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Da Frederik som 13-årig blev stillet for 
Odense Herredsret i 1834, kunne ingen 
forestille sig, at han 20 år senere ved Høje
steret ville få stadfæstet en dom på livsvarigt 
fængsel. l kraft af det umådeligt omfangsrige 
arkivmateriale, som hans virke har aflejret, 
tegnes et billede af denne særprægede 
fynske stortyv og udbryderkonge. Ud over at 
materialet kan fortælle en spændende 
kriminalhistorie, demonstreres det også, 
hvor tæt man kan komme på personen og 
hans samtid. Materialet giver en fortrinlig 
mulighed for at leve sig ind i tilværelsen for 
et menneske placeret helt i bunden af 
samfundspyramiden. l artiklen trækkes de 
overordnede linier i hans liv frem til forvis
ningen fra landet i 1863. Derudover forsøges 
det at nå ind til mennesket bag de mange 
forbrydelser. 
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Indledning 

I forbindelse med Landsarkivets arnord
ning af Odense amtsarkiv dukkede der 
10 pakker op, som var summarisk skiltet 
med politiforhør fra 1840' erne. Det var i 
sig selv ingen overraskelse, da materiale 
fra forundersøgelserne i straffesager blev 
sendt til amtmanden. Amtmanden af
gjorde så, om der skulle anlægges en ju
stitssag. Indholdet af de nævnte pakker 
viste sig at være dokumenter til den om
fangsrige retssag imod Frederik Hansen 
Berggreen og de personer, der blev knyt
tet til denne forbryder. Løseligt anslået 
ligger der her ca. 10.000 tætskrevne si
der. Opdagelsen bevirkede, at jeg gav mig 
til at undersøge, hvad der tidligere har 
været skrevet om Berggreen. Allerede kort 
efter Berggreens domfældelse i 1851 blev 
der udgivet et lille skrift med titlen: Den 
vidt berømte fyenske Mestertyv Frederik 
Hansen Berggreens Levnedsløb samt hans 
Svanesang til hans Kjæreste Gjertrud, efter 
at han i 8 samfulde Aar har siddet i Boldt 
og fem med undtagelse af de Sommerferier, 
han har taget sig uden Politiets Tilladelse. 
Der er tale om et overvejende anekdo
tisk skrift, men det indeholder dog i flere 
tilfælde oplysninger, hvis hændelsesfor
løb kan verificeres i kildematerialet. 1 I 
1917 udkom den meget populære bog 
Fynske forbrydere og forbryderbander, 
hvori P. Bondesen skrev om Mestertyven 
Berggreen. Der er her tale om en blan
ding af »gode historier om Berggreen« og 
enkelte redegørelser, der væsentligst byg
ger på Odense herreds domprotokoi.Z 

Kr. Tårups har i en artikel fra 1934 be
rettet om Berggreens indbrud i april1845 
i Odense Tvangsanstalt for at befri sin 
kæreste efter selv at have undvegen 
Odense Rådhusarrest! Få dage senere blev 
han pågrebet under spektakulære forhold 
af dragonregimentet efter at være søgt ud 
til Næsbyhoved Sø.3 En i øvrigt sandfær
dig historie. 

Med det materiale, der hidtil har væ
ret udnyttet, er det kun brudstykker af 
hans liv, som det er lykkedes at få beskre
vet, og det er på ingen måde blevet gjort 
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Protokoller og dokumenter, der alle indeholder oplysninger om Frederik Hansen Berggreen. 
Den lille udstilling stammer fra Landsarkivet for Fyns bidrag til Arkivernes dag den 10. 
november 2001, hvor der også blev holdt foredrag om den fynske stortyv. (Foto: Forfatte
ren) 

udtømmende. Med »fundet« i Odense 
amtsarkiv samt ved at supplere med an
dre kildegrupper er det nu muligt at skil
dre Berggreens liv ud fra et kildernæssigt 
solidt fundament. Retskilder giver måske 
associationer til stof med paragraffer og 
højtravende juridiske spidsfindigheder, 
og naturligvis hører dette også med. Ved 
hjælp af retskilderne kan der ligeledes 
udsondres mange andre aspekter. I sam
tiden havde materialet naturligvis til for
mål at afdække den kriminelle synsvin
kel. Det blev foretaget og dokumenteret 
på en sådan måde, at vi kan anvende 
materialet til at belyse en lang række pro
blemstillinger om en svunden tid. 

Materialet fra Odense amtsarkiv tager 
afsæt i den justitssag, der blev indledt ved 
Odense herreds ekstraret i september 
1843. Det indeholder flere protokoller 
med politiforhør både af de anklagede, 

vidner og skadelidte. Til disse protokol
ler hører ligeledes omfattende bilagsbind 
med detaljeret dokumentationsmateria
le. Til disse tusindvis af sider er der udar
bejdet ekstrakter og navneregistre. Her er 
ligeledes anklagernes og forsvarernes 
processkrivelser og deres tilhørende bi
lag, samt domsudskrifter og andre doms
akter. På trods af disse fine hjælpemidler 
er materialet ikke altid lige nemt at gå 
til. Herredsfogeden With fra Bjerre-Hat
ting kunne således meddele, at han hav
de opgivet den medsendte forhørs
protokol fra Haderslev politiret. Ikke så 
meget fordi den var på tysk, men fordi 
den »Var så slet skreven, at han ikke har 
væretistand til at forstå en mening til
ende«. Det var ikke blot With, der havde 
problemer. Da prokurator Storch i Oden
se fik overdraget protokollen, lød det, 
»jeg måtte erkende [ulæsligheden], da jeg 
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uagtet megen umagen, ikke har været 
istand til at udfinde meningen«. 4 

I et vist omfang indeholder samlesagen 
også udskrifter af forhør fra tidligere rets
sager, som den anklagede havde været 
involveret i. Men på trods af omfanget 
viste det sig hurtigt nødvendigt at sup
plere med materiale fra andre kilde
grupper, efterhånden som problemstillin
gen blev mere klar og mine spørgsmål 
mere systematiserede. 

Intentionerne med at bruge tid og 
kræfter i selskab med papirerne om den
ne tyveknægt rækker videre end til at få 
opstillet rammerne for hans liv og virke. 
Selvom dette arbejde endnu kun er i sin 
vorden, er det dog styrende for de øjne, 
hvormed jeg ser på materialet. De mu
lige perspektiver vil jeg kort komme ind 
på sidst i artiklen. Denne artikel vil såle
des have en foreløbig karakter, men ikke 
desto mindre beskrive en særdeles spæn-
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dende kriminalhistorie og et tragisk livs
forløb. 

Frederik Hansen Berggreens liv fra 
vugge til forvisning fra landet 

Frederik Hansen blev født den 17. marts 
1821 i Bellinge som søn af almisselem 
Hans FrederikJørgensen og Ane Anders
datter. Der var tale om en familie, der 
økonomisk var på bar bund, og derfor 
blev forsørget af fattigvæsenet. Navnet 
Berggreen tog han efter sin moders slægt 
- en slægt, der ikke just udmærkede sig i 
øvrighedens øjne. 

Som 13-årig, før sin konfirmation, kom 
Frederik Berggreen for første gang i be
røring med retsmyndighederne. l sen
sommeren kom han til Christiansdal for 
at tigge, men på gården gav man ham i 
stedet tjeneste, da de stod og manglede 
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Et eksempel på, hvorledes det omfangsrige retsmateriale blev systematiseret. Hvert enkelt 
anklagepunkt blev indført i denne fortegnelse med henvisninger til, hvor sagen var belyst i 
politi-, forhørs- og bilagsprotokoller. Konkret er der i eksemplet her tale om Frederiks forsøg 
på at befri sin kæreste fra straffeanstalten i Klaregade. Til dette brug havde han stjålet en 
brandstige i Hunderup. Forsøget mislykkedes! (Kilde: Odense Amtsarkiv D31. Protokol nr. 
8. Fortegnelse over behandlede delicta) 
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I forbindelse med 
Berggreens utallige 
undvigelser udsendte 
Frederik Knudsen -
herredsfoged i Odense 
herred - efterlysninger 
til sognefogederne. Her 
er det sendt til Berg
greens hjemegn. Det 
var et oplagt sted at 
fortsætte forfølgelsen. 
Den 3. marts 1844 
blev han pågrebet i 
Bellinge på en åben 
mark. (Kilde: Odense 
Herredsfogedsarkiv: 
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en dreng til at passe de små kreaturer på 
marken. Blot 8-10 dage senere blev han 
beskyldt for at have stjålet l rigsdaler 
samt en lommekniv. Han blev dog fri
fundet. 5 

Ved sin første domfældelse i 1837 blev 
der efter vore begreber taget særdeles 
hårdt fat. Af stævningen fremgår det, at 
Frederik var blevet pågrebet med to 
stjålne lam, som han forsøgte at afsætte 
til forskellige slagtermestre i Odense til 
en favørpris af 20 mark - langt under 
markedsprisen for lam. Det kejtede ty
veri mislykkedes da også fuldstændigt, og 
Frederik blev den 15. juni idømt l års 
forbedringshus. 6 Frederik rettede sig dog 
ikke. Tværtimod! I sommeren 1840 blev 
han igen arresteret mistænkt for tyverier 
fra gårde ved Renner by i Brylle sogn. 
Frederik var blevet set i nærheden, umid
delbart før tyverierne havde fundet sted, 
men politiundersøgelsen kunne ikke 
fremvise nogle tvingende beviser. Frede
rik benægtede et hvert kendskab til de 
stedfundne tyverier, så herrredsfoged Fre
derik Ernst Vilhelm Knudsen besluttede, 

