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      Oversigtsbilleder 

Aar 1862 den 13 Februar, Eftermiddag blev Odense Herreds Politiret sat paa 
Herredskontoret og administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne 
Sabroe og Varberg, hvor da: 

No 147/1861 continuerede Forhøret. 

For Retten fremstilledes løs og ledig Arrestantinden Maren Kirstine Pedersen som 
forklarede, at hun er 27 Aar gammel, født i Naarup af Forældre, derværende Gaardmand 
Peder Larsen og Hustru Ane Johanne Hansdatter. Hun har gaaet i Skole i Naarup og er i 
hendes Skoletid blevet undervist først af Skolelærer Vedel, som nu er død, dernæst af 
Skolelærer Dindler, som nu er ansat heri Byen, dernæst af Skolelærer Jespersen, som nu 
skal boe etsteds i Jylland, og endelig af Skolelærer Gydesen, som endnu er ansat i 
Naarup. Arrestd. blev konfirmeret i Verninge Kirke af nu afdøde Pastor Steenbuch. Førend 
hun blev konfirmeret, var hun i 1 Aar, fra sit 13 til 14 Aar i Huset hos Sadelmager Hansen i 
Naarup, deels for at tjene der og dels for hos dennes Kone, der er Sykone, at lære at sye; 
fra hendes 14 til 15 Aar var hun hjemme indtil efter Konfirmationen, da hun saa i 
November 1849 kom til at tjene hos et ugivt Fruentimmer ved Navn Ane Kirstine Hansen, 
der eiede en Gaard i Naarup Skov. I denne Tjeneste forblev hun kun i et halvt Aar, 
hvorpaa hun igjen kom Hjem og forblev hjemme indtil hendes Fader i April 1854 solgte sin 
Gaard til en Mand ved Navn Friis, af hvem Arrestd. derpaa blev fæstet til at tjene ham 1 
Aar, fra 1 Mai 1854 til 1 Mai 1855. I 1851 var Arrestantinden bleven forlovet med 
Gartneren paa Frederikslund ved Navn Gumme Christensen. I 1850 kom Smed M. 
Ekmann til Naarup og kjøbte et Stykke Jord af hendes Fader, tæt ved hendes Faders 
Gaard, hvorpaa han opførte sig et Vaaningshuus og en Smedie. - 

