
             Oversigtsbilleder 

 
Udskrift af Baag Herreds Politieprotocol. 

Aar 1852 Tirsdagen den 26de October, Formiddag Klokken 11, blev Baag Herreds 
Politieret sat paa Raadstuen, i Assens, i Overværelse af Retsvidnerne Hardorph og Høier,  

Hvor da blev optaget Forhør til Afbenyttelse under en ved Odense Herreds Ret staaende 
Politiesag, anlagt af Fruentimmeret Cathrine Marie Adolphsen imod Smed Martin Adolph 
Eckmann af Naarup. 

Dommeren fremlagde en ham tilkommen Skrivelse fra Herredsfogden i Odense Herred, 
Etatsraad Knudsen, af 11te d. M., hvorved nærværende Forhør er begjært optaget, 
saavelsom den med bemeldte Skrivelse fulgte Protocoludskrift. - 

Udskriften tages til Følge, hvorimod Skrivelsen acteredes til Indlemmelse saaledes 
lydende: 

Af den vedføiede Udskrift vil Deres Velbaarenhed erfare, at der forgjæves er forsøgt Forlig 
i Paternitetssagen: Cathrine Marie Adolphsen ctr. Smed Eckmann, Begge af Naarup, 
ligesom at Barnemoderen har paaberaabt sig at Eckmann, der nægter Paterniteten har 
afkjøbt Fisker Schenck ved Søholm Søe nogle gamle Sengeklæder, som hun har afhentet 
hos Schenck. Efter den derom gjorte Begjæring skulde jeg herved tjenstligst anmode om, 
at bemeldte Schenck maa blive foranlediget til at forklare under Forhør: Naar og hvor 
Eckmann kjøbte og betalte disse Sengeklæder, hvad han gav for dem og hvor han 
underrettede Sælgeren om, at de skulde udleveres til Cathrine Marie Adolphsen, eller, 
ifald en saadan Udleveringsordre nægtes, hvorfor Schenck leverede hende 
Sengeklæderne. Også Kjæresten Niels Hansen bedes afhørt. - 

Af Forhøret udbedes Udskrift. - 

Odense Herredscontoir, den 11 October 1852. 

 I. Knudsen. 

      

Velbaarne Her Justitsraad Buchwald, Bye- og Herredsfoged. 

Fremlagt under et Forhør inden Baag Herreds Politieret den 26. October 1852 

 Buchwald. 

 

Efter Tilsigelse var mødt Fisker ved Søholm Søe Peter Gotfred Schenck af Gummerup 
Mk., som efter Formaning til Sandheds Udsigende forklarede: at han ikkun kjender Pigen 
Cathrine Marie Adolphsen derfra, at han et Par Gange har seet hende medens hun tjente 
Smed Eckmann, der undertiden udfører noget Smedearbeide for Deponenten. Han er 
ubekjendt med om og hvorvidt Smed Eckmann har staaet i nogen utilbørlig Forbindelse 
med bemeldte Pige. Kort forinden denne Pige skulde barsle og var høi frugtsommelig, 
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uden at Deponenten nu nærmere kan erindre Dagen eller Tiden, kom hun til ham og 
beklagede sin Nød for ham, at hun var forlegen for Sengeklæder i Anledning af hendes 
forestaaende Nedkomst og da han ynkedes over hende, overlod han, eftersom hans 
Hustrue da nyligen var afgaaet ved Døden og han saaledes kunde undvære nogle 
Sengeklæder, hende en lysstribet Underdyne, 1 rødstribet Overdyne, fyldt med Fjer, 1 
mørkstribet Hovedpude med Fjer samt en lysstribet gammel Hovedpude, fuldt med Tang, 
saavelsom et par Blaargarns Lagen. For Afbenyttelsen af disse Sengeklæder, som han 
ønsker og herved begjærer at maatte have snarest muligt tilbageleverede, var det ikkun 
hans Mening at tage en saadan Betaling, som han og Pigen maatte nærmere kunne 
forenes om, i hvilken Henseende han paa Opfordring udsiger, at han for et halvt Aars Brug 
af Sengeklæderne vil nøies med en Betaling af i alt 5 Rbd., beregnet ? til 5 M maanedligt. 
Han nægter paa det Bestemteste, at Smed Eckmann har afkjøbt ham nogle Sengeklæder, 
og da det forekommer ham mistænkeligt, at Pigen ved et falskt Foregivende for Retten har 
villet tilvende sig de ham tilhørende og hende udlaante otte udleiede Sengeklæder, saa 
maatte han paa det Bestemteste gjentage sin Begjæring om at have sine omforklarede 
Sengeklæder tilbageleverede den 1ste November d. A., til hvilken Tid han havde overladt 
hende Brugen af samme, og da han er en fattig Mand er han høiligen trængende til at 
komme i Besiddelse af sine Sengeklæder til den forestaaende Vinter, saavelsom ogsaa 
om muligt den ommeldte Leie for Brugen af samme, hvis saadant er muligt. - 

Oplæst, ratihaberet og demitteret. - 

Derefter fremstod Tjenestekarl Niels Hansen af Assens, der efter Formaning til Sandheds 
Udsigende forklarede: at han vel kjender en Pige ved Navn Cathrine Marie Adolphsen, 
men nægter at have været eller være Kjæreste med hende saavelsom og at have 
nogensinde havt legemlig Omgang med hende, hvorhos han tilføier, at han ikke har seet 
hende i det sidste Aar og er ganske ubekjendt med hvor hun fortiden opholder sig 
saavelsom at hun skal have født et Barn. - 

Forklaringen blev for Deponenten oplæst og af ham ratihaberet, hvorefter han 
demitteredes. - 

Forhøret sluttet til Beskrivelse. 

Politiretten hævet. - 

Buchwald   Vidner 

  A. Hardorph. H. R. Høyer. 


