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Mel. Den Sømand er saa lidet estimeret 

 

Som ung Jens Nielsen alt gik Syndens Veje, 

Ni Aar han var kun, da han sendtes bort, 

Saa ondt et Sind ham Skæbnen gav i Eje, 

Og altid var hans Hjerte slet og haardt. 

 

Thi ej blot Indbrudstyveri han øved, 

Nej, Ildspaasættelse var mest ham kjær, 

Og i Forvirringen han listig røved 

Alt, hvad der nogenlunde kom ham nær. 

 

I England han de store Huse tændte, 

Blot for at stjæle naar han saae sin Tid, 

Og Skibe, Pakrum, hele Dokken brændte, 

Tilsidst hans Fjed til Hjemmet førte hid. 

 

Mens Folk om Natten rolig monne hvile,  

Sneg Mørkets Søn sig tyst til Gaarden frem, 

Snart hørtes Braandraab, og han saaes at ile  

Til Hjælp for det af Ild omspændte Hjem. 

 

Det var jo kun for Huset at bestjæle, 

Dog Lidet fik han for sin skumle Færd, 

Tilsidst man dog opdagede hans fæle 

Og lumske Anslag, nu bli´r Straffen svær. 

 

I Spanden han en Pengekasse gjemte, 

Og vilde lade, som han Slukning drev, 

Dog Ejeren ham hurtig om bestemte, 

Tog Kassen, og Jens Nielsen narret blev. 

 

Til Held for Verden blev tilsidst et Fængsel  

Det Sted, hvor han nu spekulere kan, 

Lad ham kun sidde – vi har ingen Længsel, 

For Den, der ødelægger By og Land. 

 

--------------------------------- 

 

 



Brandstifteren Jens Nielsen. 
 

 

      Om dette ualmindelig slette unge Menneske 

meddeles  

Følgende: 

      Han er født i Novbr. 1862 i Raabjerg ved Jyderup, 

Og saaledes kun 20 Aar gl. Allerede som 9aarig Dreng 

løb han flere Gange bort fra ”Landerupgaard”, en Fi- 

lial af Flakkebjerg, blev anholdt for Tyverier og straffet 

med Ris 2 Gange. Senere satte han flere Gange Ild 

paa Anstalten, og tilsidst lykkedes det ham, i Ledtog med 

flere af Eleverne at anrette en Ildebrand, der gjorde 

stor Skade. 2 Aars Forbedringshus var Straffen der- 

for. 1880 blev han fri, hjulpet til at forlade Dan- 

mark. I New York, Quebek og Montreal begik han 

flere Steder Indbrud med godt Udbytte, tog Hyre til  

Antverpen, stjal igen der, og tog til London, hvor han 

to Gange brød ind hos en Handlende og fyldte 2 store 

Sække med Klædningsstykker og Ure og solgte det Hele. 

Faa dage efter stak han Ild i Viktoria-Dok, i en Del 

Bomuld. En Del Pakhuse og Skibe brændte, og Ilden 

varede i flere Dage. Han laa ganske rolig i en Baad i 

Nærheden. Hans Maal med Ildspaasættelsen var at 

stjæle, men han fik kun 3 Frakker og 2 Kasketter, der til- 

hørte Toldembedsmænd. Et Par Aftener efter stak han 

Ild i et Skur fuldt af Hamp, men det naaede ikke til 

nogle Beklædningsudsalg, som han ønskede, hvorimod 

han samme Aften blev anholdt i den stjaalne Toldbe- 

tjents Uniform og dømt til 2 Mdrs. Fængsel, da man  

ikke anede, at han var Brandstifteren. Strax efter sin 

Løsladelse brød han ind i et Pakhus, hvor han stjal 2 

Frakker og stak ild i Pakhuskontoret, der nedbrændte. 

Faa Dage efter begik han et dristigt Indbrud hos den 

danske Generalkonsul, blev greben og idømt 1 Aars 

Fæng- 

sel. Ved sin Løsladelse stjal han omkring i Sømands- 

herberger og kom som Sømand til Helsingfors, hvor han  

stjal 100 finske Mark fra Kaptainen og deserterede. I 

Åbo stjal han en sovende Jernbanepassagers Guldur og 

solgte det strax for 6 Mark. Han skjulte sig ombord paa 

………..1        der gik til Stockholm, kom ligeledes til Kal- 

……………2                     og da han kom i Land, fik han 1 

Aars Cellefængsel. Han sendtes saa til Danmark, svirede 

i et Par Dage 73 Kroner op, gik til Jyderup, besøgte 

sin Moder i Brokjøb Fattighus, stjal 30 Kroner fra et  

Hus, blev anholdt hos Moderen, nægtede at have stjaa- 

let, og var snu nok til i sin Sko at gjemme 3-4 Kroner,  
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som ikke bleve opdagede ved Visitationen i Holbæk 

Arrest. 

Pludselig sprang han en Dag over Plankeværket og 

flygtede. Den følgende Dag gik han ind i et Hus for 

at stikke Ild og stjæle. Han blev overrasket af en 15aa- 

rig Dreng, og foregav at være gaaet fejl. Samme Af- 

ten stak han Ild i en Kjøbmands Hus ved Kajemose, for 

at stjæle Penge til at rejse til Amerika for. Han væk- 

kede Beboerne og hjalp at redde, fik fat i Pengekassen 

som han lagde i en Spand for at man skulde tro, han 

vilde slukke. Kjøbmanden saa dog sin Kasse i Spanden 

og tog den med Tak til Redningsmanden. 

      Søndagen efter kjøbte han en Æske Tændstikker, tog  

til Valby, laa om Dagen i en Mark og stak om Natten 

Ild i Niels Nielsens Gaard. Ilden greb strax om sig,  

saa at det heller ikke her lykkedes at bjerge noget. Paa 

samme Maade gik det ham ved de to nærmest liggende  

Gaarde, der ogsaa brændte. Han stak saa Ild i en fjerde 

Gaard, men fik heller ikke her noget Udbytte. Han lagde 

sig nu i en Sædemark, gik næste Dag til Hvidovre, hvor 

han vilde tænde en Gaard, men da det ikke lykkedes 

ude- 

fra, gik han ind i Gaarden, hvor det strax lykkedes at 

faa Ild paasat. Med øjensynlig Livsfare styrtede han 

sig ind i det brændende Hus, for at redde nogle hun- 

drede Kroner, som Ejeren sagde, laa i Stuehuset. Det  

lykkedes, men da han kom ud med Pengene, kom Man- 

den og tog dem fra ham og takkede ham for Ulejlighe- 

den. Han bestemte sig nu til at stikke Ild paa en anden 

Gaard, men blev imidlertid Kl. 2 om Natten anholdt 

og tilstod strax, at han vilde være vedbleven at 

afbrænde 

Gaarde, indtil han paa denne Maade havde faaet Midler 

til at udvandre. I Hvidovre var et Barn nær bleven 

indebrændt, og Folkene maatte redde sig i det blotte 

Linned. 

      Ingen af den forsamlede Mængde anede, at den An- 

holdte var Brandstifteren; ellers var han mulig bleven  

mishandlet. Man fjernede sig hurtig med ham. 

      Nu sidder han under Laas og Lukke. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

2 Et hjørne af teksten mangler i originaludgaven. 


