Børglum Herreds Politiretsprotokol den 13 Juni 1850
Oversigtsbillede
Aar 1850 den 13 Juni blev paa Børglum Herreds Tingsted Hjøring Raadstue af Herredsfogden Krigsraad
Spærck i Overvær af Retsvidner Svendsen og Hartmann sket , der til Brug under en Delinqventsag at
erhverve Oplysninger angaaende Generalia vedkommende flere arresterede Personer som Alle
formeentligen ville blive satte under Tiltale i Anledning et paa Gaardkone Ane Marie Pedersdatter i
Vrendsted begaaet Mord. - Fremstod uden Baand og Tvang
1. Arrestanten Gaardfæster Niels Christensen af Bekgaard i Vrendsted Sogn, som efter at være
foreviist et paa hans Bopæl i Vrendsted forefunden Skudsmaal erkjendte samme at være sig
tilhørende. En Udskrivt af dette Skudsmaal er saalydende: Arrestanten forklarede i Øvrigt at han
stedse har været i Vrendsted Sogn og ikke udenfor dette Sogn samt Bopæl eller Opholdssted
eiheller været i Tjeneste. - Ratihaberet. Arrenstanten igjen Til Arrestforvareren overleveret.
2. Arrestanten Maren Christensdatter af Vrendsted ogsaa Sara Maren kaldet blev ligeledes foreviist en
Skudsmaalsbog lydende paa hendes Navn; og erklærede hun nu at samme Skudsmaalsbog er hende
vedkommende; og er en Udskrivt af samme paalydende. Arrestn blev derpaa hensat i sin forrige
kammer?
3. Arrestanten Christen Larsen af Vrendsted blev ligeledes forevist en paa hans Navn lydende
Skudsmaalsbog, af hvilken efterat han havde erkjendt samme sig vedkommende, en Udskrivt er
Saalydende: Arrestanten blev derpaa hensat i sin forrig. Arrest.
4. Jens Christian Nielsen af Vrendsted blev foreviist et paa hans Bopæl i Vrendsted forefunden paa
hans Navn lydende Skudsmaal hvilket han erkjendte sig vedkommende: en Udskrivt af dette
Skudsmaal er ?. Arrestanten blev derpaa igjen til Arrestfv overleveret.
5. Arrest.den Anne Marie Hansdatter af Vrendsted blev ligeledes forevist et paa hendes Bopæl i
Vrendsted forefunden paa hendes Navn lydende Skudsmaal, hvilket hun erkjendte sig
vedkommende en Udskrivt af dette Skudsmaal er saalydende.
Arrestd blev derpaa hensat i sin forrige Arrest.
6. Arrestanten Hans Jensen ogsaa Smed Hans kaldet, blev ligeledes foreviist et paa hans Bopæl i
Saltum Sogn forefunden paa hans Navn lydende Skudsmaal, hvilket han erklærede sig
vedkommende, En Udskrivt af hvilket er saalydende. Arrest blev derpaa hensat i sin forrige Arrest.
7. Arrestd. Mette Marie Christensdatter af Saltum Sogn blev ogsaa foreviist et paa hendes Bopæl i
samme Sogn forefunden paa hendes Navn lydende Skudsmaalsbog hvilken hun erkjendte sig
vedkommende, og er en Udskr af denne saalydende. Arrestd blev derpaa hensat i sin forrige Arrest.
Spärck. -
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