Mappe: 2554-Forhør M. Ekmann 1861-62
Oversigtsbilleder
Aar 1862 d. 25 Februar Formiddag Kl. 10, blev Odense Herredes Politiret sat paa
Herredskontoret og administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne
Andersen og Spøhr, hvorda:
No 147/1861 continuerede Forhøret.
For Retten mødte Huusmand Lars Gormsen af Dræby Mark, som paa Anledning
forklarede, at det er omtrent 8 Aar siden, at han havde Bryllup og stod dette på Gaunby
Mark, i den Gaard, som Comp. der eiede. Huusmand Peder Larsen af Naarup, som er
Comps. Farbroder, var tilstede ved Brylluppet, tilligemed sine 2 Døttre Maren Kirstine og
Marie. Comp. kan nok erindre, at der var Tale om, at Maren Kirstine Nielsen skulde ved
Brylluppet have mistet et Par Strømper, og at Comps. Kones Broderkone, Maren Hans
Andersens Kone fra Assens skulde have mistet et Lommetørklæde; men Comp. kan efter
saa lang Tids Forløb, nu ikke erindre videre derom. Det er muligt, at Comps. Kone bedre
vil kunde erindre det, og lovede Comp. desaarsag, at lade hende møde her i Retten i
morgen Formiddag.
Forelagt, vedgaaet. Dimitteret.
For Retten fremstilledes løs og ledig Arrestantinden Maren Kirstine Pedersen, som paany
blev formanet til Sandhed, men hun vedbliver fremdelses at benægte, at have begaaet de
hende paasagte Tyverier, idet hun paastaaer, at hun ikke har begaaet andre end de af
hende tidligere tilstaaede, navnlig benægter hun at have tilvendt sig de strømper, som
Maren Kirstine Nielsen skal have mistet ved Lars Gormsens Bryllup. Arrestantinden
vedbliver derhos at benægte, at hun nogensinde har talt med Johan om Smedekonens
Forgiftning, og om hvorledes der med Hensyn til samme er tilgaaet. Den Gang hun fortalte
ham, at Smeden, da han havde været ude af Arresten, havde været Hjemme hos hende,
blev der ikke talt om Giftmordet. Hun paastaaer, at Johan end ikke nogensinde har spurgt
hende desangaaende, saa at han fra Arrestantinden i saa Henseende Intetsomhelst har
erfaret. - Forelagt, vedgaaet. Afleveret til Tilbagebringelse i Arresten. Dommeren fremlagde en Afskrift af allerhøiste Resolution af 3 September 1853, hvorved
Arrestanten M. Ekmann blev eftergivet Straf for begaaet Hoer med Fruentimmeret
Kathrine Marie Adolphsen, samt Daabsattest for det af Maren Kirstine Pedersen den 17
Januar f. A. fødte Barn hvortil Gaardmand Morten Carsten Pedersen (Stæhr) skal være
Fader. - Arrestanten M. Ekmann blev løs og ledig fremstillet, og blev foreholdt den
fremlagte allerhøiste Resolution og erkjendte han samme for rigtig og sig vedkommende. Arrestanten blev ligeledes foreholdt den fremlagte Daabsattest og erklærer han, at ikke
han, men Morten Carsten Pedersen, er Fader til det i Januar ommeldte Barn. Arrestanten
er rigtignok indskrevet som Fader, men han har ingensinde selv anmeldt sig eller ladet sig
anmeldte som Fader, men kun stiltiende funden sig i, at blive indskrevet. Arrestanten
erklærer dernæst paa Anledning, at han nok har hørt Tale om noget forgiftet Thevand,
som et eller andet Sted ud i Naarup skal have været paatruffet. Saavidt Arrestanten har
forstaaet, hvad han har hørt derom, skulde det have været tydske Trine, der skulde have
villet give det til hans Kone, men hvorledes Sammenhængen er dermed, veed han ikke;
han har aldrig kunnet erfare noget Paalideligt desangaaende, og han forsikkrer, at han
selv ikke har fjerneste Andeel deri. Med Hensyn til den paa hans Bolig antrufen

Sølvspiseskee, forsikkrer han, at samme er hans lovlige Eiendom, og det er ham
ubegribeligt, hvorledes Johan har kunnet opdigtet den Historie. - Forelagt, vedgaaet.
Aftraadte.
Dommeren bemærkede, at Arrestanten Johan Eckmann paa Grund af Sygdom ikke kan
fremstilles for Forhør. Arrestanten afleveret til Tilbagebringelse i Arresten. - Forhøret udsat.
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