Dokumenter til politi
og forhørsprotokollen 
1843-1846) 

at der ikke skulle rejses sigtelse, og arre
stanten blev løsladt den 29. juli. Fem 
dage senere blev han igen indkaldt og 
skulle stille på herredskontoret. Beskeden 
lød på, at han skulle sættes under tilsyn 
og forsørgelse af Brændekilde og Bellin
ges fattigvæsen. Han skulle tage det ar
bejde, som fattigvæsenskommissionen 
kunne tilbyde ham, og han m åtte ikke 
forlade fattigdistriktet (Brændekilde og 
Bellinge sogn) uden at give kommissio
nen besked. Ikke desto mindre blev han 
juleaftensdag 1841 arresteret og indsat i 
Odense arrest for løsgængeri, men flyg
tede i januar 1842 sammen med Casper 
Jørgensen. Begge blev i slutningen af fe
bruar pågrebet, og Frederik Hansen Berg
green blev ved Lunde-Skam-Skovsby her
reds ekstraretsdom af 3. maj 1842 idømt 
et års arbejde i Odense tugt- og forbed
ringshus i Klaregade. At straffen ikke blev 
hårdere, skyldes, at han kun blev dømt 
for løsgængeri og hæleri i forbindelse 
med tyverier begået af Casper Jørgensen. 
Sidstnævnte blev idømt 4 års strafar
bejde. 
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Ikke alle Berggreens tyverier var småtyverier. Her ses et udsnit af de varer, som han sam
men med Maren Cathrine Hansdatter havde stjålet fra sognefogedens gård i V æde i 
Veflinge sogn. I alt blev værdien af det stjålne gods anslået til l Ol rigsdaler. Marm 
Cathrine Hansdatter opholdt sig som besøgende hos arrestforvareren Rasmussen, men lod 
sig »lokke« af Frederik til at hjælpe ham på flugt. Indbrudsstedet var ikke tilfældigt valgt 
-Maren var stedkendt. Ifølge domprotokollen havde hun fortalt Frederik om stedet herun
der oplyst ham om, hvor storstuen befandt sig. Maren og Frederik blev pågrebet den 4. 
januar 1846 med en betydelig del af de stjålne koster. (Kilde: Odense Amtsarkiv D31. 
Protokol nr. 8. Fortegnelse over behandlede delicta) 
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Udsnit af et brev skrevet af Caroline Rudolfine Hansen i Mønte
stræde til Christiane Christiansdatter i Munkebo. Som det 
fremgår, kendte begge kvinder udmærket til Berggreen - Chri
stiane havde sågar været kæreste med ham. Der er bevaret flere 
breve af brewekslingen mellem de to kvinder, der havde truffet 
hinanden i Odense Tugthus i 1845. Den ene indsat for tyveri 
den anden for hæleri. Det er yderst sjældent, at der er bevaret 
breve fra midten af 1800-tallet skrevet af kvinder, der hørte til 
allernederst i samfundshierarkiet Christianes hus i Munkebo 
var noget af en røverhule og blev anvendt som hælercentral. 
Både Frederik Berggreen og Niels Rasmussen Talleruphus kom i 
hjemmet. Christiane blev da også anklaget for og endnu engang 
dømt for hæleri i den store Berggreen retssag. (Kilde: Odense 
Amtsarkiv D29, Protokol med bilag s, 1903) 

·. 
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Berggreen blev løsladt den 21 maj 
1843, hvorefter han søgte hjem til Bel
linge. Han havde nu udviklet sig til en 
decideret lovløs, der ernærede sig ved 
tyveri. Allerede den 25. september 1843 
blev han igen pågrebet og anklaget for 
tyveri og hæleri. Denne retssag fandt re
elt først sin afslutning ved højesteret i 
begyndelsen af 1854. Der er mange årsa
ger til det lange retsforløb, men den væ
sentligste årsag var Berggreens utallige 
undvigelser. Alene fra Odense lykkedes 
det arrestanten at flygte ikke færre end 
l O gange. Både fra varetægtsarresten på 
rådhuset og fra tugt- og forbedringshuset. 
Undvigelserne blev så efterfulgt af nye 
indbrud. 

Selvom Frederik Berggreen begik langt 
hovedparten af sine forbrydelser på Fyn, 
drog han også på rov i Jylland og i her
tugdømmerne. Her begik han sine ene
ste voldelige tyverier. 

Anklageskriftet svulmede. Medvir
kende hertil var også, at myndighederne 
efterhånden inddrog stadig flere perso
ner, der til forskellige tider enten havde 
foretaget forbrydelser i samarbejde med 
Berggreen, fungeret som hælere samt bi
stået ham på anden vis. I alt kom retssa
gen ved Odense Herreds ekstraret i ju
stitssagen imod Frederik Hansen Berg
green til at omfatte 13 personer. Ankla
gepunkterne ved underretten oversteg 
300, hvoraf Berggreen tegnede sin for 
broderparten. 

Ved domsafsigelsen den 11. marts 1851 
blev han dømt for 139 forhold altover
vejende tilfælde af tyveri og indbrud. 
Hans ugerninger i hertugdømmerne kun
ne ikke pådømmes, da de var uden for 
den danske lovgivnings virkeområde. 
Men dommeren undlod ikke at bemærke, 
at de nævnte forhold sammen med hans 
gentagne urigtige oplysninger alligevel 
udgjorde skærpede omstændigheder. 
Generelt var der tale om simple forbry
delser, hvor Berggreen havde stjålet fø
devarer og letomsættelige varer som 
klædningsstykker, stof o .lign. Straffen lød 
på livsvarig strafarbejde i henhold til for
ordning af 11. april 1840 om straffe for 
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tyveri, bedrageri, falsk og andre dermed 
beslægtede forbrydelser. 7 

Selve dommen var det nu temmelig 
svært at få forkyndt for Berggreen. Den 
26. januar 1851 var han endnu engang 
stukket af fra Odense arrest. Sagen hav
de nu verseret i så mange år, og den ef
terlystes sag var kendt over hele Fyn, så 
det kan ikke undre, at han søgte til Jyl
land for at skjule sig. Det lykkedes, men 
kun for en stund. Den 26. april blev han 
pågrebet i Andst herred og ført til arre
sten i Kolding, hvor dommen blev for
kyndt for ham den 23. maj 1851. Han 
erklærede sig utilfreds med dommen og 
appellerede den til den kongelige lands
overret samt hof og stadsret i København. 
I mellemtiden var der ved herredsretten 
for Andst- og Slavs også blevet rejst en 
retssag imod ham. Mens han havde væ
ret på fri fod, havde han begået nye ty
verier, mindst to i Midtjylland og to i Sles
vig. Han havde været arresteret i flæk
ken Bredsted knap 20 km nord for Hu
sum og på Gram slot, men begge gange 
var han undveget efter ganske kort tid. 
Dommeren havde bl.a. rekvireret en ud
skrift af dommen ved Odense herredsret 
af 11. marts 1851, men da dommen var 
appelleret, fandt han det i overensstem
melse med straffeloven at se bort fra den 
verserende fynske sag og se på denne jy
ske sag som en selvstændig og uafhæn
gig straffesag. I denne retssag kunne Berg
green også kun dømmes for de to er
kendte forbrydelser, han havde begået i 
kongeriget. Straffen lød på 8 års tugthus
arbejde, og dommen blev afsagt den 2. 
oktober 1851.8 Afsoningen skulle foregå 
i straffeanstalten i Viborg, hvortil han 
ankom to dage senere. 

Hvad angik den appellerede sag, så 
blev den påbegyndt den 15. september, 
og dommen afsagt den 7. september 
1852. Straffen blev med ganske få æn
dringer stadfæstet. Igen appellerede han 
dommen, og sagen blev indbragt for 
Højesteret. Først den 2. januar 1854 faldt 
afgørelsen, som lød på en stadfæstelse af 
domme på tugthusarbejde på livstid. Da 
Berggreen ved de to første instanser og 
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ved Andst og Slavs herrredsdomstol var 
blevet betegnet som skadelig, dumdristig, 
farlig for samfundet osv., var han alle
rede den 20. maj 1853 blevet overført til 
Horsens Tugthus. Berggreen havde såle
des den tvivlsomme ære at være med til 
at indvi fængslet i Horsens. Dette nye 
fængsel forsøgte Berggreen øjensynlig 
ikke at undvige fra. 

Efter at have afsonet godt 8 år af sin 
straf søgte Ane Andersdatter om benåd
ning af sin søn, og fængselspræsten og 
inspektøren anbefalede en benådning. 
Justitsministeriet, der behandlede ansøg
ningen, indhentede også en udtalelse fra 
Højesteret, og her var tonen en anden. 
Det store antal tyverier, hans gentagne 
domfældelser og ikke mindst de forhold 
i Slesvig, som han ikke var dømt for, men 
som det blev anset for givet, at han var 
skyldig i, bevirkede, at ansøgningen blev 
afslået. Først efter gentagne ansøgninger 
og endnu 3 år bag tremmer blev han be
nådet, dog med krav om at forlade lan
det.9 

Det er det faktuelle om end summari
ske grundlag, som de videre undersøgel
ser kan tage sit afsæt i. De historiske lag, 
der kan afdækkes på grundlag af det 
omfattende materiale, er ikke desto min
dre langt mere omfattende. 

Mennnesket bag forbrydelserne 

Den ovenstående redegørelse yder kilder
nes retfærdighed, hvad angår det faktu
elle forløb. I det følgende vil jeg vise, 
hvorledes materialet tillader at komme 
mere ind under huden på det i sig selv 
fascinerede levnedsløb. F.eks. er det mu
ligt at danne sig et langt mere nuanceret 
billede af selve personen Frederik Han
sen Berggreen, men også af en lang ræk
ke andre aktører, som var impliceret i 
sagen. 

At Berggreens »bedrifter« har givet 
næring til et utal af myter og anekdoter, 
kan ikke undre, men selv om disse er in
teressante nok i sig selv, vil jeg her gene-

Peter Fransen 

relt lade denne side ligge og koncentrere 
mig om, hvilket billede det arkivalske 
materiale kan tegne af personen. 1° Fra 
den folkelige tradition kan det dog være 
på sin plads at nævne, at Berggreen ofte 
fremstilles som en godmodig person, der 
ikke gjorde folk fortræd. Ja sågar, at han 
stjal fra de rige og gav til de fattige. Ud
trykket, at han ikke var af de værste, op
træder ofte. I mangt og meget ligner flere 
af de folkelige fortællinger om Berggreen 
andre folkemindefortællinger om tyve
knægte. Nogle med en kerne af sandhed 
tilsat en god portion fantasi, andre er 
egentlige vandrehistorier. 

Charlotte S.H. Jensen rammer meget 
præcist, når hun vurderer, at retsarkiva
lier, som de findes i forbindelse med 
større kriminatsager som bandesager, ofte 
giver et detaljeret og nuanceret indblik i 
livet på bunden af samfundspyramiden. 
Hun skriver videre: »Selvom retsarkiva
lierne er skrevet af dem, der ofte både 
dømte og fordømte de implicerede, ka
ster politiforhør og sagsfremstillinger tit 
et lille flakkende søgelys ind [i] personer
nes private liv. Det er selvfølgelig et få
tal, der kommer direkte til orde. Det er 
knappe referater af, hvad de rent faktisk 
har sagt eller forklaret, da de stod foran 
dommer eller politimester, som har fun
det vej fra skriverens pen til protokoller
nes sider« Y I sagen om Berggreen er vi i 
den situation, at kilderne flyder så rige
ligt, at personen for alvor træder frem i 
lyset. Klarest fremstår dog de vurderin
ger, som anklagerne og forsvarerne på 
henholdsvis de forurettedes og Berg
greens vegne fremførte i deres proces
skrifter. 

I retssagen fra 1834 blev Frederik af 
anklageren C. V. Fich beskyldt for at være 
løgnagtig. Anklageren fremlagde en lang 
række udtalelser, der skulle underbygge 
dette. Hvorfra havde han så indhentet 
oplysninger om en drengs karakter, eller 
om man vil, moralske habitus? Jo, bl.a. 
skolelæreren og præsten var blevet 
spurgt. Generelt blev der i samtlige rets
sager mod Berggreen udfoldet særdeles 
store bestræbelser på at indhente oplys-

: . 
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En af de utroværdige 
historier, der fortælles 
om Berggreen, er, at 
han frivilligt lod sig 
trække til sognefogden 
af en fattig gammel 
morlil, der så kunne 
indkassere en. dusør på 
100 rigsdaler. Nok har 
flere af de fortællinger, 
der fortælles om 
Berggreen, en historisk 
kerne, men ikke alle. 
(Træsnit gengivet efter 
Fynske forbrydere og 
forbryderbander, 
1917) 

ninger fra de personer, der havde haft et 
nærmere kendskab til ham. 

