmstnnglle af et saaNmdo Spyd, det lo<l fra
}i!nnrl' til .Mund ihlan<lt dom: :\oj ! aldrig har vi hørt
Mage <fortil! Og det kunde·Pastor .Mnu og Pastor
Hmrno, hvis Prredikener vi saa gerno hon', og hvom
vi agto for saadanne gode christnlig<~ Prmster det kunde de gøre."
Hasmus Søronsen skriver dette i et. F'lyveskrift,
han udsendte i Anledning af en Fremstilling af
Silgen, som J. Chr. Lindberg havdo givet i "Nordisk
l\irkotirl('!lde", hvor han havde taget Prmslorne i
Porsvar. Og Grunden til hans og de opvaktos storo
Porarµ;else er donne, at. do mener, Prmstorno vil
hno Konen, at hnn ved Pængsling og Straf-Lidelse
kan udsone sin hemme1igo Misgerning hos Gud.
Nej, de skulde havo fort hende i.il hondes Prolser,
at faa don Naade og Syndsforladelse, hun trwngtc
til og søgto efter. "Hvad er det for en Vej W Prelse
og Salighed," - spørger R. S. -- "at en stakkels
arm Sjæl, der er kommen til Erkendelse af sine
storo hemmelige Synder for Gud og søgor Haad og
Trøst hos sin Sjælesorgrer, nt. han ikko ved andet
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Haad, end at hun maa arresteros og spænder for
og kører hende til Arresten lige paa rl'imen? Men
hvor jeg ser nogen spænde for til at afstedkomme
Ulykke og Forstyrrelse, der spænder jeg for og
lrnrer lige imod!"
For bedre at forstaa dette hidsige og heftige
Skrift, som forresten baade Grov Holstein og flere
. af hans Venner fraraaclede ham at udgive, maa vi
vide, at 0. B. i de sonore Forhør i Marts Maanod
begyndte at hævde, at det var Prrnsterno, som f'ørst
havde talt om, at Sagen maati.o for don vords1igo
Øvrighed, at do havde sagt, at dot ikke kunde være
anderledes og havde befalet ham at bringe Konen
til Birkodornrneron. Mau og Rønne hmvcler bestemt
og under Bds-Tilbud baade i Forhørono og i Hlado110,
at det var Ano og 0., dHr selv havde don rranke,
mens Mau dog beklager, baado at hm~ talte med
anden Mand om Sagen, og at hans Skrivolsn til
Birlrndommoron havde faaet saa nholdig 011 Form,
at den kunde lyde som et~ Anklage og 011 Angivelse,.
mens don alene var ment. som on J\nbofaling til mild
Behandling. Prrostorno forsvares kraftigt af Lindborg, dnr siger. at ingen Præst er berettiget til at
fmraade nogen at aabonbare Misgerninger for Øvrigheden, selv om de ikke or forpligtede til selv at
aabenbare, hv<td on Synder botroor dom. I nn Anmeldelse af H. Sorensons Flyveskrift skri vcr han,
at 'man maa baade beklage og Jasto 011 saadnn Paastaaelighod, som mod Præsternes klarn Frørnstilling
vedblivende hmvder, at dot er dem, dnr har tvunget
Manden til at føre sin Kone i Arrest. "Vi maa
lægge ham alvorlig paa Hjmrte -· hedder det - at
se sig vel for, at han ikke henrives til at misbruge
11
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sine gode Evner og naturlige D;ygtighed til Forstyrrelse og Forvirring i en· Kreds af troende Lægfolk."
Men alle de, som Mynster kalder "DegneChristne", var altsaa stærkt oprørte over Præsterne.
Og til de "Degne-Christne"s Parti synes baade Aktor og Defensor i Sagen at have hørt.
Aktor, Fuldmægtig 1vli.iller, begynder sit første
Indlæg, der fremlægges d. 15de Marts, saalecles:
"Saa værdigt et Hverv, som det vist nok er at fremstaa som officiel Aktor mod den Forbryder, der ved
sin forøvede i\1isgerning og Anledningen til samme
aabenbart har røbet· sin onde Vilje og forbryderske
Lyst til at udføre samme og saaledes stemplet sig
som en farlig Forstyrrer af det borgerlige Samfunds
HetssikkPrhod -- saa sorgelig en Pligt er det at
maatte paastaa Straffedom anvendt der, hvor en
Præsts utifgivelige Uvid011hecl i hans Embedspligtør
har foranlediget, at en Forbrydelse, som efter det
passerede burde have været holdt hemmelig, er
fremstillet for Dagens Lys, og Forbryderen saaledes
ureUeligen overleveret i Hettens Hænder."
D. 21de Marts fremlægges Indlreg fra Defensor,
Prokurator Thuesen af Skelskør. Han hævder, at
Præsten har forsyndet s-ig mod Lov af 2.--5.-20,
ofr. 2- fl-26, som under Embeds Fortabelse forbyder Prn•sterne at aabenbaro, hvad nogen har betroet deri1 i lønligt Skriftemaal, alene med Undtagelse af de 'l'ilfælde, hvor Bekendelsen angaar
Forræderi eller en Forbrydelse, som ved Præstens
Aahenbnrelse kunde forekommes. Han mener, at
det er Præstens Magt over Konens Gemyt, der forte
til Anmeldelse. I~n Kone med Ane Rasmusdatters
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Evner "maa vel erholdes utilbøjelig til at antage,
at Syndernes Forladelse alene er betinget af Syndernes verdslige Straf og Blods Udgydelse."
Dommen faldt d 13de Maj 1836. Birkedommeren og Flertallet af de tiltagne Meddomsmænd dumte
Konen til at miste sin Hals o,q hendes Hoved at sættes
paa ·en Sta,qe. Der nævnes intet som helst om Præsterne. Hvorimod Meddomsmand Ole Niflsen erklmH<lo, at han vel mente, at Konen havde begaaet
Forbrydelsen, men da han mener, at hun ikke selv
har mdclt sig til Politiet, men Anmeldelilen efter
hans Formening er uclgaaet fra rriltaltes Sjælesørger,
som efter Loven burde have holdt Anmeldelsen
hemmelig, saa dømmer han, at hun skal i Forbedringshuset 1 Aar.
Flertallets Kendelse blev appelleret til Højesteret,
hvor Dommen faldt allerede 15de Juni samme Aar.
Den lød paa - Frifindelse.
Der forelaa ikke skriftlige Indlæg fra Højesteretssagførerne, hvis li'oredrag ikke heller førtes til
Protokols, saalidt som Højesteret den Gang gav
Præmisser for Dommen, men af en Omtale af Dommen i "Nordisk Kirketidende" ses Defensor at have
gjort gældende, at Konens egen Tilstaaelse eller
Aabenbarelse er ingen Sikkerhed for, at Forbrydelsen virkelig er begaaet. Et Menneske kan anklage
sig selv for, hvad det ikke har gjort. Men her existerede jo intet som helst andet Grundlag for en
Dom end Ane RasmusdaUors egen Tilstaaelse. Dette
samme er bemærket i en Skrivelse af 23de April
fra Sundhedskollegiet. Hertil har vel Højesteret
støttet sig, da den frifandt den ulykkelige Kone.
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