Paa Grund af, at han boede saa tæt ved hendes Forældre, kom hun tit derhen, og der 
opstod derved et Forhold imellem dem, hvilket især dog først skete fra Foraaret 1854, 
saavidt hun kan huske. I Sommeren 1854 mærkede Ekmanns Kone, hvilket Forhold der 
fandt Sted imellem dem, og en Mandag, da Arrestantinden var beskjæftiget paa Friis’s 
Tørvemose, kom Smedens Kone derned og skjældte hende ud og holdt Huus med hende, 
idet hun beskyldte Arrestantinden for at hun Dagen iforveien skulde have været ude at 
spadsere med Smeden, hvilket dog ikke havde været Tilfældet. - Hendes Forbindelse med 
Gumme Christensen hævedes, da denne mærkede, at hun stod i Forbindelse med 
Ekmann. Arrestd. benægter imidlertid, at hun nogensinde har tilbragt nogen Nat hos 
Smeden i dennes Huus, og den Forklaring der er givet om at hun der engang skulde have 
glemt en Natkappe, er følgeligen usandfærdig. - Derimod erindrer Arrestd. at M. Ekmann, 
medens hun tjente hos Friis, tilbragte en Nat hos hende. - 
For ikke at blive skilt fra Ekmann, og for at kunne leve med ham, foreslog Arrestd. ham, at 
de i forening skulde flygte ud af Landet; og Ekmann gik ind derpaa og lovede at sørge for 
det Nødvendige i saa Henseende. For at iværksætte denne Plan sagde Arrestd. sin 
Kondition op hos Friis og reiste til Middelfart til Joh. Ekmann, for at denne, naar Afreisen 
skulde gaa for sig, kunde besørge hende til Assens. - Der havde den Gang ingensinde 
været tænkt paa eller talt om imellem hende og M. Ekmann at forgive Konen. Medens hun 
var i Middelfart, foretog hun, efter foregaaende Aftale med M. Ekmann, en Tuur hertil 
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Odense, hvor hun da af ham blev underrettet om, hvad dag hun skulde træffe ham i 
Assens. - Det var under Opholdet heri Byen, at de logerede paa Gamle S? Kro. Efter at 
være kommet tilbage til Middelfart, kjørte hun nogle Dage efter med Joh. Ekmann til 
Assens. Om hun underrettede ham om, hvad Dag hun skulde møde i Assens, eller om han 
vidste det selv, erindrer hun ikke. - Om Johan underveis fraraadte hende at reise, erindrer 
hun ikke, men hun troer, at han sikkert ikke gjorde det. Om hvad der passerede i Assens, 
forklarer hun i Et og Alt som tidligere. Efterat være kommen tilbage til Naarup, vedblev 
Forholdet imellem dem (Arrestd. og Ekmann), og da først begyndte de at tale om at forgive 
Konen; hvem af dem, der først talte derom, eller foreslog det erindrer Arrestd. ikke. - 
Smeden talte ogsaa om at skilles fra Konen, men Arrestd. frygtede for, at han saa senere, 
skulde vende tilbage til Konen. Om Smeden har sagt hende, at han havde Gift, eller talt 
om hvorfra han ventede at kunne faae den, erindrer hun ikke, ligesom hun heller ikke kan 
erindre, at han nogensinde senere har fortalt hende, hvorfra han havde faaet den. - Naar 
eller hvorledes Konen skulde bibringes Giften blev ikke omtalt. I Mai 1855 kom Arrestd. 
derpaa her til Odense at tjene hos Madam Crone, og vidste hun da, hun var 
frugtsommelig, hvorom hun en Aften hun var ene sammen med Smeden i hendes Faders 
Stue, underrettede ham. Efterat hun var kommen til at tjene hos Crone, kom Ekmann 
hyppig herud og besøgte hende, og hun erindrer nu ogsaa, at han da tilbragte en Nat hos 
hende i hendes Kondition, paa hendes Kammer hos Madam Crone. Naar Ekmann 
saaledes kom herind, var de en 4 a 5 Gange ude i Næsbyhoved Skov. Naar Ekmann 
saaledes var her i Byen, erindrer hun ,at de 2 Gange have talt om Konens Død, og 
erindrer hun navnlig at de talte derom en Aften, de sad paa en Skrænt ude i Næsbyhoved 
Skov. Arrestd. har nok opfordret ham til at gjøre Ende paa det og forgive Konen, men hun 
forsikkrer med Bestemthed, at hun ikke erindrer, at hun har truet ham med, at tage Livet af 
sig, eller at gjøre en Ulykke ved sig selv, dersom han ikke vilde gjøre det. Derimod talte de 
ofte om, at de vilde være ulykkelige, dersom de ikke kunde komme sammen. Da Ekmann 
om Fredagen var her i Byen med sin Kone, sendte han Bud efter hende og talte derpaa 
med hende i Petersens Port, hvor han da underrettede hende, saavidt hun erindrer, om at 
han den Aften vilde give Konen Giften. Arrestd. forsikkrer at hun ikke var henne hos 
Barløses, da Konen fik Vinen, hun har siden efter at hun var i Forhør tænkt sig om, og hun 
erindrer nu, at hun den Aften med en Pige ved Navn Hanne, som tjente hos Kjøbmand 
Crone, havde den Aften været ude at spadsere paa Assistents Kirkegaarden, og da 
Arrestd. gik forbi Barløses, var Mads Thomsens Vogn, hvormed Smedens havde været 
kjørende, allerede kjørt. Da Ekmann var her i Byen om Mandagen, havde han Ærinde ud 
til Arrestd. og han sagde hende da, at han om Fredagen havde givet Konen Giften. 
Medens Arrestd. tjente Madam Crone, kom Ekmann op til hende den Dag hun havde født, 
ifølge en imellem dem tidligere truffen Aftale, men han vidste den Gang ikke, at hun havde 
født, da Fødselen kom over hende lang Tid før hun havde ventet det. Om det er efter 
Aftale, eller om det var tilfældigt, at Arrestd. og Ekmann derpaa traf hinanden her i Byen 
om Tirsdagen, erindrer hun ikke, men derimod erindrer hun, at de spiste til Middag 
sammen hos Skrædder Lassens, og at hun, da Ekmann derpaa kjørte til Naarup med en 
Vogn, han havde leiet her i Byen, kjørte med ham derud, og at hun derpaa efter et kort 
Ophold i Naarup strax tog tilbage her til Byen. Da hun reiste fra Lassens havde det været 
Aftale, at hun i nogen Tid skulde være der i Huset, men da hun næste Morgen talte med 
Madam Lassen, sagde denne, at Politiet havde været der og sagt, de maatte ikke have 
Logerende, og at hun desaarsag maatte reise, hvorpaa hun samme Dag reiste til Naarup, 
hvor hun, som havde havt mange Ærinder at besørge i Odense, og som derfor ikke før 
seent var kommen her fra, ikke kom før seent paa Aftenen. Arrestd. har siden den Tid 