Lærer M. Sørensen udtalte, at opførse
len var god, men kundskaberne måde
lige - hvilket betyder ringe. Interessant 
er også bemærkningen om, at han i de 
1Vz år, han har haft Frederik, ikke har haft 
noget at udsætte på ham i skolen, men 
at han til forskellige tider udeblev fra 
undervisningen i 8-10 dage, selv om han 
for disse udeblivelser fik »alvorlig straf«. 
Frederik udviste således allerede i skolen 
en adfærd, der skilte sig betydeligt ud fra 
sine jævnaldrende. At Frederik ikke brød 
sig om skolen, kom frem ved forhørene i 
1837. Han redegjorde selv for, at han i 

,., .. ,n :J·-
r ''7 

13 

perioden fra efteråret 1834 til l. maj 
1837, da han kom i tjeneste i Lumby, 
havde opholdt sig hjemme i fattighuset 
hos forældrene. I de 3 år havde han gået 
i skole, men dog af og til forsømt skole
gang, fordi skolelæreren var for streng 
imod ham. 12 

Hans første egentlige tjenesteforhold 
blev heller ikke nogen succesoplevelse. 
Hans skudsmållød på, at i de to måne
der, han havde tjent hos Katrine Maren 
Hansdatter, havde han opført sig meget 
slet. 13 

At Frederik ikke var som børn er flest, 
bekræftes også af pastor W. Holm i Bræn
dekilde. Præsten kunne oplyse, at når 

... -·. . . . 
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moderen havde sendt ham i skole, skul
kede han og gav sig af med dagdrømmeri. 
Vurderingen lød på, at han syntes mere 
oplagt til forstillelse end ærlighed. Om 
end sognet var af ringe omfang, og præ
sten nok kendte sine sognebørn, så kun
ne ovenstående udsagn godt tyde på, at 
præsten havde oplysningerne fra foræl
drene. Og så alligevel. Præsten havde 
nemlig også selv talt med drengen. Fre
derik havde frejdigt fortalt ham, hvorle
des han havde bedraget/vundet 12 skil
ling. Det uddybes ikke nærmere, men 
præstens vurdering var, at han handlede 
med »koldblodighed større end den man 
kunne tiltro en dreng af hans alder«.14 

Stillet over for dommerne og anklagen 
for at have stjålet en lommekniv og l 
rigsdaler og med de nævnte udsagn stod 
Frederik ganske svagt. Ikke mindst, fordi 
han samme dag, som kniv og mønt for
svandt, havde forladt sin plads og var 
draget til Odense. Her havde han købt et 
par nye sko for l rb. Den 13-årige knægt 
hævdede indædt, at han var uskyldig -
pengene havde han fundet i en pung på 
marken! Selv om hans vidneudsagn mil
dest talt ikke var særlig sammenhæn
gende, og han i flere tilfælde afgav mod
stridende oplysninger, blev han, som 
nævnt, frifundet. Det på trods af, at Fre
derik havde »flere urigtige påskud og 
notorisk hang til usandhed i forbindelse 
med slette vidnesbyrd«. Dommer C.A. 
Falbe resolverede, at de usandheder, han 
havde fremsat i denne retssag, især var 
fremkommet under Frederiks 5 dages 
ophold i fængslet. Selve fængslingen 
havde med andre ord taget hårdt på den
ne 13-årige knægt med hang til vidtløf
tige forklaringer. Drengens unge alder og 
mangel på sikre beviser bevirkede, at Fre
derik slap for yderligere tiltale. 

Selvom Frederik ikke blev dømt i 1834, 
så blev hans slette vidnesbyrd fra præst 
og skolelærer samt det faktum, at han 
havde været anklaget, omstændigheder, 
der senere igen og igen blev inddraget. 

Ved retssagen i 1837 blev hele sagen 
fra 1834 fremlagt, og anklageren kunne 
denne gang fremlægge langt mere bela-

Peter Fransen 

stende materiale. Et nutidigt spørgsmål, 
nemlig spørgsmålet om selve hans op
vækstvilkår ikke kunne have haft en 
uheldig indvirkning på Frederiks karak
ter, viser sig faktisk også at spille en be
tydelig rolle i Berggreens mere end 150 
år gamle retssager. 

Familien 

Frederiks far, Hans Frederik Jørgensen, 
undsagde sin søn og forklarede over for 
retten, at sønnen stedse under sit ophold 
og opdragelse i hjemmet havde vist stor 
hang til løgn og bestandigt været et 
skarnagtigt barn. Han havde forsøgt at 
straffe barnet, men moderen modsatte sig 
revselsen af drengen. Han erklærede sig 
enig i, at drengen nu skulle afstraffes al
vorligt! Åbenbart var der ikke megen 
hjælp eller moralsk opbakning at hente 
hos faderen - og ej heller hos moderen. 
Ane Andersdatter Berggreen var blevet 
afhørt tidligere i forløbet, og forældrene 
havde øjensynlig ikke samstemt deres 
forklaringer. Hun anførte drengens hang 
tilløgnagtigheder og ulydighed og dren
gens ubøjelige karakter. Hun havde intet 
synderligt håb om nogensinde at se ham 
forbedret og skikkelig i sin opførsel. Prygl 
havde han hyppigt fået fra barndommen, 
men uden forbedrende virkning. Hvad 
skal man så tro på? Sagde forældrene blot 
det, de troede, dommerne gerne vil høre, 
for selv at gå fri for en anklage for at være 
dårlige forældre? Det kan ikke afgøres 
med sikkerhed. Noget tyder dog på, at 
forældrenes udsagn ikke er alt for trovær
dige. Frederik søgte i hvert fald igen og 
igen tilflugt i Ny Hellevadhuset på Bel
linge mark, hvor forældrene boede i et 
af fattigvæsenets huse. I perioden frem 
til 1840 søgte han efter mislykkede 
tjenesteforhold til stadighed tilbage til 
forældrenes hus.15 Også senere, når han 
decideret var på flugt, blev han mindst 
to gange anholdt i Ny Hellevadhuset. 
Naturligvis kan årsagen til, at han igen 
og igen søgte hjem til forældrene, for
klares med, at han ikke havde andre ste-
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Frederiks skudsmålsbog samt en af de mange negative anbefalinger. Teksten lyder: »Den
ne Frederich Hansen har været hos mig i 21J2 dag så løb han bort uden tilladelse jeg 
mærkede [på] denne korte ti, at han er en løgner<< (bemærk den fynske stave måde af tid). 
At han også havde et vellykket tjenesteforhol d, fremgår af skudsmålet fra Chresten Larsen 
i Bellinge, der for perioden l. november 1839 til l. januar 1840 kunne oplyse, at Frederik 
Hansen havde tjent ham og opført sig ordentligt og tro. (Kilde: Odense Herredsfogedsarkiv: 
Dokumenter til politi- og forhørsptotokollen 1843-1846) 

der at søgte tilflugt, men alt tyder på, at i 
hvert fald moderen også var indblandet 
i dele af hans ulovligheder. Moderen, Ane 
Andersdatter Berggreen blev selv rets
forfulgt i den store retssag, der blev ind
ledt i 1843. Hun blev dømt for at have 
fungeret som hælercentral for sønnens 
tyvekoster og blev bebrejdet, at hun hav
de holdt denne farlige forbryder skjult 
vel vidende, at øvrigheden havde efter
lyst ham. Ved Odense herrredsrets dom 

af 11. marts 185 l blev hun idømt l års 
forbedringshus, ved lands- og overrets
dommen af 7. september blev straffen 
nedsat til 120 dages fængsel på sædvan
lig fangekost (altså ikke vand og brød) 
og denne dom blev stadfæstet ved Høje
steret den 2. januar 1854. Hvorom alting 
er, så voksede Frederik op i et fattigt hjem, 
som havde et nøje kendskab tillivet på 
den forkerte side af loven og det i et 
omfang, der var langt større end det hid-

· .. .. . . 
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til er fremgået. Hvad det lille udsagn om, 
at moderen var en Berggreen, reelt dæk
kede, får vi en klar fornemmelse af i de 
senere retssager. Tydeligst kom det frem, 
da hans defensor - altså forsvarer J .J. 
Hansen i sit indlæg den l. juni 1850 
fremførte: >> [da] jeg som konstitueret 
herredsfoged i året 183 7 første gang 
dømte ham til straf, har givet mig lejlig
hed til at vide, hvad også vil være den 
ærede dommer bekendt, at tiltalte Fredrik 
Hansens bedsteforældre, morbrødre og 
moster (i hvis omgivelse tiltalte har til
bragt sin ungdom, som han også, hvad 
akterne viser særlig har påberåbt sig sin 
morbroder Hans Berggreen som sin læ
remester) igennem en hel menneskeal
der har været genstand for justitial for
følgning og domfældelse for forbrydel
ser væsentligst af samme art, som de her
for tiltalte nu saggives«. 16 

Almisselemmet fra Brylle Hans Berg
green slap i 1837 for at blive straffet, selv
om Frederik hårdnakket fastholdt, at det 
var ham, der havde planlagt tyveriet. 
Dommeren udtalte, at sådan kunne det 
også godt have været, men der var ikke 
belæg nok for at dømme morbroderen. 
Var Frederik, som anklageren fremførte, 
blot en slubbert, som altid talte usandt? 
Hvis det var tilfældet vedrørende udsag
net om Hans Berggreen, så må man med
give anklageren, at han allerede som 16-
årig var meget drukdreven. J eg er dog 
mest til sinds i dette tilfælde at tro på 
Frederik af følgende årsag. Tre år senere 
ved politiforhøret i 1840 udtalte han, at 
på et tidspunkt, hvor han var på vej fra 
sine forældre i Bellinge til sin morfar 
Anders Berggreen af Brylle fattighus, 
vendte om, da en lille pige fortalte ham, 
at Hans Berggreen skulle være løsladt af 
arresten og på vej til Brylle fattighus. Fre
derik ønskede ikke at møde Hans Berg
green, da han var straffet, fordi han hav
de forsøgt at sælge to får, som farbroderen 
havde stjålet. 17 Frederik var her tydelig
vis bitter over at være blevet straffet, 
mens morbroderen her gik fri. 

