
Morten Rabbe, - , fangefoged, Chrø, altergang 1736, dom 7 dec 1736: Slave, Bremerholm,  CH1722 
 
Mortens fam.: 
 

Gm: Boel Rabber, - 1722, bgr 6 mar 1722, Gudhjem.  

 
Boels fam.: 
 
Børn: 
 
Bemærkninger: 
Udgangsdata: 

Boel Rabber 1722 06.03    Bgr, Gudh.            CH1722K 34b 

Morten Rabbe 1736 17.06 Altergang fangefoged               d242 Chr.Ø 

De 2 har muligvis intet med hinanden at gøre. Måske er de søskende. Men de 2 registreringer er de eneste i BKB med Rabbe, så derfor er fil 
oprettet. 
CHRØ historie har en fortælling om fangefogeden? 

 
Fangefogeden Henrich Hartvig - en brandenburger på 35 år - må på en 

eller anden måde have kompromiteret sig over for de 20 fanger, som han havde 

opsyn med, ellers er hans adfærd, at desertere sammen med fangerne, ganske 

uforståelig. 

,,, 

indtruffet: 

Profossen, Martin Nitter - altså fæstningens bøddel - logerede i samme 

hus på Frederiksø som fangefogeden. Søndag den 5. juni 1735 halvgående 

8 om aftenen kom profossen - efter at have vandet constabel Sørensens have - 

ind til merbemeldte fangefoged Henrich Hartvig, der uden profossens tilladelse 

havde benyttet hans sko. Over dette kom de rettens mænd i klammeri, og under 

det påfølgende slagsmål greb fogeden en jernstang og slog profossen i nakken, 

så han faldt om med knust hjerneskal. Efter at fogeden havde slået et par 

gange for at sikre sig, at hans offer var død, tog han hans penge og forlod 

huset. Den næste dag blev liget og jernstangen fundet, og opklaringen lod 

naturligvis ikke længe vente på sig. 

 
Morten Nissen 1735 07.06 Begravelse profos NB mord       morder Henrik Hartvig d231   72b Chr.Ø 

 

,,, 

Efter at fangefogeden havde redegjort for anvendelsen af de røvede penge, 

bad han om med det første at få en nådig død. Dommen faldt den 10. juni 

1735 - man var hurtig i vendingen dengang - og lød således: 

Halshugges m.v. (men profossen var jo dræbt!) 

,,, 

thi 30. nov. blev det bestemt, at den dømte med 

det kongelige skib » Justizia« skulle overføres til København og der at lide 

»sin tildicterede Straf«. 

 
Morten Ras 1736 12.02 Altergang fangefoged               d236 Chr.Ø 

 

Foruden ny profos skulle man også have ny fangefoged, og valget faldt på 

en Martin Rabe, som allerede 7. dec.1736 - året efter affæren med den gamle 

foged - figurerer i krigsretsprotokollen: 

»Fangefoged Martin Rabe, som baade er den fornemste Mand i Gerningen 

og 3. gang haver stjaalet af Matros Niels Jensens Hytte, een Gang af Stubes 

Hytte i ligemaade været med at indbryde igennem Johan Kaasfelds Vindue 

og stjaalet Brændevin, Tobak og 2 Tørklæder, samt og stjaalet af Kongens 

Jern, som han siges at have købt af Matros Olle Diderichsen, i ligemaade er 

den Tyvenøgle fundet hos ham, med hvilken kunne ske ulykkelige Hændelser, 

siden Nøglen kan oplukke Fangehuset og Kongens Materialelofter, saa tilkendes 



ham at kagstryges og Brændemærkes paa sin Pande, og siden at gaa 

udi Bremerholms Jern sin Livstid". 

Af de to sidstnævnte straffesager synes at fremgå, at fangefogeden ikke har 

beklædt nogen særlig betroet stilling, siden han ikke engang havde nøglen 

til fangehuset i sin varetægt. 
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