Vindinge Herredsfoged Politiprotokol 1875-76
Forhør nr. 17
Oversigtsbilleder
Aar 1875 d 20 Oktober blev Vinding Herreds P. R. sat paa Herreds Thinghuset og administreret af den
ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Friis og Sørensen hvor da blev foretaget sagen
No 94/1875 Forhøret fortsattes.
Dommeren fremlagde en skrivelse fra Stiftsfysikus Krebs og Distrikslæge Colding ad 9 ds og bemærkede i
Forbindelse med sin Protokoltilførelse i forrige Forhør at han under 1 s havde tilskrevet Odense
Herredskontor ang. Tilveibringelsen af forskellige Oplysninger, at han under 12 samme maaned havde
modtaget en Forhørsudskrift fra bemeldte Herredskontor, men ved Skrivelse af s. D. remiteret sagen til
ommeldte Autoritet med Anmodning om at tilvejebringe yderligere Oplysninger, og endelig under 16 ds
atter Tilskrevet Odense Herreds Kontor foranledigt ved det til Forhøret s. D. her ved Retten Fremkommet.
De saaledes begjærede Oplysninger, som Dommeren har anset det nødvendigt at tilvejebringe dels for
saavit muligt erholde Klarhed over Arrestantens Pengeforhold, dels for at erholde nærmere Redegørelse for
en af Arvingerne efter Niels Bøgelund i det d 7 ds ved Odense Herreds politiret optagne Forhør nedlagt
Paastand paa Erstatning, ere imidlertid endnu ikke modtagne.
Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang, han bemærker, at han ved nærmere Overvejelse i
Arresten troer at kunne gjøre lidt nærmere Rede for sine Pengeforhold, det er nemlig faldet ham paa sinde,
at han efter at have faaet de omforklarede 550 R i Slutningen af Marts Maaned af Niels Bøgelund, modtog
et Brev fra Eriksen omtrent midt i April Maaned, og dette Brev har han skjuldt et Sted ved det lille Hus der
staar i Haven nord for hans Gaard, naar han selv kunde komme derud troer han nok, at han skulde kunne
finde stedet, og han husker nu med Bestemthed, at dette Brev fik han efter han d 14 April havde gjort den
første Udbetaling af 1950 R til sin Moder og før han gjorde den anden Udbetaling. Sin tidligere forklaring
maa han derfor ændre saaledes: I Slutningen af Marts erholdt han det første Laan hos Bøgelund stort 550
R, i April erholdt han af sin Svigerfader 2000 R, hvormed han gjorde det føiste Afdrag til sin Moder paa 1950
R , hans Moder trængte imidlertid paa at faae Resten i hvilken Anledning Arrestanten efter Eriksens Tilbud i
oven- omforklaret Brev om at kunde erholde flere Penge hos Niels Bøgelund, henvente sig til Eriksen og den
af Bøgelund fik de omfoklarede 850 R og kort derefter i Maj Maaned erholdt han den anden Udbetaling
1000 R af sin Svigerfar, disse Beløb i alt 1850 R i Indbindelse med det Beløb han erholdt indfrielsen af
Rasmus Pedersen Højmes Obligation stor 200, Tilsammen 2050 udbetale han sin Moder 7 d Maj. Det vil
heraf ses, at de 3000 R han erholdt af sin Svigerfader og de 850 R han laante af Bøgelund og endelig Rasmus
Pedersen Højmes Obligations Beløb 200 R gik med til at klare den 4000 R store Udbetaling, til hans Moder i
April og Maj Maaned med et overskud af 50 R. Forespurgt, hvortil han da benyttede det første Laan 550 R ,
han erholdt hos Bøgelund, bemærker han, at han af Peder Clausen havde laant 180 R til at klare
Omkostningerne ved Overtagelsen af Gaarden i Saaderup, og i Landmandsbanken havde laant 150 R i Fbr.
Maaned for at kjøbe en Ko, en Kakkelovn m.m., disse tvende Laan dækkede han ved Hjælp af bemeldte 550
R, Restbeløbet 220 R gik med i Foraaret til Indkjøb af Sædekorn og andre Nødvendige Ting, uden at
Arrestanten i Enkelthederne kan gjøre Rede derfor, han bemærker, at han for at erholde Laanet i
Landmandsbanken måtte sammested deponere Rasmus Pedersen Højmes Panteobl.
Dommeren Bekræftede Rigtigheden af denne Paastand ved at fremlægge en fra Landmandsbanken
modtagne Kontokurant.

Arrestanten henviser sluttelig til Forskjellige Kvitteringer, der maa findes i hans i Rettens Værge værende
Tegnebog (der imidlertid Beroer paa Kontoret og ikke i dag er tilstede i Retten), heraf vil fremgaa idet
mindste tildels, hvilke Udgifter Arrestanten i Aarets Løb har erholdt. Opl. vedt.
Forbeholdt den af hans Sigerfaders Rasmus Hansens aflagte Forklaring bemærker han, at det forholder sig
rigtigt, efter hvad han nu husker, at de 40 R paa dem allerede i første Forhør omforklarede at have faaet af
sin Svigerfader i Sommer, udgjorde 10 R for et Sengested og Resten Renter dels af de hævede hans Kone
tilhørende Obligationer paa henholdviis 300 R og 200 R, Dels af de 300 R som hans Kone fik tilskrevet i
Efteraaret, f. A., men som Arrest. Allerede fik Udbetalt i Foråret, men Arrestanten maa fastholde at der
efter hvad der udtrykkeligt er sagt navnlig at hans Kones Broder, endnu var hende tilskrevet et yderligere
Beløb ved Delingen i Efteraaret, Arrestanten har ikke set Sort paa hvidt derfor, men han fastholder
Sandheden af denne sin Forklaring, der blev sagt, da Arrest. Skulle giftes, at Avingerne hver skulde have
henved eller godt 5000 R, og at dette Beløb var dem ”tilskrevne” ved delingen, og endelig, at der vilde blive
mere naar den gamle døde. Arrestanten fastholderfremdeles, at baade Svigefaderen og hans Kone
Søskende have tilsagt ham, at hvad mer der tilkom ham end hvad der allerede er ham udbetalt, skulde til
Decbr. Termin blive ham udbetalt i Rede Penge. Oplæst vedtaget afført til Arresten Forhøret udsat.
Retten hævet.
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