Frederik og hans far blev indkaldt for 
at modtage dommen. Frederiks mod-

Peter Fransen 

stand var stadig ikke brudt, så han erklæ
rede, at han ønskede dommen prøvet ved 
overretten. Der var dog absolut ingen 
faderlig støtte til dette ønske- tværtimod. 
Han erklærede, at straffen skulle eksekve
res, da han anså det for gavnligere for 
sønnen, at han blev indsat i straffean
stalten til arbejde, end at han hensad 
ørkesløs i arresten blandt de øvrige fan
ger. Da Frederik den 17. juli blev hentet 
op af arresthullet og fik sin dom forkyndt 
af de lovbefalede stævningsvidner, med
delte han, at han var misfornøjet med 
dommen og fastholdt ønsket om at ap
pellere. Der var ikke andet at gøre for 
stævningsmændene end at tage det til 
efterretning. Blot to dage senere havde 
Frederik dog skiftet mening. Om det var 
frygten for det dårlige selskab i arresten 
eller måske nok snarere dommeren, som 
havde presset Frederik, kan ikke afgøres. 
Dommeren kunne nu notere, at han ef
ter begæring fra arrestanten var kaldt til 
arresten, og nu erklærede Frederik sig til
freds med dommen. 

Det år, som Frederik måtte tilbringe i 
Odense Tugt- og forbedringshus efter sin 
første dom, ser ud til at have beseglet 
hans skæbne som forbryder. De bekendt
skaber, han fik her, med ældre forbrydere 
virkede alt andet end forbedrende. Blandt 
de medindsatte finder vi den senere mor
der Niels Rasmussen, Talleruphuse, som 
Frederik slog sig sammen med i 1840-
erne bl.a. på sine togter til Slesvig.18 

Fængsel og nye retssager 

I samtlige de retssager, som Frederik Han
sen Berggreen var impliceret i, gøres der 
meget ud af at skildre hans karakter. I 
anklagernes procesindlæg ses der over tid 
en voldsom progression. Selvom han til 
stadighed benævnes som løgn- og tyv
agtig, bliver tonen gradvis skærpet. Re
sultatet bliver, at Berggreen er en >>for den 
offentlige sikkerhed og det offentlige vel 
i høj grad farlige forbryder«.19 Forsvarer
nes argumentation gik fra at tale om slet 
opdragelse, som igen sammenkædes med 
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Stofprøver fra tyverier ved Kavslunde forsynet med segl fra Middelfart Byfoged. Klæder, 
som var fundet uden ejermand eller blevet konfiskeret ved ransagninger og pågribelser, 

17 

blev nøje fremlagt ved forhørene. Der blev udført et stort arbejde for at finde de retmæssige 
ejermænd til klæderne - og ikke mindst- skaffe vidneudsagn imod Berggreen. (Kilde: 
Odense Henedsfogedsarkiv: Dokumenter til politi- og forhørsptotokollen 1843-1846) 
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fattige opvækstvilkår kornbineret med 
uheldig påvirkning fra andre tyve til at 
antage helt utrolige argumentationer. 
Mens forsvarerne i de tidligere retssager 
og også i retssagen, som blev indledt i 
1843, hidtil havde fremført vægtige og 
afbalancerede udsagn, blev indlæggene 
nu delvis af en helt anden karakter. Det, 
der skete, var, at Frederik Berggreen ty
deligvis ønskede at påvirke forsvarerens 
indlæg. Det lykkedes, og Berggreen tråd
te for alvor i karakter. I et brev, som blev 
afsendt fra Odense arrest til hans forsva
rer den 7. maj 1850, bad han ham om 
øjeblikkeligt at stille til en samtale. Han 
havde ingen tiltro til ham, »da han kom
mer med tvetydige ord, som strider imod 
min ret«.20 Selvom han på dette tidspunkt 
havde tilbragt de sidste 7 år i varetægts
fængsel kun afbrudt af de perioder, hvor 
han var på fri fod efter de utallige undvi
gelser, var han ikke nogen knækket 
mand. Brevet nærmest strutter af mod
standskraft. Forsvareren opfyldte da også 
ønsket, og Berggreen fik en betydelig ind
flydelse på forsvarerens procedure. ].]. 
Hansen nævner selv i forsvaret, at han 
foruden gennemgangen af de mange 
sagsakter har >>Confereret med ham i 
arrestforvarerens nærværelse«. Konklu
sionen var, at han ikke var så farlig, som 
han blev fremstillet. Nok var antallet af 
indbrud meget højt, men der var gene
relt tale om mindre forseelser. De forskel
lige indbrud og deres karakter vil jeg ikke 
gå ind på her, men derimod se nærmere 
på, hvorledes Berggreen blev forsvaret. 
Udgangspunktet for J.]. Hansen var at 
udtale sig om tiltaltes opdragelse, indi
vidualitet og motiver, fordi anklageren 
ikke specielt havde berørt noget derom. 
Hvad, der korn frem vedrørende opdra
gelsen, var ikke nyt i forhold til tidlige
re, men han fremførte, hvad angår indi
vidualitet og motiver, at en personlig 
samtale med tiltalte ville overbevise alle 
om, at han var et særdeles letsindigt, 
enfoldigt og godtroende menneske, i hvis 
karakter både dumhed og forfængelighed 
i en forunderlig grad aftegnede sig. I ar
resten havde hans medfanger, der beteg-
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nes som meget klogere og særdeles intri
gante, let spil, de drev ham til at søge 
»Sit point d'honneur i opnåelsen af tit
len >>Fyens Mestertyv«- en kvasihæder, 
som bedstefaderen Anders Berggreen og 
morbroderen Lars A. Berggreen i mange 
år nok har i Fyen«.21 Hans trang til at lyve, 
stjæle, løbe bort og strejfe om blev ifølge 
forsvareren grundlagt med de påvirknin
ger, han fik i det miserable barndorns
hjem og i ungdornmen forstærket ved at 
omgås medfanger. 

Forsvarets strategi byggede på at give 
indtryk af, han ved sine personlige sarn
taler med Berggreen havde fundet ind til 
hans individualitet. Tricket skulle bestå 
i, at dommeren skulle se mennesket bag 
handlingerne og ikke ensidigt fokusere 
på de tyverier, han ubestrideligt havde 
begået. Han demonstrerer en klar indsigt 
i psykologiske mekanismer og en analyse 
af sammenhængen mellem dårlige so
ciale forhold og kriminalitet, der i sin 
udformning ikke ligger langt fra de ar
gumenter, der findes i vore dages diskus
sioner vedrørende forbrydelser. Udtrykt 
med nutidige termer lykkedes det forsva
reren på en overbevisende måde at få 
fremstillet Berggreen som et offer - et 
socialt multihandicappet individ, forud
bestemt til at ende i samfundets taber
gruppe. 

Det overraskende i forløbet korn med 
prokuratur ].]. Hansens henvisning til 
Berggreens egen beretning. Han skulle 
være blevet lokket til imod penge at have 
tilstået forbrydelser, han ikke havde be
gået, og han var f.eks. blevet kørt rundt 
fra sogn til sogn i Vends herred, hvor 
>>man beværtede mig med snapser-jeg 
spiste og drak og var derved i en jævn 
beruset tilstand. Folk strømmede til for 
at se mig, viste mig opmærksomhed som 
et vidunder; den hele affære morede mig 
og smigrede mig. Jeg bejaede i et oprømt 
lune gerne alle spørgsmålene om min 
udøvelse eller deltagelse, snart i et snart 
i et andet tyveri, uagtet at det var lutter 
løgn, og jeg i almindelighed hverken 
kendte den bestjålne eller gernings
stederne eller mig bevidst havde været 
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Fotografi af Odense Rådhus ca. 1860. Frem til1861 rummede kælderen den såkaldte 
rådstuearrest, hvor varetægtsfængslede blev spærret inde under kummerlige forhold. 
Arresten var alt andet end flugtsikker. Selvom Berggreen sandsynligvis har rekorden, hvad 
angår undvigelser herfra, var han absolut ikke den eneste, for hvem det gentagne gange 
lykkedes at stikke af. (Foto: Møntergården, Odense bys Museer) 

der tilforn, og således er det gået mig -
også i andre egne af landet, hvor man 
har ført mig hen«. 22 

Hvis der var hold i udsagnene, måtte 
der sættes et spørgsmålstegn ved trovær
digheden af retssagens forløb. 

Hverken dommer eller anklager gik 
nærmere ind på de fremsatte påstande. 
Tager man Berggreens straf i betragtning, 
tyder det så på, at vi her har med et ju
stitsmord at gøre? Næppe! 

Går vi tættere på beretningen, så blev 
Berggreen ganske rigtigt sendt fra Oden
se arrest til Gribsvad kro for at blive af-

hørt i juni 1845. Intet tyder dog på, at 
han blev beværtet fyrsteligt. Berggreen 
havde tilstået en lang række grovere 
forbrydelser i Vends Herred, og formålet 
med at sende ham til afhøring i herredet 
var at få belyst disse sager samt ikke 
mindst at få indsamlet vidneudsagn. 
Dommer Knudsen havde dog sine betæn
keligheder, dels fæstede han ikke lid til 
alle Berggreens tilståelser, dels var han af 
den overbevisning, at årsagen til de ofte 
ganske tågede tilståelser netop var ønsket 
om at blive sendt til afhøring. Under 
transporten kunne der opstå ubevogtede 
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øjeblikke, som arrestanten så måske vil
le benytte til at flygte. Når det betænkes, 
at Berggreen på det tidspunkt allerede var 
undveget en snes gange fra varetægts
fængsling, kan det ikke undre, at han 
blev anset som potentiel undviger. Knud
sen føjede også til, at han ville foreslå, at 
Berggreen ikke skulle være for længe på 
et sted, da det ville give ham tid til at 
udtænke en flugtplan. Betroede mænd 
skulle føre ham fra stad til stad indtil 
Middelfart. Knudsen undskyldte, at han 
tillod sig at give gode råd, men det »er 
kun fordi jeg tror at kende personen 
nøje«. Der blev også truffet ekstra hårde 
foranstaltninger i forbindelse med trans
porten. Berggreen blev belagt med felt
jern og kæde, håndjern samt et halsjern, 
som han også havde været pålagt i Oden
se arrest. Ved ankomsten til Gribsvad kro 
blev der nidkært kvitteret for modtagelse 
af både arrestant og effekter.23 På bag
grund af de grundige forhør, der blev 
holdt på kroen, er der intet, som tyder 
på, at Berggreen er blevet tillagt et utal 
af forbrydelser, han ikke har begået. Det 
kan ikke afvises, at Berggreen blev druk
ket fuld og derved tilstod forbrydelser, 
som han ikke havde begået, men kun 
hørt om i forbindelse med sin omgang 
med andre forbrydere, men sagerne blev 
undersøgt ganske nøje. I det endelige an
klageskrift blev der nok anført forbrydel
ser begået i Vends herred, men slet ikke 
det antal, som til tider var på tale. Reelt 
endte forsvareren også blot med at an
føre et enkelt tyveri i Vends herrd (nr. 58 
i anklageskriftet) som »et af de flere ty
verier han i letsindighed og i beruset til
stand urigtig har påtaget sig ved den 
foran omtalte rejse til Vends herred«. 

