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Anno 1804, Mandagen den 10de December, blev en Extra-Ret nedsadt paa Sønder-Mols Herreds Ting af de 
forordnede Rettens Betjente med Stokkemænd Poul [Smit] og Janus Monsgaard. 
Fra Collind Sogne Komminion i Sønder Herred, var sidste Løverdag den 8 hujus ved Middagstid indbragt 
2de Betlere; Mand og Kone med en Skrivelse saal:  
Bemelte Betlere blev uden Baand og Tvang for Retten fremstillede. 
  
Manden sagde: at hans Navn er Laurs Rasmussen Tambour; dette Tilnavn har han fordi han har været 
Tambour ved det Søndre Jydske National Regiment under General [Engenhaven], som laae i Weyle, og [..] 
dette 42 Aar siden, Inqvisiten er nu 70 Aar gl:, han har ernæret sig af at giøre lidt Bliktøy, saasom Lygter, 
Hægter og deslige, men nu i hans høie Alder, og da han er Krøbling paa høire Fod og venstre Arm, saa har 
han ikke ved bemelte sin ringe Haandtering kundet ernære sig anderledes, end ved tillige at betle; thi han 
kunde for sig og sin ogsaa gamle Kone ikke erholde Understøttelse af Hornslet Sogn, hvor han nu 
tilkommende Paaske i fulde 3 Aar har favt bestandig Tilhold og Hiemsteed hos sin der gifte Datter med Jens 
Olufsen Hestegilder i Roedskou, og i hvilket Sogns Kirke de derunder i de 9 sidste Aar bestandig have holdt 
deres Altergang; derhos de og have anmodet Hornslet Præst Provst Byeberg om Understøttelse af samme 
Sogns Fattigkasse, men han har nægtet dem saadant fordi han sagde at Herskabet var strænge og fordi de 
ikke havde noget egentlig Huus eller egen Boepæl der i Sognet, ja Præsten ville saagar have nægtet dem 
Altergang, men han antog dem dog alligevel, og de have rigtigen ofret ham tvende Gange hvert Aar naar de 
havet gaaet til Alters. Sidste Gang de der var til Gudsbord, var i Gaar 14 Dagesiden. 
 
Den med ham arresterede Karen Isachsdatter er hans Ægtehustrue. Han tilstod, at de have betlet, nemlig 
hans Kone paa begges Vegne for det usle Livs Opholds Skyld, blandt andre Stæder her i Egnen, ogsaa i 
Collind Bye her i Synder Herred, sidstleden Fredagen 7 huius. 
Fornævnte Laurs Tambours Hustrue Karen Isachsdatter, der har anført og tildeels istemmet hendes Mands 
afgivne Forklaring, tilstod, at samme er i alle Maader rigtig og sandfærdig, og føiede til, at hun er 55 Aar gl: 
og siden i 4 Aar meget svagelig. 
 
Stokkemændene, efter deres Skjønsomhed, bevidnede, at de for Retten staaende 2de Betlere ere efter 
Udseende, af Alder og Helbred, som de have foregivet. 
 
 
Thi blev strax udi Sagen lydelig afsagt saadan Dom: 
 
Laurs Rasmusen Tambour og Hustrue Karen Isachsdatter af Rodschow i Hornslet Sogn, som have tilstaaet 
sig at have betlet endog sidste 7de hujus i Collind Bye, nemlig Konen paa begges Vegne, bør for saadan 
deres Betlerie, og hvori de nu første Gang ere befundne, at straffes med 14 Dages Fængsel. 
Bemelte Betlere, som havde anhørt Dommen, sagde sig dermed veltilfreds og føiede til, at det er den første 
Gang nogen Straf dennem i deres Livestid er overgaaet.  
 
De bleve derefter igien afleveret til Arresten; og Extra Retten saa Hævet.  
 
Jellumb. 
 
 

 


