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Aar 1834 den 31. Decbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i
Overværelse af Vidnerne Bay og Bertelsen, hvor da passerede som følger: 86/1834
Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 18de dennes til Oplysning i en Sag mod Arrestanterne
Peder Christian Christophersen Skjerk og Christiane Jensdatter af Holstebro. Amtets Skrivelse med Bilag blev
fremlagt. - Efter Indkaldelse mødte Poul Christian Falk af Lundbye i Avlum Sogn, en søn af afDøde Degn
ibidem, Jacob Falk, som forklarede, at den 28. Aug. d. A. om Eftermiddagen kom en Person, som kaldte sig
Laust Skjærbæk eller Laurs Skjærbæk ind i Komps Huus tilligemed et Fruentimmer, som kaldte sig
Christiane. Sidstnævnte foregav at hun var syg og bad om at hun maatte blive der i Huset den tilkommende
Nat over, hvilket han tillode. Mandspersonen gik derimod og sagde at han ville til Holstebroe, men efter at
Komp. og øvrige i Huuset var gaaede til Sengs, kom han igjen og gik ind af den ikke laasede Dør, hvorpaa
han hilsede Komp. fra Peder Chr. Christophersen Skjerk af Sognets Fattig- huus med Begjæring, at Komp.
ville komme til ham næste Morgen og affatte en Skrivelse for ham til Fattigcommis- sionen i Anledning af at
hans Hustrue Regina Axelsdatter havde ham mistænkt for Omgang med et Fruentimmer Ane Sophie. Laust
Skjærbæk eller Skjerbek opholdt sig derpaa den Nat i Komparentens Huus.
Næste Morgen gik Komp. til Fattighuset og skrev Brevet for bemeldte Peder Chr. Christophersen Skjerk.
Laust Skjærbæk eller Skjerbæk fulgte ham, men Fruentimmeret blev hjemme. Samme Aften kom Peder Chr.
Skjerk til Komp og forlangte, at han vilde følge med til Fattighuset og skrive en Klage for hans Kone til
Herredsfogden over at Fattigcommissionen ikke ville [....] Ane Sophie fra Fattighuset, hvilket Komp. ogsaa
gjorde. men da Ane Sophie derpaa kom bort, blev Klagen tilbageholdt. Der var ikke andre tilstede, da han
skrev Klagen end Regine Axelsdatter og hendes Mand, og der blev da ikke talt om andet end den Sag, men
om Morgenen var Laust Skjærbæk eller Skjerbæk ogsaa tilstede, og naar undtages det, Komp. da skrev om,
vidste han ikke at der blev talt andet end at Laust Skjærbæk eller Skjerbæk spurgte Peder C. C. Skjerk om
han ville sælge ham en Blyvinde, og at Sidstnævnte dertil svarede Ja, nær de kunne komme tilrette om
Prisen. Komp havde hverken før eller siden, så vidt han vidste, seet Laust Skjærbæk eller Christiane, hvilken
Sidstnævnte forlod hans Huus [...] Dagen medens Komp. var paa Arbejde. De tvende Sidstnævnte talte
heller intet sammen, som Komp. lagde mærke til, uden at hun skjænte paa ham, da han kom om Aftenen,
fordie han forstyrrede dem i Huset for deres Natteroe. Aftraadt.
Derpaa fremstod efter Indkaldelse Peder Christian Christophersen Skjeks Hustrue, der navngav sig Ane
Regine Axelsdatter og forklarede, at Laust Nielsen Skjærbæk og et Fruentimmer Christiane kom til
Fattighuset engang i sidstafvigte Efteraar og har senere været der af og til, deels begge, deels hver for sig,
og have lagt der i Huset 2 nætter [.....] imellem hver Gang. første Gang de var i Fattighuset var den Dag, da
Datteren i Lundsgaard her i Sognet havde Bryllup. Skolelæreren havde optegnet, hvad Bryllupsdagen var
paa en Seddel, denne foreviste hun, og der stod 21de October 1834 og Laust Nielsen Skjærbæk angav sit

ærinde at være, deels at ville kjøbe en Blyvinde af hendes Mand, deels at have ham med sig paa Arbejde,
saa vidt hun vidste til Winding Sogn. Andet hørte hun ikke, at de talte sammen om. Engang fulgte hendes
Mand med Laust Nielsen Skjærbæk for at gaae paa Arbejde, Men om Blyvinden kunde de ikke bleve
accorderet. De gik i almindelighed, naar Laust Skjærbæk kom, uden for Huset ved en Tørvestak og var der
alene, saa at Komparentinden ikke [........] hørte, hvad de havde at tale sammen om, og hun saaledes
derom intet videre opgive end omforklaret. Af hvad Christiane kan have talt med nogen [......] hun sig intet
[i ......... .... ..... ..... ......] naar de ville være alene. Poul Christian Falk skrev en Klage for hende til
Herredsfogden over at Fattigcommissionen ikke ville skaffe et Fruentimmer Ane Sophie, som hun havde
truffet i hendes Mands Seng, ud af Huset, og dette foregik et Par Dage efter, at Christiane og Laust
Skjærbæk var ankommen. Poul Christian Falk blev confronteret med Kompa- rentinden i Henseende til
Uoverensstemmelser i deres Forklaringer Tiden angaaende, og Poul Falk erklærede da, at det før af ham
omforklarede foregik efter at Brylluppet var holdt i Lundgaard, og at han havde nævnet August i Stedet for
October ved en Fejltagelse. - Aftraadt.
Derpaa fremstod Gaardmand Jens Poulsen af Gaarden Taulberg i Aulum, som forklarede, at en Person som
kaldte sig Laust og et Fruentimmer, hvis Navn han ikke mindes eller mueligen ikke har hørt, kom til hans
Bopæl saavidt han nu kunde opgive kort efter sidste Mortensdag og begjærede at maatte blive der om
Natten, som Komp. tillod. Komp. lagde ikke mærke til, hvad de talte sammen om, og han havde hverken
seet dem før eller siden. Natten efter skal de have faaet Ophold hos Poul Christian Falk. Laust og
Fruentimmeret var i Klammeri i Komps Huus og han slog hende uden at Komp. vidste hvorover de var
uenige. Aftraadt.
En Skrivelse til Sognefogden i Aulum blev fremlagt. Da ingen flere mædte blev Forhøret udsat.
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