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Afskrift af afhøring af Rasmine Poulsdatter, enke efter Niels Bøgelund. 

      Oversigtsbilleder 

Odense Herreds Politiret den 18 October 1875 

For Retten mødte Rasmine Poulsdatter, Gaardmand Niels Bøgelunds Enke af Ubberud 
Sogn, der paa Anledning forklarede, at hun med hendes afdøde Mand har havt 7 levende 
Børn, nemlig 5 Døttre og 2 Sønner. - Af Døttre ere den ældste og den næstyngste gifte. - 2 
af de andre, nemlig den yngste, der er 17 Aar gammel, og en, der er 22 Aar gammel, ere 
hjemme, og endelig er der hende, der ogsaa er ugift i Tjeneste som Meierske paa en 
Herregaard ved Fredericia. - Af Sønnerne er den Ældste, der af Profession er Røgter, 
ugift, og opholder sig hjemme hos Comparentinden. - Den anden, der er gift, er 
Hestehandler og boer heri Odense. - Hendes afdøde Mand eiede den Gaard, han 
beboede i Ubberud, og som har en Værdi af mindst 12 a 13.000 Rdl., samt et Hus, der 
ligger ved Landeveien, og som har kostet ham 5.500 Rdl. 

Paa disse Eiendomme skyldte han, paa Gaarden 7.000 rd. og paa Huset 2.000 Rdl. - 
Hans øvrige løse Gjæld kjender Comparentinden ikke nøie til, og hun er iligemaade 
ubekjendt med, hvad han for øvrigt maatte have eiet og hvad han mulig kan have udlaant. 
- Hendes afdøde Mand beskæftigede? sig mest med at handle med Heste og Køer og 
med Pengeomsætninger, hvorimod hans Gaard blev drevet ved Hjælp af en Karl, han 
holdt. 

Comparentinden havde ved at fremsætte en Paastand paa Erstatning af 2000 rdl. ikke 
gjort nogen videre Beregning over, hvor meget hendes Mands Erhverv kunde ansættes til, 
men hun skjønnede, at det ikke kunde være mindre og veed ikke at opgive noget andet 
end det Foranførte, hvorefter Erstatningen skulle kunne beregnes. - 

Forelæst  - Vedgaaet. -  Dimitteret. Forhøret udsat. - 

Politiretten hævet. - 
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