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1839.02.19. Fattigforhør. 

 

Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. 

 

Aar 1839, den 5te Februar blev Politiret sat og holdt på Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts 
Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Jacobsen, 

hvor da passerede som følger. No. 14/1839. 

 

Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 15de f. M. til Oplysning om, hvor Johannes Axelsen og et med ham 
fulgt Fruentimmer Kirsten Kristine Pedersdatter og hendes Børn ere forsørgelsesberettigede. Amtets Skrivelse med Bilag 
blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Ørre af 31te s. M. med Paategning og en Skrivelse fra 

Amtet af Ditto Dato med Bilag. 

 

Johannes Axelsen fortiden i Ørre mødte efter Tilsigelse og blev formanet til at afgive en sandfærdig Forklaring. Han 
deponerede derpaa i given Anledning, at, siden han forlod Ørre, som nu er paa 5te Aar, har han været og opholdt sig 
følgende Steder: først reiste han til Finnerup Bye og Sogn, hvor han boede i et Huus paa Hald Gods, som han med noget 

Jord til havde faaet i Fæste paa Livstid af Ejeren Rosborg, men da Komp havde været der et halvt Aarstid, maatte han 
derfra [opgive] fordi han ikke kunde skaffe sit Skudsmaal fra Ørre. Derefter reiste han omkring paa forskjellige Steder 
her i Jylland som i Fyn, Sjælland og Holsten i en Tid af 1.. Aar og ernærede sig som Skjærslipper. Derpaa boede han 

som Indsidder hos Johan Møller i Langberg i Hanneved Sogn t..t vesten Flensborg et halvt Aar og derefter reiste igjen 
omkring en Sommer [....] Vinteren efter sad han tilleje hos Kromand [P...] i Winnerup Kroe Tyrstrup Sogn ved 
Christiansfeld, hvor han var omtrent et halvt Aar og betalte Maanedsvis. Han kom derefter til at boe i Stepping Sogn, 

Haderslev Amt hos en Frans Nielsen, Huusmand i Annerup Skov, hvor han var et halvt Aar, nemlig om Vinteren. 

 Sommeren efter reiste han omkring. Han kom derefter til Jens Smed i bemeldte Stepping Sogn, hos hvem han har taget 
Boepæl for et Aar, men da han havde været der til hen paa Sommeren ifjor foretog han sig en Reise som Skjærslipper til 
forskjellige Kjøbsteder her i Jylland, og da han kom til Randers blev han anholdt fordi han var mistænkt for at han havde 

solgt noget til en Person, der var tiltalt for Tyverie, men Komp. blev strax frikjendt og derefter trans- porteret til Ørre. Et 
Fruentimmer navnlig Kirsten Kristine Pedersdatter har komp haft Bekjendtskab til i 22 Aar, og naar Komp. har været paa 
sin færd, har hun næsten bestandig været hos ham og holdt Huus for ham, endogså  før hans Kone for 7 Aar siden 

Døde, Hun har 5 Børn avlet uden for ægteskab, men ikke ved Komp., de have ingen Stue sammen. De to ere givte og 
boer i Salling, resten er de 3, Abraham, Johannes og Jens hos Komp. Bemeldte Fruentimmer og hendes nævnte 3 Børn 
har fulgt Komp. omkring paa sine Vandringer og drevet Handel med Uldvarer og andre smaa Ting, som hun deels selv 

har forarbeidet, deels har kjøbt. 

I Aaret 1837 mellem Kyndelmisse og Fastelavn giftede han sig med dette Fruentimmer og Vielsen foregik i Stepping. 
Meerbemeldte Fruentimmer er født i Kj..rup i Janderup Sogn ved Varde og er nu snart 49 Aar. Komp er født i Ørre af 
Forældre Glarmester Axel Johansen og Mette Marie Larsdatter, som var gift sammen paa en Reise, men boede i Funder. 

Disse hans Forældre ophørte siden at leve sammen og Komps Moder reiste til Stepping med 4 Børn, hvoriblandt Komp., 
og da antager han at kunde være 3 eller 3.. Ar gammel. Der i Stepping var han indtil han i en Alder af 13 Aar blev sat i 
Bødkerlære i Haderslev hos Bødkermester Niels Poulsen, hos hvem han var i 3.. Aar. Han kom derpaa til Stepping igjen 

og blev confirmeret. Omtrent et Aars Tid var han fremdeles i Stepping. I Aaret 1801 var [Komp] i Tjeneste som 
indrulleret Matros og forblev stadig i Tjenesten til 1814. I dette Tidsrum, nemlig i Aaret 1812, var han en Reise i 
Stepping, og da blev han gift med sin første Kone Mette Kirstine Pedersdatter. I Aaret 1814 blev komp. permitteret til 
Stepping, og da han havde været der et Par Maaneder blev han, som han forgiver, for ulovlig Handel dømt og hensat til 

Arbeide i Viborg Tugt og Forbed- ringshus i et Aar. Medens han var i Viborg Døde hans Moder i Stepping, og blandt 
hendes Papirer fandtes Komps Døbeseddel, som viiste, at han var født i Ørre. Da Komp. kom ud af Tugthuset, blev han 
ligeledes transporteret til Ørre. Foreløst og ratihaberet, hvorefter han aftraadt. 

Det angjældende Fruentimmer Kirsten Kirstine Pedersdatter er, som Paategningen paa Tilsigelsen viser, fraværende. 

 

Forhøret udsat. Bertelesen Som Vidner: Niels Jensen Niels Jacobsen 
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