Vedrørende tyverierne i Jylland og i 
Slesvig blev skylden skudt på Niels Ras
mussen Talleruphus. De tilståelser, som 
Berggreen var kommet med var angive
ligt fremkommet under fysisk tvang og 
tortur. I Bjert blev han tildelt 2 7 slag med 
tamp [pisk], og som vidnesbyrd herpå 
påberåbte han sig distriktslægen i Hor
sens, der havde ham under behandling 
efter mishandlingen. Han blev behand-
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let med lægende vand. Berggreen påpe
gede også mishandlingen over for rets
betjenten i Vejle samt over for arretsfor
varer Rasmussen i Odense, da han igen 
ankom hertil. I Haderslev arrest blev han 
»idømt« 12 piskeslag i 14 dage, men da 
han ikke længere kunne udholde tortu
ren, undveg han fra arresten. Selv om 
bilagene heller ikke kan dokumentere 
torturen, kan den jo godt have fundet 
sted. 

Hvad angår tyverierne i Jylland og Sles
vig, tilstod han flere af disse under for
hørene i Odense - og her var der ingen 
tale om, at de var fremkommet under 
fysisk tortur. Her blev hans forklaring 
imidlertid ændret til, at han i perioderne, 
hvor tilståelserne fandt sted, havde lidt 
af en periodisk sindsforviring efter de 
mange år som arrestant. For at under
bygge sin påstand henviste han til stads
lægen Helweg, som skulle have haft ham 
under lægebehandling. Vedrørende læ
gebehandlingen af Berggreen er der ikke 
meget at hente, der kunne understøtte 
Berggreens udsagn. Stadslæge H. Chr. 
Helweg havde ham rigtignok under be
handling, men bemærkningen fra 1846 
lyder på, at han foregiver afsindighed, og 
han derfor skulle underkastes styrtebade 
i Odense dåreanstalt på Gråbrødre Ho
spital.24 

Dommer Knudsen fremhævede, at 
nogle af de tilståelser, der var fremkom
met, kunne tilskrives »en om end overgå
ende tilbøjelighed til ved anger og bod 
af søge fred med sig selv, men kendeligt 
er det altid, at Frederik Hansen ved så
danne angivelser væsentligst har søgt at 
vidtløftiggøre sagen, for at vinde tid til 
flugt«. 25 

Inden for denne artikels rammer er der 
ikke plads til en detailredegørelse for 
Berggreens forskellige vidneudsagn, men 
hans afvisninger af mange af anklage
punkterne kan deles i følgende grupper: 

• anklagepunkter, som han ikke selv 
havde begået, men blot hørt omtalt 

• tyverier, som han havde taget på sig af 
medlidenhed med en anden anklaget 

.. 
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For at kunne klare den 
stadig større belæg
ning, der i 1840 'eme 
plagede Odense tugt
og forbedringshus i 
Klaregade, fremlagde 
tømrermester Hans 
Lanhoffet udvidelses
forslag med tegninger 
for direktionen for 
Odense tugthus. På 
grund af mangel på 
penge blev udvidelsen 
ikke gennemført. Da 
der ikke var tale om at 
sikre anstalten bedre, 
er det nok tvivlsomt, 
om en realisering af 
projektet kunne have 
holdt Berggreen inde
spærret. Selvom han i 
1840'eme »kun<< var 
varetægtsfange, blev 
han placeret i Klare
gade efter adskillige 
gange at have rømmet 
rådsstuearresten Det 
hjalp ikke! (Kilde: 
Fyns Bispearkiv: 
Odense Tugthus. Breve 
1842-1846) 

., 
~-<![~ 

• tilståelser, som han havde fremsat i 
sindsforvirret tilstand 

Det væsentligste er, at han generelt næg
tede sig skyldig i stort set alt andet end 
små tyverier af fødevarer. Det selvom han 
ved sine mange pågribelser - og pågri
belsesforsøg - ofte var i besiddelse af ty
vekoster - især klæder og stof. Ikke blot 
nægtede Berggreen hårdnakket, men han 
satte nu også sin forsvarer i en prekær 
situation. Berggreen havde uden om sin 
forsvarer klaget til amtet over den ordi
nære dommer. Det fik forsvareren til at 
udtale, at hvis det havde været en privat 
sag, kunne han blot have bedt sig frita
get for at føre sagen, men da det af amtet 
var blevet ham pålagt at være Berggreens 

~. ; 
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forsvarer, »har jeg intet valg, men kun 
min strenge pligt at opfylde. - Tiltalte 
påstår, at han af flere grunde ikke har til
lid til den ordinære dommers upartisk
hed, og at han kun for en dertil beskik
ket sættedommer[en dommer der be
handler en enkeltssag, som den ordinære 
dommer på grund af inhabilitet ikke kan 
behandle] vil udtale og retfærdiggøre sig 
og derefter lide, hvad straf loven måtte 
diktere ham. Han siger, at det interesse
rede dommerne som inquirent [forhørs
leder] så meget at få antallet af tyveri
erne forøget, at han gav tiltalte tid efter 
anden penge derfor som også ekstra tære
penge daglig, og at lysten til pengene var 
så stærk hos tiltalte, at den overvandt al 
betænkelighed hos ham i at vedgå også 

. .. · ...... 
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mange tyverier, hvori han slet ikke var 
skyldig«.26 

Berggreens udsagn om, at han skulle være 
betalt for at tilstå forbrydelser, blev ud
videt til et frontalt angreb på dommer 
Knudsen. Den lange retssag med tilhø
rende varetægtsfængsling og idelige for
hør havde ikke svækket Berggreens 
kampgejst. Her spores absolut ingen un
derdanighed over for myndighedsperso
n er. Da han den 28. juni 1850 fik oplæst 
forsvarerens indlæg, erklærede han, at 
han forstod og bifaldt udlægningen og 
gentog i samme nu, at dommeren burde 
sættes fra bestillingen. Dommer Knud
sen så sig herefter foranlediget til at frem
lægge det brev, som retten havde mod
taget fra stiftsamtmand C. Bille Brahe, der 
afviste protesterne og henviste til, at for
svareren kunne fremføre Berggreens sag. 
Forsvarer J.]. Hansen udbad sig herefter 
ekstra tid til at få dokumenteret Berg
greens klagepunkter. Anmodningen blev 
efterkommet. 27 

Før dommen faldt ved herredsretten, 
fremlagde både anklager og forsvarer nye 
indlæg. Anklageren havde brugt tiden til 
at udvide anklageskriftet med yderligere 
tiltaleiser for kriminelle handlinger. I alt 
voksede anklageskriftet fra 188 punkter 
til 208! Forsvarerne bad gentagne gange 
om yderligere udsættelse, men det lyk
kedes ikke forsvareren at fremkomme 
med nye afgørende beviser på Berggreens 
uskyld. Han kunne dog dokumentere, at 
nogle af tilståelserne, som Berggreen var 
fremkommet med, og som han senere 
havde trukket tilbage, vedrørte tyverier, 
som ikke kunne været begået af ham, da 
han bevisligt havde siddet i arresten i 
denne periode. J.]. Hansens analogslut
ning, at han derfor heller ikke havde be
gået alle de øvrige kriminelle handlinger, 
han havde tilstået og senere trukket til
bage, var dog på ingen måde overbevi
sende. 

Taktikken var nu at indrømme, at Berg
green havde begået forbrydelser, men at 
han ikke var nogen farlig person, der lige 
så godt kunne havde myrdet som have 
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begået tyverierne, men derimod snarere 
en fej og drengeagtig natur. På ingen 
måde tilstrækkeligt til at idømme ham 
strafarbejde på livstid. Helt afgørende var 
det dog, at ].J. Hansen nu lagde klar af
stand til sin klients kritik af dommeren 
og de påstande, som Berggreen havde 
fremsat om det korrupte sagsforløb. ].]. 
Hansen forsvarede sig nu med, at han 
blot havde fremført Berggreens klager og 
kritik, således som amtet havde pålagt 
ham at procedere. Han udtalte nu sin 
»beklagelse over en sådan kritik«.28 Na
turligvis kan man gisne om, at Berggreen 
nu var blevet et offer for en sammensvær
gelse, hvor både dommer, anklager og 
forsvarer havde rottet sig sammen imod 
ham, men det er ikke den mest oplagte 
tolkning. Det sandsynligste er, at det ikke 
var lykkedes for].]. Hansen at fremskaffe 
beviser eller tungtvejende indicier på, at 
Berggreens udfald imod forløbet af rets
sagen kunne verificeres. 

Af de 208 anklagepunkter, som Berg
green stod anklaget for, blev han dømt 
for 139. Dommer F. Knudsen fandt øjen
synlig ikke de øvrige anklager tilstræk
kelig bevist til at dømme ham for alle for
hold. Hvis det havde været dommeren, 
der på en korrupt måde havde fået Berg
green til at tilstå en lang række forbry
delser, han ikke havde begået, ville det 
så ikke havde været nærliggende at følge 
anklagerne i flere forhold, end han fak
tisk gjorde? En foreløbig konklusion ty
der på, at Berggreen af den ene eller an
den grund til tider selv havde tilstået ty
verier, han ikke havde begået, uden at 
det nødvendigvis var dommerne, der 
havde presset ham dertil - endsige be
stukket ham til at tilstå. 

Det forhold, at han var tidligere straf
fet, samt at antallet af pådømte forbry
delser stadig var betydeligt og til tider af 
grov karrakter, bevirkede, at han allige
vel blev idømt strafarbejde på livstid. Han 
blev med denne dom erklæret for en far
lig forbryder. De dommere, der så på sa
gen ved Lands- og overretten samt ved 
Højesteret, ændrede ikke ved denne be
dømmelse, og i dommen fra 2. oktober 
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Her e1~ hvad Maren 
Cathrine Hamdatter 
efter eget udsagn var 
blevet lokket med. To 
falske 50-rigsbankda
lersedler. Forfalsknin
gerne må siges at være 
ualmindelig dårlige. 
Frederik - der var 
analfabet- havde ikke 
selv fremstillet sed
lerne, men fået dem af 
en anden tyveknægt. 
Som et kuriosum kan 
det nævnes, at sedlen 
er en falsk Eckersberg! 
Ophavsmanden til den 
ægte 50 rb. seddel var 
søn af den berømte 
maler. (Kilde: Odense 
Amtsarkiv D29. 
Protokol med bilag s. 
1181) 

1851 fra Andst og Slavs Herreder er ord
lyden den samme >> Stemple arrestanten 
som en dumdristig og for den offentlige 
sikkerhed farlig forbryder «. Særlig ned
slående må det have været for Berggreen, 
at hans forsvarer ved Lands- og over
retten ikke for alvor gik ind i sagen. ]. 
Damkjær ser ikke ud til direkte at have 
talt med Berggreen, og på baggrund af 
det skriftlige materiale, som var blevet 
tilsendt fra underretten, konkluderede 
han, at det var vanskeligt at finde noget 
til forsvar. Han tilføjede sågar: >>]eg til
står, at han er kommunist i ordets vær
ste betydning, men ved siden deraf la
der der ikke til at være noget videre ondt 
ved ham.« 29 

