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Fra P Rosenørn, Århus. Henviser til modtagelsen af en skrivelse fra Det Holstenske Rytter 

Regiment, hvori man ønsker de to arresterede Ryttere Axel Johansen og Johan Hendrich 
Johansens gods, der er indsat hos Søren Andersen i Skanderup [Skannerup] og 3 Mænd i 

Fårvang, efter taxering bliver omsat i penge. Men eftersom nævnte personer hører under 

Amtmanden, bedes denne sørge for det forlangte.  

7 Marts 1780. 

Bilag: Dateret 5 Marts 1780 fra v Dyring, Haderslev, ovennævnte skrivelse, hvoraf fremgår, at 

to Ryttere af den Holstenske Regiment, Axel Johansen og Johan Henrik Johansen, er 

Glarmestre, og har opholdt sig på Tvilum Gods, den første hos Bonden Jens Sørensen i 

Fårvang og den sidste hos Søren Andersen i Skannerup. De er anholdt på grund af mistanke 
om Tyveri af en Tegnebog med 188 rdr, der forsvandt fra Forpagter Bleg, Støvringgård, ved 

Randers Hestemarked den 1 Februar. De har tilstået, at de nævnte dag på Gaden, fandt en 

Tegnebog med det angivne beløb, som de delte mellem sig, hvoraf de 117 rdr er kommet 

tilbage. Da [ikke] vedlagte extract viser, at de arresterede Ryttere har en del gods, herunder 4 
Heste som er sequestreret og indsat hos Søren Andersen i Skannerup og 3 Mænd i Fårvang, 

samt et par beslagne Hjul hos Søren Smed i Sahl på Tvilum Gods, bedes dette med det første, 

omsat i penge, således det manglende beløb kan erstattes. Fremgår videre, at deres sidste 

opholdssted var hos Jens Sørensen i Fårvang og Søren Andersen i Skannerup 

1253 
Fra M Moltke, Haderslev. [Se tidligere] Takker for underretningen om, at de 30 rdr 5 mk 15 sk, 

for salget af de Arresterede Ryttere Axel og Johan Henrik Johansens effekter, må blive udbetalt 

til Byfoged Tolstrup i Skanderborg, og at vedkommende må henvises til Regimentet, ang deres 

fordring for udgifterne vedrørende Hestene, da dette bliver et punkt i sagen, der vil blive 
pådømt ved en Krigsret. [Se næste]. 14 Maj 1780. 

2 Bilag: 

1)  

Dateret 16 September 1780 fra Düring, Haderslev, hvoraf fremgår, at der af de indkomne 
penge ved salget af de arresterede Rytteres effekter, må der til vedkommende som har 

underholdt deres 4 Heste, udbetales deres tilgodehavende, medens de resterende 14 rdr 5 mk 

15 sk er anvist til Forpagter Berg på Støvringgård, hvilket bedes udbetalt til ham når han 

fremkommer. 
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2)  

Dat 29 Juni 1780 fra Leth/ C Malling, der angiver beløbet på 16 rdr til dem der har underholdt 

de arresteredes Heste i 41 Dage, medens de resterende 15 rdr 4 mk 15 sk tildømmes 

Forpagter Berg på Støvringgård, foruden de allerede mod Caution erholdte 117 rdr til en liden 
erstatning for hans tab, som endnu bliver 55 rdr 1 mk 1 sk, hvilke Inquisterne begge har 

forødet, og bliver ifølge heraf den af Thomas Hansen i Randers, for Berg givne Caution for de 

angivne 117 rdr, at extraderes.  

1255 
Fra Numsen, Randers. [Se tidligere]. Drejer sig om de tidligere nævnte 2 Brødre ved det 

Holstenske Rytterregiment Axel og Johan Henrik Johansen, der har opholdt sig som Frimænd i 

Fårvang og Skandrup [Skannerup]. Disse er blevet arresteret og bragt til Vagten i Randers, 

fordi de skal have begået et Tyveri ved det sidste Randers Marked, idet de fra Forpagter Berg 
på Støvringgård har stjålet hans Tegnebog indeholdende 188 rdr i Sedler samt en del 

Brevskaber. Fremgår videre, at da der af de stjålne penge kun er kommet 117 rdr til veje, 

anmodes om at deres ejendele, hvoraf Axels  skal være hos Peder Hansen, Jørgen Jensen og 

Jens Sørensen i Fårvang, medens Johan Henriks er hos Christen Skjellerup og Christen 

Andersen i Skannerup,  bliver registreret og solgt til betaling af det manglende m v. 22 
Februar 1780.  

2 Bilag: 

1)  

Dateret 5 Maj 1780 fra M Moltke, Haderslev, henviser til forsikringen om, at de arresterede 
Rytteres effekter kan blive solgt, hvorom Regimentet nu længes efter at vide hvor meget der 

udkom af dette, udbedes nærmere oplysning, idet man snarest muligt ønsker, at få en ende på 

sagen. 

2)  
Uden dato og navn, udvisende at da salget skete den 15 Marts, og indbragte 30 rdr 5 mk 15 

sk, hvoraf Søren Andersen i Skannerup, for forplejningen af de 2 Heste for Johan Henrik 

krævede 2 mk daglig fra 14 Februar til de blev solgt, i alt 13 rdr 4 mk og Jens Sørensen i 

Fårvang, for Axels 2 Bæster  krævede 20 sk daglig for samme tid og 8 mk for Husleje, for det 
sidste Menneske, i alt 9 rdr 5 mk 4 sk, udgørende 23 rdr 3 mk 4 sk, hvorefter til rest 7 - 2 - 

11. 

 


