Mappe: 2554-Forhør M. Ekmann 1861-62
Forhør over Maren Kirstine Pedersen
Oversigtsbilleder
Aar 1862, den 11 Februar Eftermiddag kl 6 blev Odense Herreds Politiret sat paa
Herredskontoret og administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne
Sabro og Warberg, hvor da:
No 147/1861 Continuerede Forhøret.
For Retten fremstilledes løs og ledig Arrestantinden Maren Kirstine Pedersen, som
formanedes til Sandhed, hvorefter hun forklarede at hun ikke har taget de Strømper, som
Maren Kirstine Nielsen mistede ved Lars Gormsens Bryllup. Hun blev derefter foreholdt
den af hendes Søster og Moder afgivne Forklaring; men hun vedbliver ikke destomindre at
benægte, at have taget Strømperne. Arrestantinden blev derefter paany adspurgt, om hun
ikke har tilegnet sig de af Gaardmand Albrecht Larsen mistede Høns, men hun vedbliver
iligemaade at benægte, at have tilegnet sig dem. Da hun fik den Haarhalskjæde med
Guldlaas, hvorom der tidligere er forklaret, af sin Moder, troer hun ikke, hun vidste, hvorfra
hendes Moder havde faaet den. Hun mindes idetmindste ikke, at der har været Tale
derom. Arrestantinden benægter iligemaade, at have taget de Sko, som Gaardmand Carl
Chr. Hansens Kone Karen Jacobsdatter mistede ved Brylluppet i Skovsbogaarden.
Arrestd. benægter fremdeles at have taget de Forklæder, som Pigen Maren Hansdatter,
ifølge den af hende i Forhøret den 23 October f. A. afgivne Forklaring har mistet, medens
hun tjente for Smed M. Ekmann. Fremdeles benægter Arrestd., at have taget det
Silketørklæde, som Smedesvend Poul Nielsen har mistet. Endelig benægter Arrestd. at
have taget de Gardiner, som Værtshuusholderske Madam Jensen heraf Byen har mistet.
Dommeren foreholdt Arrestd. det Taabelige i at benægte disse Tyverier, dersom hun har
begaaet dem, og formanede hende til dog endelig at tale Sandhed, men hun vedbliver at
paastaae, at hun ikke har begaaet nogen af dem. Forelagt, vedgaaet. Arrestd. afleveret til
Tilbagebringelse i Arresten.
Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Baag Herredskontoir af 8de d. M. saalydende:
”Som Gjensvar paa det med Herredskontoirs Skrivelse af 29de f. M. undlader jeg ikke
hermed tjenstligt at meddele: at den deri ommeldte Gaardmand Lars Gormsen, tidligere
boende paa Gaurnby Mark for længst er fraflyttet Skydebjerg Sogn og har taget Bopæl i
en Mølle (Veirmølle) paa saavidt vides Ubberud Mark i Nærheden af Odense, hvisaarsag
jeg ikke har seet mig istand til for Tiden at foretage videre ved Sagen.Baag Herredskontor d. 8 Febr. 1862
Lindberg
Til Odense Herredskontor.
Fremlagt i Odense Herreds Politiret d. 11 Febr. 1862
C Dahlerup”
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