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Oversigtsbilleder 

No 94/1875 , Sagen blev resumeret 

Dommeren bemærkede, at Arrestantens Svigerfader kort efter Sagens Slutning var kommen tilstede. Han 

fremstod og blev foreholdt de seneste fremkomne oplysninger, ifølge hvilke han i Foraaret har 

tiltransporteret Arrestanten Obligation til Beløb af 1300 R Komp. forklarer, at dette forholder sig ganske 

rigtigt, men dette er sket med udtrykkeligt Forbehold,  at Komp. forbeholder sig Renterne sin Livstid, 

ligesom ogsaa Obligationen, af her sket Transport, blev leverede tilbage til Komp. Naar Komp. ikke sidste da 

han var her i Forhør meddelte Oplysning herom da bedømte det for, at han opfattede Dommeren som 

Talen var om hvorvidt der nu eller i den nærmeste Fremtid tilkom Arrestanten noget i Medgift med Konen, 

og dertil maatte Komp. svare Nei. Han forklarede ogsaa sidst, at der ikke tilkom Arrestanten noget 

Yderliggere, saalænge Komp. levede, og dette mener han stemmer ganske med Forholdene, idet de 3 

Arrestantens tiltransporterede Obligationer først skulde udleveres efter Komp.s Død. Foreholdt 

Arrestantens Forklaring om, at Komp. har tilsagt ham de 1300 Rigsdalers Udbetaling til Dcbr. Termin, da 

maa Komp. benægte dette, i hvert Fald forsikkrer han, at han ikke kan Huske det.   O. V. 

Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Han gjentog med Bestemthed sin Forklaring om, afvigte 

Sommer, da Svigefaderen var i Saaderup, at have bedet denne om at faa de ham tilkomne 1300 R udbetalt i 

Dcbr. D. A. og at Svigerfaderen lovede ham det. Denne forklarer, at han kan huske, at Arrestanten talte om 

at opsige de 2 Obligationer paa 300 og 200 R, som han allerede ved Giftemaalet fik udleveret, men det er 

ham umuligt at huske, hverken at Arrestanten har forlangt de 1300 R udbetalt i Dcbr. eller at Komp. skulde 

have givet Løfte derom. 

Arrestanten bemærker, at det er muligt at hans Svigerfader ikke kan huske det, men sandt er det hvad 

Arrestanten om dette Punkt har forklaret, at han virkelig har nævnt det haaber at erholde de 1300 R til 

omstaadende Termin, som følge af det Løfte Sigerfaderen havde givet ham. 

Komp. vedbliver at han ikke kan huske det Mindste herom. 

Nærmere Overenstemmelse var ikke at opnaa.  O. V. Komp. Aftraadet. Arrestanten afført til Arresten. 

Forhøret sluttet paany. 

Retten hævet.                                                                                                     Som Vidner 

Bjerre                                                                                                                   Frii s       Crone 
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