Handskemagerbanden i Nakskov Avis

Eksempelmateriale til skolebrug fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv
På 1850´ernes Lolland havde den såkaldte ”Handskemagerbande” spredt rædsel gennem
mord og brand, og såvel deres gerninger som sagen mod dem og deres endeligt optog
datidens medier. Der udkom en vise om banden, og bl.a. Nakskov Avis bragte løbende
underretning om affæren. Disse klip fra avisen giver et indtryk af sagens dækning.

22. marts 1851: Gård i Støby brændt

25. marts 1851: Det er nu opklaret, at der er tale om mordbrand

29.03.1851 Ofrene begraves

05.04.1851 Talen:

05.04.1851 Rygter om, at et bandemedlem er udveget fra arresten

19.02.1835: Dødsdommene er stadfæstet af kongen

22.02.1853: De dømte er ankommet til Lolland

24.02.1853: Beretning om henrettelsen

Ideer til opgaver:
1) Hvad får læserne at vide om ofrene og om gerningsmændene?
2) Sammenlign avisdækningen med visen ”Hvem har inte alt hørt tale…”
Hvilke forskelle og ligheder er der i den måde, som begivenhederne fremstilles
på? Og hvorfor?
3) Sammenlign den måde, som ”Nakskov Avis” har skrevet om sagen på, med
nutidens aviser. Hvilke forskelle og ligheder kan du finde?
4) Du er journalist på ”Nakskov Avis” i dag og skal skrive beretningen om
Handskemagerbandens gerninger i 3 små artikler:
a) Det opdages at Johansen, konen og pigerne er myrdede
b) Assessor Rothe har opklaret, hvem gerningsmændene er
c) Henrettelse og kagstrygning
Tænk på, at en journalist i dag fx ville bruge billeder, og måske interviews. Fx
med folk i Støby, folk, der kender gerningsmændene, præsten, der begravede
ofrene, asessor Rothe, etc. Brug evt. Nogle af billedeksemplerne I dette
materiale.

Handskemagervisen
"En ny og sandfærdig vise
om mordet i Støby"
Melodi: "Peter Schiødt i barndomsalder
Hvem har inte alt hørt tale
om det fæle Støbymord.
Det er det jeg vil afmale
her med sandheds klare ord,
Til advarsel for enhver,
Som sin næstes gods har kær
Stormen over marken fyger,
Regnen voldomt strømmer ned.
Henad Støbyvejen stryger
trende skumle røvere.
De til råds skal hos en ven,
kaldet Handskemageren.
Snart de sidder omkring bordet,
Mutter øl og mad har bragt.
Handskemageren har ordet,
han har angrebsplanen lagt,
Hvordan de skal bedst få fat
i Johansens skjulte skat
"For ej levende at brænde
disse stakler" siger han,
"førend kassen vi antænde,
slår vi dem ihjel på stad".
Han var helt medlidende,
som enhver heraf kan se.

Alle fire nu sig sniger
Til Johansens stille bo,
Hvor de stakkels folk og piger
Trygge nyde nattens ro.
Udenfor først blev anbragt
"Heden" til at holde vagt.
Ind i køkkenet de stiger,
Der de lukke med en slå
Døren for de stakkels piger,
Som i søvnens arme lå,
Smilende i drømme sød
Anede ej deres død.
Manden vågnede ved larmen
Mens han ud af sengen sprang,
Løftes døren op ad karmen,
Han en sabel greb og svang.
Handskemageren var ej sen,
Spændte for den gamle ben.
Ind Mads Vixnæs nu sig skyndte,
Og da manden ej vil dø,
Med en Økse han begyndte
Ham i hovedet at klø.
Midlertidsens skulle Baad,
Kvæle konen med en tråd.
Men endskønt hun inte heller
Ville gi´ sit liv til fals,
Morten trak alligeveller
Strikken til om hendes hals.

Stakkels kone måtte da,
skønt helt nødig gå herfra.
Nu de fire skurke vendte
Sig derfra og uden frygt,
De til evigheden sendte
Pigerne, skønt det var stygt.
De dem begge myrdede
På det allergrusomste.
For at ende hele legen
Med et muntert efterspil,
Vil de brænde hele grejen
Og i huset tænde ild.
Flammen lystigt knitrede,
Da de hjemad tøflede.
Themis sværd er ikke krummet
I den gamle danske stat,
Defor har man dem genummet
Og i streng forvaring sat.
Der man dem nu sidde la´r
Til man hovedet af dem ta´r.
Landsmand, heraf kan du kende,
Om du før ej vidst det har,
Hver forbrydelse en ende
Med forfærdelse dog ta´r.
Derfor vogte du dig vel,
At du ej slår folk ihjel.

Billedgalleri:

Assessor Rothe

To medlemmer af Handskemagerbanden for retten. Det er handskemageren til venstre.
(Originalen findes på Maribo Stiftsmuseum)