levet sammen med Ekmann. Arrestantinden har flere Gange talt med Ekmann om at gifte 
sig med hende, men der er ikke bleven noget af  deres Giftermaal. Da Arrestd. og Ekmann 
havde været dømte for deres Samliv, var Arrestd., da hun atter følte sig frugtsommelig, 
uhyggelig tilmode, og da Ekmann kunde see det, og spurgte hende, hvad der feilede 
hende, sagde hun, at hun frygtede, de skulde atter komme i Forlegenhed for deres Samliv, 
om de ikke skulde lade dem vie. Ekmann gik da ogsaa tilligemed hendes Fader til Præsten 
og forlangte Vielse, men da det viste sig, at Ekmann var anmeldt, som Fader til det Barn, 
hun havde født her i Byen og at der desaarsag, skulde skrives Ansøgning, blev det ikke til 
videre. Hvad Historien med Morten Stæhr angaaer, da forsikkrer hun, at Ekmann ikke 
havde nogensomhelst Kjendskab til det mellem hende og Morten Stæhr stedfundne 
Forhold, forinden Arrestd. aabenbarede for ham, at hun var frugtsommelig med Morten 
Stæhr. Arrestd. forsikkrer, at hun har foreslaaet Morten Stæhr, at han som sandt var, 
skulde meldes som Fader til Barnet, men det er ham, som har bedet hende om, at hans 
Navn ikke maatte blive skrevet, og han har betalt Arrestd. de Penge, hun har modtaget af 
ham som Underholdningsbidrag til Barnet. - Hun forsikkrer, at hun ikke har gjort sig skyldig 
i de Tyverier, hvorom hun igaar blev examineret. Forelagt, vedgaaet. - 
Derpaa fremstilledes løs og ledig Arrestanten M. Ekmann, som blev foreholdt den af 
Maren Kirstine Pedersen afgivne Forklaring, der blev oplæst for ham, og erkjendte han 
samme for rigtig. Forsaavidt der i enkelte Punkter staaer i Strid med hvad han selv har 
forklaret, antager han, at det maa hidrøre fra Hukommelsesfeil. - I alt væsentligt erkjender 
han derimod hendes Forklaring for rigtig. - 
 
Arrestanten og Arrestantinden afleveredes til Tilbagebringelse i Arresten. Forhøret udsat. 
 
Politiretten hævet    Vidner 
Dahlerup        Sabroe          Varberg 
 
 
 