Det eneste forhold, der måske kan ses 
som en formildende omstændighed, var 
dommens noget uldne formulering ved
rørende anklagepunktet for at have skaf-

. . . .. . .· 
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fet sig sin frihed fra arresten ved at for
lede Maren Cathrine Hansdatter til af 
befordre hans undvigelse ved hjælp af 
falske sedler. Retten anførte herom, at 
hvis der kunne opstå noget kriminelt 
ansvar for ham ved at have lokket med 
falske sedler for at opnå sit mål, så ville 
det >> i alt fald være absorberet ved den 
straf, han i øvrigt har pådraget sig«.~ 0 

Konklusionen ved Lands- og overretten 
lød på, at sagsgangen havde trukket 
længe ud dels på grund af sagens kom
plicerede forhold med mange involve
rede og mange forbrydelser, dels på 
grund af især Berggreens hyppige und vi
geJser. Dommeren understregede også, at 
Berggreen havde udvist foragt for retten 
ved igen og igen at have fremsat nye for
klaringer og skiftevis bekendt og nægtet 
et utal af tyverier. Det havde gjort sagen 
unødvendig vidtløftig og ofte afstedkom-

... . 
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Avisen blev også taget i brug, når Berg
green skulle efterlyses. Mon ikke han har 
fået sit ar på venstre pegefinger ved et af 
sine utallige indbrud? (Kilde: Fyns Stifts
tidende d. 30. januar 1851) 

met resultatløse undersøgelser i flere ju
risdiktioner. Det mundede ud i følgende 
konklusion: »Når imidlertid henses til de 
nysanførte omstændigheder, findes der 
dog ikke i så henseende at påhvile under
dommeren, der her ledet undersøgelsen 
med stor nøjagtighed, noget ansvar, hvil
ket samme og må statueres med hensyn 
til underretsactors sagførelse, uagtet den
ne skønnes at burde have været fremmet 
end noget større hurtighed. Heller ikke 
den øvrige sagførelse ved under- og over
retten har været forbundet med noget 
ophold, der, når hensyn tages til sagens 
store vidtløftighed, kan bevirke ansvar«Y 

Lands- og overretten så med bekym
ring på, at sagen havde trukket så længe 
ud, men der fandt ingen ændring sted i 
vurderingen af Berggreen. Højesterets
dommen bemærkede i relation til vur
deringen af Berggreen intet nyt. 

Bag tremmer i Horsens 

Fra perioden som afsoner af sin straf i 
Horsens tugthus 1853-1863 er det også 
muligt at få spredte glimt af, hvorledes 
Berggreen blev karakteriseret. Da bestræ
belserne for at få ham løsladt imod at 
afskibe ham til Amerika blev intensive
ret, var omdrejningspunktet, at han alli-
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gevel ikke var den farlige forbryder, som 
det ellers var blevet fremført i domsma
terialet. Der er en klar tendens til, at de 
personer, som var tæt på Berggreen, be
stræbte sig på at få ham benådet.32 De 
personer, der tøvede, var at finde blandt 
dem, der så på sagen udefra, og som sad 
inde med den endelige afgørelse. Efter at 
Berggreens moder via præsten i Brænde
kilde havde indsendt sit andragende om 
at benåde sin søn, fulgte en lind strøm 
af udtalelser om hans opførsel og karak
ter. Inspektør F. Mazanti ved Horsens 
tugthus kunne i april1860 give direktø
ren for straffeanstalten justitsråd Jesper
sen oplysninger om, at hans opførsel i 
straffeanstalten, navnlig i de sidste 6 år, 
havde været i enhver henseende rosvær
dig. Hvad angik fangens åndelige til
stand, blev der indhentet oplysninger fra 
fængselspræsten Emil Boesen. Han anbe
falede varmt at løslade Berggreen og hav
de kun godt at herrette om ham. Alt dette 
var dog ikke tilstrækkeligt til at overbe
vise Justitsministeriet, som skulle anbe
fale indstillingen, Højesterets udtalelse i 
sagen faldt nemlig ud til ugunst for Berg
green. 

Efter de første afslag søgte Berggreen 
bistand i det fynske, han henvendte sig 
efter accept fra inspektøren til politime
ster Gregorius Nicolaus de Klauman i 
Odense. Berggreen skrev nu ikke længere 
som en rebel, hans brev af 8. juni 1861 
til Klauman er underdanigt fyldt med 
datidens høflighedsfraser, og brevet kan 
hine steder have bodsbrevets karakter. 33 

Efter 10 års indespærring uden afbrydel
ser foranlediget af undvigelser anførte 
han, »at jeg i den tid har afbødet, hvad 
jeg har forbrudt imod loven«. Klauman 
indsendte den 8. august 1861 en anbefa
ling til kongen om benådning. Klauman 
slog på, at Berggreen var opdraget af en 
slet moder »thi han var et uægte barn«. 
Hvor denne sidste oplysning er kommet 
fra, fortoner sig i det dunkle, men kor
rekt var det i hvert fald ikke. Det er fri
stende at se udsagnet i sammenhæng 
med, at Berggreen i sit brev til Klauman 
motiverer sin henvendelse med »den fa-
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Te l egrapbs tatio n norsen i Kjøbenbavn. 
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Telegrammet, der gav Berggreen muligheden for at forlade Horsens Statsfængsel imod at 
lade sig landsforvise. Afsenderen er den daværende kabinetssekretær J.P. Trap, der nok vil 
være kendt af de fleste for det store topografiske værk Trap Danmark. (Kilde: Justitsmini
steriets 1. kontor Diverse sager. Arlige fortegnelser om fangers benådning XIII. 1863) 

· .. .. . ,. 
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Den lille tegning viser grundridset af det hus, hvor Ane Nielsdatter og hendes moder boede 
- tæt ved Berggreens forældres bopæl. I det lille hus på ca. 50 m2 fik flere tyveknægte 
husly, og hertil søgte Berggreen i første omgang tilflugt efter at være brudt ud af arresten i 
rådhuskælderen i oktober 1843. Han var lige ved at blive pågrebet her natten imellem den 
15. og 16 januar 1844, men det lykkedes at unddrage sig pågribelsen ved at stikke af 
gennem en nedfalden væg. Betjentene måtte nøjes med at arrestere Mads Hansen, som var 
undveget tugthuset i Klaregade. Ane Nielsdatter, som også havde været Berggreens kære
ste, blev efterfølgende bl.a. dømt for at have hjulpet han med at sælge tyvekoster. (Kilde: 
Odense Amtsarkiv D27, Protokol med bilag s, 147). 

derlige vel villighed, som De tidligere har 
vist mig«. En tolkning kunne være, at 
Berggreen og hans moder har forsøgt at 
appellere til Klauman ved at spille på en 
påstået illegitimitet kombineret med at 
smigre Klauman ved at appellere til den 
faderlige velvilje. Hvis det skulle være til
fældet, så havde Berggreens ophold i 
fængslet i hvert fald ikke fået ham til at 
opgive at lyve. Ud over de argumenter, 
som vi tidligere har hørt om de dårlige 
sociale forhold og Berggreens higen ef
ter at opnå et stort navn i forbryderver
denen, hævdede Klauman, at han ikke 
anså ham for nogen farlig forbryder, han 
besad en godmodig natur, dog letsindig 
og forfængelig. En vurdering, som han 
efter eget udsagn byggede på et mange
årigt kendskab til ham. At Klaumans vur
dering dog ikke byggede på friske ind
tryk, fremgår dog også. Han anfører, at 
Berggreens lange ophold i straffeanstal
ten i Horsens »må antages at have mod
net hans forstand og givet hans karakter 
mer stadighed«. Målet med løsladelsen 

blev formuleret således: »Da han allerede 
er 39 år gammel, var det rigtignok øn
skeligt, at han, medens hans kræfter end
nu er tilstrækkelige, måtte gives lejlighed 
til i en anden verdensdel at kunne fri
gøre sig for sin tidligere lastfulde vandel 
og begynde et nyt og bedre liV«. Også 
denne ansøgning blev afvist. 

Fængselsinspektøren pressede i de 
kommende år igen på over for justitsmi
nisteriet. Fængselspræst E. Boesen kun
ne nu oplyse, at Berggreen, der i flere 
omgange havde haft forhåbninger om at 
blive benådet, nu var ved at blive ned
brudt »tanken om at blive fri er bleven 
så over mægtig i ham, at jeg tror ikke, 
han endnu engang vil udholde en skuf
fet forventning. I 1863 blev Berggreen 
optaget i Justitsministeriets forestilling til 
benådning af forskellige i straffeanstal
terne hensiddende fanger, om end ikke 
uden betænkelighed. Indstillingen var 
udarbejdet af justitsråd og inspektør Fre
derik Bruun, som forestod justitsministe
riets kontor for fængselsvæsenet. Efter de 
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første konceptudkast havde »L« tilføjet 
»Uagtet jeg efter mængden og beskaffen
heden af de af ham begåede forbrydelser 
ville finde overvejende betænkelighed 
ved at indstille ham til benådning, hvis 
han skulle forblive heri landet, altså un
der de samme forhold og omgivet af de 
samme fristelser som tidligere«. Sagen 
havde således været forelagt etatsråd og 
departementschef for l. departement 
C.P.G. Leuning. De fortrinlige anbefalin
ger, han havde fået, vejede nu så tungt, 
at Berggreen blev indstillet tilløsladelse 
imod at forlade landet. »Det tør antages 
at være nogen sandsynlighed for at straf
fen har indvirket således på ham, at han 
i et fremmed land, hvor hans fortid er 

Hl 

4. 

;:)r\1 fif ~o en ~rlrrinr 

.Om min l•lø~~ -9al~. af ®taal, 
:Il1rtil to !lllnn.tcttrr fitu 
.Om bl•cr ,j),lnn~. rnc~ fnel•rr ID!ntlf. 
'&Ir til &rt mcb lrcnM etnn!l 
!Samlet l•lrll l•r~ ®h·u,•ftlllg. 

5. 

;Jeg !lltand)rttrrnr ba [la:n~te 
,Pnnnli!lt vær va~ ~nar~e ~ri~·! 
Wribr~tl fPtrirrrn gla~ jr~ ~·lm~tr 
\Ib im !l.linbnrt - nrt o~ fir! 
mreb lltln ~rn af il.Jæ~grn nrb i 
!lla11t111 [lob bog tæt brrt•rb! 

Ll. 
~rriffrn flap vaa ~nlt•r ·'l>t•i~t·, 
SirmOroen vnr ri !t l~~ i 
D!l min ~lr!crinr0 tlrøibe 
.SI o ø mi~ eaar iøa !Biobrt il•·~; 
Dg jrg bt•rtr !l.løt]lrn~: .Z t~ p' 
lla Nn ioer fm ~t•t•nrn op. 

