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24. September 1914  

  

  

Herr Lensmanden i Skjærstad,  

Fauske  

  

Vi tillader os herved at meddele, at der i tiden Lørdag den 19de til Onsdag  

den 23de då. er begaaet 2 indbrudjtyverier i vor vinkjælder i direktionsvlllaen og, er der 

herunder blevet bortstjaalet: 1ste gang: 1 fl. Chnampagne 2 fl. Portvin, l fl. Sherry, 1 1/2 flaske 

Madeira, 2 fl. Rhinskvin og 1 fl. Whisky, samt 2den gang: 2 fl. Champagne, 3 fl.  

Rhinskvin, 2 fl. Whisky, 2 fl. Aquavit og 2 fl. Rødvin, altsaa ialt 19 1/2 fl.  

Underskriveren reiste selv bort Søndag den 20de ds. og kom tilbage Mandag  

middag den 2lde ds. Tirsdag den 22de om eftermiddagen meddelte vor hovmester Jørgensen 

mig, at første indbrud var begaaet, og var da undertegnede selv borte i vinkjelderen, hvor det 

viste sig, at krampen, som holder hengelaasen til kjælderdøren, havde været udsprængt og atter 

indslaaet. Til den ydre kjælder sto 1 vindu aabent, hvilket lader formode, at tyven eller tyvene 

ad denne vel er kommet ind i den ydre kjelder. Samtlige vinduer blev da igjenlukket af 

hovmester Jorgensen og undertegnede i fællesskab. Da jeg Onsdag den 23de om morgenen paa 

ny passerede direktionsvlllaen, gik jeg en tur nedenom huset for at se, om vinduene var iorden, 

og viste det sig da, at flere af vinduerne i nattens løb var opbrudt, - som det syntes udenfra, idet 

krampen i vindushaspen var udsprengt. Ogsaa denne nat maa døren til vinkjælderen være 

bleven opbrudt, idet der efterpaa viste sig at mangle det under "2det tyveri" foran opgivne.  

Til selve vinkjælderen findes der kun 1 vindu og er dette paa indersiden  

forsvarlig stængt med en trælem, hviket har umuliggjort udenfra at komme direkte ind i 

vinkjælderen.  

Vi tør anmode Dem om at undersøgelse igangsettes og at alt mullgt gjøres  

for at tyven eller tyvene kan blive grebet og straffet.  

Ærbødlgst, 

  

  


