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FREDAGEN den 14 December 1792, blev Hierm Ginding Herreders Rett sadt og administreret 

af constitueret Bye og Herredsfoged Jørgen Tranberg og constitueret Bye og Herredskriver 

Christen Hornbech med Stokkemændne Anders Fürst, jens Skram, Rasmus Valradt, Niels 

Vægter, Peder Boelsgaard, Thomas Kaurin, Marius Skak og Christen Andersen. – 

 

Derefter blev afsagt Dom udi Sagen anlagt imod Niels Jørgensen Trankier med flere 

Arrestantere, efter at de løs og ledig for Retten var fremstillet, hvilken Dom lyder saaledes: 

DOM 

Udi Sagen anlagt imod de paa Holstebroe Raadstue for Betlerie arresterede Niels Jørgensen 

Trankier og Hustrue med et lidet Barn, Anders Jensen, Hans Hansen og Syster med 3 Børn.  

Efter de over disse Personer holdte Forhører, have enhver af dem afgivet saadan Forklaring: 

1 og 2 

Niels Jørgensen Trankier og Hustrue  Malene Jensdatter ere begge fødte i Westervig Sogn i 

Trankier og Willerup Bye, han 28 Aar, og hun 23 Aar, have med et lidet Barn, for det meste 

opholdt sig i Thyeland indtil de den 19 eller 20 Juni gik derfra vesten om her til Egneb, og da i 

2 á 3 Dage været i følge med de øvrige her arresterede.  

3. 

Anders Jensen er 20 Aar fød i Flade paa Morsøe er ei confirmeret eller har været til Alters har 

i sit 10de Aar mistet sin Moder, fra hvilken tid han har gaaet omkring i Landet og betlet og 

sidste Foraar kom ifølge med Hans Hansen. 

4. 

Hans Hansen er fød paa Mols er 40 Aar gammel, har i mange aar gaaet omkring i Landet som 

Glarmester, og deraf tildeels ernæret sig. 



5. 

Anne Marie Hansdatter har angivet sig at være fra Stautrup i Thye er 48 Aar gammel, har 

været gift med en Soldat Rolland Christian Møller, har 3de Børn. 

6. Juliane 17 Aar. 

7. Birgithe Catrine 12 Aar, og 

8. Sidsel i 6te Aar, med disse Børn 

hun i 8 á 9 Aar har gaaet omkring og betlet. – 

  

Af Forhøret holdt den 3 Julii sidst og følgende Dage sees at disse personer, samlet har 

passeret forbie Solgaard i Sevel Sogn og 1ste Julii om Aftenen anholdt i Trandumskovbye i 

bemeldte Sevel Sogn, hvorfra de samtlig den følgende dag blev ført til Hierm - Ginding 

Herreders Arrest. Hr. Procurator Grøn har da som befalet Actor ved Stevning af 20de 

September tiltalt forbenevnte som Løsgiængere, og efter at det, baade ved Forhørerne og 

Tings Vidnet, saavel ved deres egen Forklaring, som Vidners udsigende er beviist, at disse 

alle have været omløbere og ernæret sig af Betlerie har han paastaaet at Niels Jørgensen 

Trankier og Hustru Malene Jensdatter, samt Anders Jensen, Hans Hansen, Anne Marie 

Hansdatter, og Pigen Juliane i følge Forordningen af 24 Septbr: 1708, og 18de Maii 1778, 

bliver dømt til Tugthuusarbeide paa et Aar, indstillende om ikke Straffen for Niels Trankier 

fordie han har tiltruet sig Befordring, og Anders Jensen fordie han har angivet sig at være af 

Natmandsfolkene bør skærpes til længere Tiid at arbeide i Tugthuuset, samt at Malene 

Jensdatter spæde Barn og Anne Marie Hansdatters 2de Børn imidlertid forplæges af Amterne, 

og det i Forhøret hos de arresterede forefundne Tøy bortsolgt til afbetaling paa deresArrest. 

 

Defensor hr. Brevig har derimod ved Indlæg af 16 November sidst demonstreret Sagen for 

enhver især, for meenende at disse ikke have giort sig skyldige i forstevnte Forbrydelser og 

derfor paastaar at bemeldte arrestanter i betragtning af nu udholdte Arrest bliver sadt paa frie 

Foed, uden videre Strafts Lidelse, og deres Tøy dennem udleveres, og saaledes er af 

Parternes paastaaet . 

Dom. 

Saavel ved Forbenevnte Personers egne afgivne Forklaring, som ved de afhørte Vidner er det 

ei alleene beviist at de sagsøgte Personer ere Løsgiengere  og have betlet, hvortil de af dem 

foreviiste Skudsmaale, tildeels om deres AlterGang, ingenlunde kan berettige dem,men det 

sees tillige af Vidnernes udsigende at Niels Jørgensen Trankier i Naur Asp og fleere Sogne, 

deels har villet indbilde Almuen at være bestiaalen af Røvere, deels truet eendeel til gaae og 

Kiøre med ham omkring i Sognene, ligeledes har Anders Jensen ei alleene urettelig angivet 

sig for at være af NatmandsFolkene, og derved forleedet Folk til at Huuse sig, men tillige har 

han forseet sig, som den der allerede er 20 Aar, og ei endda har søgt at blive underviist i sin 

Kristendom, eller gaaet til Confirmation, Alle ere da Strafskyldige til at dømmes til Tugthuus 

Arbeide, saavidt de der til ere beqvemme og i særdeleshed Niels Jørgensen Trankier samt 

Anders Jensen som for deres viiste slettere Forhold bør være der længere end de andre. 

Paa Grund af alt foranførte: 

KIENDES OG DØMMES HERMED FOR RETT: 



At Niels Jørgensen Trankier og Anders Jensen, saavel for begangne Betlerie, som øvrigt 

udviiste slette Forhold bør arbeide i WiborgTugthuus et Aar hver, og Én Maaned. 

Ligeledes er Hans Hansen, Malene Jensdatter, Anne Marie Hansdatter og Pigen Juliane 

pligtig, i følge Forordningen af18de Maii 1778, at arbeide i Wiborg Tugthuus Et Aar hver; men 

da Anne Marie Hansdatter som svag og skrøbelig og tillige har stærk Flod i begge Øyne, 

og Malene Jensdatter samt Pigen Juliane begge lave fremmelig til Barsel, foruden at Malene 

har et lidet Barn ved Brystet, saa ere disse ikke beqvemme til Tugthuusarbeide og altsaa i 

følge ovennevnte Forordning tilligemed de 2de andre Børn Birgithe og Zidsel bør 

Transporteres til deres Hiem. 

Det hos de arresterede forefundne Registerede og Vurdered Tøy udbringes ved Auction til det 

høyeste, til afbetaling paa deres arest, og Resten bliver at udrede efter Amtets Øvrighedslov 

anstaltning 

Sluttelig erindres at denne Sag herved Retten er begyndt den 5 Julii dette aar, og optagen til 

Doms Afsigt den 16 November Næstefter.  

 

Holstebroe den 14 December 1792 

J Tranberg. - 

 

Retten tilspurgte Arrestanterne om de var fornøyet med den her afsagde Dom? 

Niels Jørgensen Trankier, og samtlige erklærede sig fornøyede med den afsagde Dom. 

 

Det saaledes er oasseret bekræftes under vores Hænder og Segl 

 

Holstebroe den 16 December 1792 

J Tranberg T C Hornbech 

 

 

 

 

 

 

 

 