7. 
.piUc Il~b! l•uor jmurte .j)æl1 
;Jeg bng ZM•ene gn•nnr ID! u ur; 
:Ilrt lltll' it<N n!l brr Ilt fjæl1, 
®lu~•IW uo ni \)'æn9[let•'· il.luur. 
®lab jrg Nr ~m GJjertrub jomg, 
®aa ~ri runN i >5fovrn !lang. 
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ubekendt, vil kunne bryde sig en bane 
og erhverve sig sit underhold på en ret
skaffen måde«. Berggreen slap endelig 
igennem nåleøjet og blev benådet i an
ledning af kongens fødselsdag i 1863. 

En opsummering af forløbet findes i 
Årsberetningen fra Horsens fængsels
selskab, der i en noget patetisk tone om
taler en fange med løbenummer 204.34 

»Han havde ord for at være en meget far
lig forbryder, hvortil uden tvivl mest bi
drog han gentagende undvigelser, der 
tydede på dumdristighed og frækhed. I 
straffeanstalten forholdt han sig imidler
tid roligt, og i de sidste år var hans op
førsel og hele færd således, at vi vel tur
de mene, at han ingenlunde var den far-

10 

8. 

])og min lillæbe t•ar run jttlffeb, 
X~ i min ,1\'jærrtl in t> jo f•ltl; 
~rg ~trfL•r til o~:~unbrup f[øff1b, 
'!o!J rn .Stioc ubrn !llnt1; 
®lttltbr brn til Wæn!]ilrt ~m 
;i'ur nt irir min .\)jcrtm~ !llrn. 

\J. 

3\riiti,l jr11 til lwic ~lluurr 
· 9\riilr ben t•rb ID!thllltnC. .Zfin, 

ji=fur je!l ~.1 til 1\'il!n~ild~ ~u1·r 
X\'ltlUrtt op til ~jjrrrrub min; 
.p~it jt'!l jtob Ptla !!v11tnf> :!L1P, 
l)a jt!) rom ti[ il.Jinl>l•rt op. 

IH. 

-·· :~ .... 

.ptlO jtaarr ~tlit h~n l'Vltt ftlll falbt, 
·~et ll'm 0~~ for i•lnN b11r fn!JI; 
3:~i [om jeg paa ®jrrtrub fa(Dre, 
ruæ!]trr unagnrb POtl lin inn!]t 
!!le~ ~.·n iåmme \\'•tn!lfcl~ !llæ!l· 
t'11 mi11 gnh f[u~· t•rb mit 0fjii!!J. 

j l. 
ID! m min ititrfr. ~rm bog jrire\1 
Otter ID!t•r 1]enjtjemm~ .1\'raft, 
®atl l•an j[~!l fun ben i !l.leiret 
IDir\1 iit ltlll~r tuffr ®fnft; 
IDtm.; ~.m rtltll•te: .j)aal b a m! haal! 
!Bort jrg jmuttd jom rn ~al. 

Udsnit af visen om Be1ggreen gengivet fra det Lille hæfte om forbryderen, der udkom i 
1851. Den kvinde, som Berggreen faktisk forsøgte at befri fra straffeanstalten, hed nu ikke 
Gjertrud, men derimod Ane Marie Nissen Bruun. Hun var fulgt med Frederik, da han i 
1845 vendte tilbage fra Slesvig. (Kilde: Den vidt berømte fyenske Mestertyv Frederik 
Hansen Berggreens Levnedsløb samt hans Svanesang til hans Kjæreste Gjertrud. 1851) 
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lige person, som han var udråbt for. Vi 
havde ondt af dette stakkels menneske, 
der havde tilbragt sin længste levetid i 
straffeanstalten, og som følte sig så ulyk
kelig ved tanken om at skulle ende sine 
dage her. Da man kunde håbe, at når han 
blev frigiven og derhos udreven af de 
uheldige forhold i hjemmet, ville han 
endnu kunne gå en lysere fremtid i møde, 
blev han af inspektøren gentagende 
gange indstillet til benådning med for
pligtelse til at lade sig landsforvise ... 
Fængselsselskabet anvendte 80 rigsdaler 
til hans rejse, og det manglende fik han 
af nogle kammerater i tugthuset, der af 
deres overarbejdsfortjeneste sammen
skød en lille sum til ham«. 

Konkret var der tale om at afskibe ham 
til Amerika via politiøvrigheden i Altona. 
Pengene til rejsen blev sendt til politi
mesteren i Altona, der så sørgede for at 
få personen ombord på det rette skib. 
Denne eksport var en særdeles anvendt 
metode til at skaffe sig af med tidligere 
indsatte. Ca. 20% af de personer, der blev 
løsladt fra Horsens tugthus, blev i perio
den 1859-1910 sendt til udlandet. 35 

Fængselsselskabet udfoldede store be
stræbelser på at følge de personer, som 
havde modtaget støtte, og så gerne, at de 
løsladte meldte tilbage, hvorledes det gik 
dem i friheden. I årsberetningen for 1866 
anføres, at nummer 204 efter at være 
hjulpet til Amerika ikke havde ladet høre 
fra sig.36 I 1877 hører vi for sidste gang 
indirekte noget om Berggreen. Hans 
nummer opføres på en liste over perso
ner, om hvem der i de sidste S år ikke er 
indløbet efterretninger. Disse personer 
ville nu ikke uden nye efterretninger 
blive omtalt i fængselsselskabets årsbe
retning. 

Forhåbentlig vil det på et tidspunkt 
lykkes at finde frem til, hvorledes det gik 
Frederik Hansen Berggreen. Mon det lyk
kedes at få gjort ham til en nyttig sam
fundsborger i det nye land? Umiddelbart 
vil jeg dog skønne muligheden for tem
melig ringe. Med det liv, som han havde 
haft inden forvisningen, stod han både 
menneskeligt og socialt dårligt rustet. 

Peter Fransen 

Måske vil det senere lykkes at opspore, 
hvilken skæbne der overgik ham efter 
forvisningen. 

Vurderinger af forbryderen Frederik 
Hansen Berggreen 

Som det er fremgået, er der mange for
skellige opfattelser af Berggreens karak
ter. De usle sociale kår i en familie, der 
var alt for kendt med fattigdom og kri
minalitet, har utvivlsomt medvirket til, 
at Frederik kom ind i en kriminel løbe
bane. Skolen ser heller ikke ud til at have 
givet den bogligt særdeles svage Frederik 
nogen støtte. Som en reaktion på disse 
forhold synes en lemfældig måde at om
gås sandheden på tidligt at have rodfæ
stet sig i Frederiks sind. At han skulle 
udvikle sig til en forbryder med mange 
indbrud på samvittigheden, var dog først 
endeligt afgjort, efter han havde tilbragt 
året 1837/38 i Odense tugt- og forbed
ringshus. Selvom Frederik nok kan frem
stilles som et offer, så må det også anfø
res, at han må have været i besiddelse af 
en stærk personlighed. I hvert fald lyk
kedes det ham igen og igen at påvirke de 
personer, han kom i berøring med, til 
netop at fremføre de synspunkter, han 
ønskede fremmet. Det på trods af at en 
nøgtern vurdering af Berggreens udsagn 
ofte burde føre til en klar afvisning af 
disse som opspind og løgne. Muligvis kan 
han i perioder selv have været i tvivl om, 
hvad der var sandhed, og hvad der var 
falsk i de forklaringer, han afgav. De man
ge år i varetægtsfængsel kunne nok 
knække de fleste, så det er rimeligt at 
antage, at nogle af de tilståelser, han 
fremsatte og senere trak tilbage igen, er 
sket i perioder, hvor han har været ude 
af psykisk balance. Mere ude af balance 
var han dog ikke, end at han undveg ar
resten, så snart han så sit snit dertil. Tyve
togterne blev herefter genoptaget. Løgn 
og bedrag ser mere ud til bevidst at være 
brugt for at fremme sin egen sag end et 
udslag af sindssygdom. 

Selvom jeg har holdt mig fra de vur-
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Tre breve af Frederik Hansen Berggreen er det indtil nu lykkedes at spore. De to er omtalt i 
teksten, det trejde gengives her i udsnit. Selvom han i brevet er rimelig afdæmpet, fornem
mes den rebelske tone. Brevet er skrevet under hans ophold i arresten i 1850 sandsynligvis 
af en af hans medfanger efter Berggreens diktat. I de tidligere billedtekster nævnes nogle af 
de kvinde1~ som Berggreen havde et forhold til. I dette brev kommer der yderligere til. Det 
er ingen overdrivelse at hævde, at Belggreen må have haft et godt tag på mange kvinde1~ 
for om det er på Fyn, i Jylland eller i Slesvig, så optræder der kvindelige hjælpere og 
skiftende kærester. (Kilde: Odense Amtsarkiv D35, Protokol med Aetars bilag s. 191) 
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deringer, der er blevet givet af Berggreen 
i den sekundære litteratur, så kan det som 
et kuriosum nævnes, at blot tre år efter 
Marx og Engels i 1848 havde offentlig
gjort det kommunistiske manifest, blev 
ordet kommunist anvendt som skælds
ord til at beskrive Berggreens tvivlsomme 
bedrifter. I det lille fynske skrift fra 1851 
anføres det, at Berggreens handlinger er 
»hvad man i Frankrig, og andre lande 
anser for en lovlig næringsvej under 
navn af kommunisme«.37 Den samme 
term blev samme år som tidligere nævnt 
anvendt om ham af forsvareren ved 
Lands- og overretten. I P. Brodersens be
skrivelse af ham fra 1917 er udgangs
replikken, at han var ikke af de værste. 
Ingen af de to udsagn er i denne artikel 
blevet underbygget. Berggreen stjal så 
afgjort ikke fra de rige for at give til de 
fattige- han stjal fra både rig og fattig
og til sig selv. Og med det synderegister, 
som Berggreen kunne præstere, er det 
mere rimeligt at omskrive Brodersens 
udsagn til- han hørte ikke til de bedste. 
Brodersens udsagn er mere et udslag af 
den romantisering, der har fundet sted 
af Berggreens liv. 

Afslutning 
Perspektiver og mulige afledte 
undersøgelser 

Den engelske historiker E.]. Hobsbawn 
fremhæver i sin bog »Bandits«, at bande
kriminalitet tenderer til at blive epide
misk i tider med fattigdom og økonomisk 
krise.38 For samfund, hvor økonomien og 
produktionsforholdene er afhængig af 
landbrug, anføres det, at sådanne forhold 
ses i forbindelse med relativ lav efter
spørgsel efter arbejdskraft i landbruget 
kombineret med, at det øvrige samfund 
ikke er tilstrækkeligt rigt eller udviklet til 
at opsuge den overskydende arbejdskraft. 
Under disse forhold peger han på nogle 
faktorer, der gør, at visse personer vil være 
specielt udsatte for at blive kriminelle: 

• Personer, der ikke er integreret i det 

Peter Fransen 

agrare samfund, det vil primært sige 
uden binding til produktionsjorden. 

• Generelt mangel på jord med deraf 
følgende proletarisering og margina
lisering i forhold til de styrende lag i 
samfundet. 

• Ringe udsigt til social opstigning/so
cial mobilitet. 

Berggreen var i uhyggelig grad et offer 
for disse uheldige samspil. Lægges der 
hertil de blotlagte familiemæssige, sociale 
og personlige forhold, har vi i Berggreens 
tilfælde rigeligt med uheldige faktorer til 
at skabe en forbryder. 

Det første skridt videre i retning af at 
perspektivere Berggreens virke kan være 
at se på de personer, som Berggreen sam
arbejdede med. Der var væsentligst tale 
om løse forbindelser end om egentlig 
bandekriminalitet, men der tegner sig 
alligevel allerede nu et omrids af et mere 
eller mindre organiseret distributionsled 
for hælervarer. Det bør undersøges, hvad 
det er for et tyvenetværk, vi har med at 
gøre. Undersøgelsen kan sættes i relation 
til de hidtidige undersøgelser af fynske 
forbrydere og forbryderbander samt 
eventuelt suppleres med nye primær
undersøgelser. Målet må være at få teg
net et mere detaljeret billede af den kri
minelle fynske underverden i midten af 
1800-tallet.39 

Datidens normer og ikke mindst rets
normer må komme til at indtage en cen
tral plads. Det er slående, hvor meget 
forholdene i 1840'erne ligner vor egen 
tids retssystem. Strafferammerne var nok 
andre, men selve forløbet af sagerne, 
procedurerne, argumentationerne og 
hele det tankegods, der ligger bag, har vi 
ikke svært ved at forholde os til. Der var 
sket meget siden begyndelsen af 1700-
tallet, hvor strafferetten stadig var knyt
tet til religiøse og magiske forestillinger. 40 

Indsnævrer vi det tidsmæssige perspek
tiv, så skulle det være en undersøgelse 
værd at se mere detaljeret på og analy
sere meningstilkendegivelserne i bryd
ningstiden fra den sene enevælde til det 
unge demokrati. 

·. 
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Fortegnelse over de væsentligste 
utrykte kilder 
landsarkivet for Fyn 

Odense Amtsarkiv 
Amtsjournal 1844. 

Justitssagen imod Frederich Hansen (Bel
linge/Berggreen) af Bellinge og Niels Ras
mussen (Talleruphuus) af Tommerup 
m.fl. Følgende pakker: 
1843-1845 D27. 
1845-1846 D28. 
1845-1846 D29. 
1846-1847 D30. 
1846-1848 D31. 
1843-1850 D32. 
1843-1846 D33. 
1843-1851 D34. 
1843-1858 D35. 

Fortegnelser over kriminelle fanger 1833-
1842. C1741. 
Fortegnelser over kriminelle fanger 1843-
1864 C1742. 

Odense Herredsfogeds Arkiv 
Kriminalfortegnelser 1838-1884 l. pk. 
Domprotokol1833-1840. 
Domprotokol1848-1859. 
Dokumenter til ekstraretsprotokollen 
1834-1836. 
Dokumenter til ekstraretsprotokollen 
1837. 
Dokumenter til ekstraretsprotokollen 
1848-1851. 
Dokumenter til forhørs- og politi
protokollen 1843-1846. 

Odense Byfogeds Arkiv 
Arrestantprotokol 
Arrestantprotokol 

1832-1845. 
1845-1853. 

Lunde-Skam-Skovby Herredsfogeds Arkiv 
Domprotokol 1830-1846. 
Dokumenter til justitsprotokollen 1842. 

Odense Tugthus Arkiv 
Fangeprotokol 1798- 1865. 
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landsarkivet for Nørrejylland 

Andst og Slavs Herrredsfogeds Arkiv 
Domprotokol med 1851 (B 75-166). 
Horsens statsfængsel. Domsakter. 1-11 O. 
1851-1852 (B 205-112). 

Rigsarkivet 

Højesterets Arkiv 
Domprotokol1853-1854. Litra A. 
Slutningsbog 1853-1856. 

J utstisministeriet 
Justitsministeriets l. kontor Diversesager. 
Årlige fortegnelser om fangers benådning 
XIII. 1863. 

Noter 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

På Landsarkivets eksemplar er der med 
blyant skrevet, at sangen er skrevet atvæg
ter-vagtmester Rasmussen i Odense. Selve 
indholdet af det lille skrift synes sammen
skrevet efter de mundtlige beretninger, 
som var blevet knyttet til Berggreens navn. 
Forfatteren har dog også foretaget en vis 
research og fået overleveret beretninger fra 
personer, der har kendt Berggreen. 
Anne Stentebjerg har i DR den 29/7-1999 
fortalt om Berggreen, men udsendelsen er 
ikke meget andet end en oplæsning fra 
P.Bondesens artikel og giver ingen nye 
oplysninger. Udsendelsen kan høres på 
h ttp:/ /www.dr.dk/p l /danmarkkort/ a udi o/ 
dk99304.ram. Et andet eksempel er Fyns 
Tidendes kronik fra 6/1 1966: En mestertyv 
fra Bellinge, der uden at nævne det er fuld
stændig afhængig af den tidligere artikel. 
Det nyeste eksempel på at popularisere hi
storien finder sted her i 2002, hvor Edith 
Lundgaard fra lokalhistorisk arkiv i Bel
linge har oplyst, at skolens 6. klasse har 
arbejdet med at dramatisere historien. 
Episoden er omtalt i Kr. Tårup: Træk af 
Næsbyhoved søs historie s. 562-564 i 
Årborg for Historisk Samfund for Odense 
og Assens Amter 
Odense Amtsarkiv. D34. Bilag indhæftet i 
protokollen med udskrift af forhør nr. 112/ 
1848, s. 1848-1849. 
Odense Herredsfogeds Arkiv. l) Dokumen
ter til Ekstraretsprotokollen 1834-36, ju
stitssagen prokurator Fick contra tiltalte 
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dreng Frederik Hansen af Hellevadhuus. 14. Oplysninger fra præst og skolelærer fin-
2) Domprotokol1833-40, s. 26-26. 3) Sup- des som bilag i Odense Herredsfogeds Ar-
pierende bilag i dokumenter til ekstrarets- kiv. Dokumenter til Ekstraretsprotokollen 
protokollen 1837. 1834-36. 

6. Odense Amtsarkiv 035. Actors bilag nr. l. 15. I folketællingen 1840 opføres Frederik 
Her findes flere dokumenter samlet for Hansen hos forældrene med bemærknin-
hele retssagen. F.eks. afskrifter af stævnin- gen om, at han ingen fast tjeneste har på 
gen og dokumenter fremlagt ved ekstra- grund af dårlig opførsel. .. 
retten (nr. 1645/1837). Materialet er sup- 16. Genpart i pk. D32 i Odense Amtsarkiv ind-
pieret med undersøgelsesforhør fra den 23. ført i protokollen Domsakter i Justitssagen ~ · .. 
juni til 6. juli 1837 i Odense Herredsfo- mod Frederik Hansen Berggreen m.fl. 
geds Arkiv Forhørsprotokol1832-38 folio (3231/1844) s. 228. Vedrørende slægten 
391-398. kan det tilføjes, at man i Fyns Stiftstidende 

7. Berggreen blev dømt efter følgende §§ 12, den 20 marts 1835 kan læse en længere 
13, 14, 19, 22 og 25. Det, der udløste livs- redegørelse vedrørende morbroderen Lars 
tidsdommen, var følgende i § 12 >>derom Andersen Berggreen, der gik under beteg-
nogen har udøvet deslige dumdristige og nelsen Fyns mestertyv. Han døde som 
farlige tyverier [natlige indbrud, antagelse fange i Københavns citadelfængseL Den 
om at personen ville gøre brug af person- anden morbroder Hans Berggreen støder 
lig vold for at forsvare sig selv eller sine man f.eks. på i Odense herredsfogeds 
koster], kan straffen, under i øvrigt skær- arkivs pakke med Kriminalfortegnelser 
pende omstændigheder, endog bestemmes 1838-84. 
til arbejde på livstid<<. 17. Se Odense herreds forhørsprotokol 1840 

8. Andst og SJavs Herrredsfogeds Arkiv Dom- nr. 80/1840 spredt over protokollen fra 16. 
protokol med 1851 (B 75-166) folio 447- juni til 27. juli eller den samlede udskrift 
450. Og Odense Amtsarkiv D35, brev til af forhørene i Odense amts arkiv 1819-
stiftsamtmanden over Ribe Stift dateret 1919 pk. 31, side 2891-2921. Citatet fin-
den 10. november 1853. des her på s. 2892-2893 . 

9. Justitsministeriets l. kontor. Diversesager. 18. Niels Rasmussens skæbne hører til de mere 
Årlige fortegnelser om fangers benådning bizarre. Han var Frederik Berggreens med-
XIII. 1863. tiltalte i den sag, der blev pådømt ved 

10. Charlotte S. H. Jensen har i Røverhistorier Odense Herredsret den 11. marts 1850. 
- sagn og virkelighed. 1994, også omtalt Han blev kendt skyldig i 86 tyverier, men 
Berggreen. Hun sætter den folkelige tradi- desforuden havde han kvalt en af sine 
tion omkring Berggren ind i en større sam- medfanger under sin varetægtsfængsling 
menhæng, hvor historierne om Berggreen i maj 1848. Niels Rasmussen Talleruphuus 
beskrives som næsten for gode til at være blev dødsdømt, og henrettelsen blev 
sande (s. 23). I værket leveres en fin ana- eksekveret ved halshugning på skafottet 
lyse af stoffet om røvere ud fra en folke- ved Bolbro bakke den 17. marts 1854. Sa-
mindeforskers indfaldsvinkel, men værket gen følger Berggreen sagen fra underret-
rummer mere end det. I alt 6 forskellige ten til højesteret. Denne del af materialet 
røverhistorier gennemgås detaljeret, hvor håber jeg på et senere tidspunkt at kunne 
Charlotte S.H.Jensen bl.a. sammenholder gøre til genstand for en selvstændig ana-
den folkelige tradition med det billede som lyse. 
retsarkivalierne tegner af virkeligheden. 19. Odense Amtsarkiv D32, Protokol med 
Den fynske tyv Jens Henrik Chrtiansen domsakter i justitssagen mod Frederik 
Boye (1823-1856) er en af de udvalgte, Hansen Berggreen m.fl. s. 218. 
mens historierne om Berggreen ikke sam- 20. Odense Herrredsfogeds Arkiv. Dokumen-
menholdes med det arkivalske materiale. ter til ekstraretsprotokollen 1848-51. 

11. Charlotte S.H.Jensen: Røverhistorier s. 59. 21. Odense Amtsarkiv D32, Protokol med 
12. Dokumnenter til Ekstraretsprotokollen domsakter i justitssagen mod Frederik 

1837, udskrift af Odense Herredsforhørs Hansen Berggreen m.fl. s. 230. 
Protokol vedlagt læget om justitssagen 22. Odense Amtsarkiv D32, protokol med 
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