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Oversigtsbilleder 

Aar 1875 d. 24 Septbr. blev Vinding Herreds Politiret sat Kl. 9 paa Herredets  Tinglocale og administreret af 

den ordinære Dommer i Overværelse af Vidnerne Friis og Krone, hvor der da foretages 

No 94/1875 Forhøret fortsættes. 

Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang blev Alvorlig formanet til Sandhed men nægter 

vedblivende at have gjort sig skyldig i det Mord, hvorfor han er sigtet. Dommeren rettede det Spørgsmaal 

til Ham, hvad han egentlig vilde tænke og føle, hvis han blev løsladt af Arresten og kom tilbage til sit Hjem 

og naar han saa ved at gaa ved sit Markarbeide passerede det sted, hvor Uddaaden var begaaet og hvor 

den myrdede maatte findes nedgravet. Han svarede hertil, at han aldeles Intet vilde tænke i saa 

Henseende, da Den forsvundne Niels Rasmussen ikke er nedgravet nogensteds paa hans Mark. Med Hensyn 

til den af ham paa hans Grønjord fortagne Opløjning af en Lang Smal Strimmel som han siger gik for sig 

afvigte Lørdag, bemærkede han at dette skete nærmest ved hegnet for at tilberede et Sted for Kartofler og 

nærmest ved Brakmarken for at hindre Sneglene i at passere over Til Brakmarken hvor der skal saaes Rug. 

Sneglene gaae nemlig kun paa Grønjord men gaae tilside for pløiet Jord. O. V. 

Efter Anmodning mødte i Retten Bestyreren af Jensens Sønners Jernkramhandel Otto Diderik Nielsen og 

Boleteksdreng Alescander Andreas Rasmussen 15 Aar gammel. Efter at de begge havde taget Arrestanten i 

Øiesyn og efter at denne var afført til Arresten erklærede de begge med bestemthed, at de ikke i 

Arrestanten kunne Gjenkjende den Person, som for en Maanedstid siden, kjøbte Peatronhætter der i 

Boutikken og som i mindre ædru Tilstand talte om at skyde en Mand, som truede ham paa Livet, og ved 

denne Leilighed fremviste en Pistol. Begge bemærkede de navnlig, at manden, Der var inde i Boutikken  

havde et langt Større Hageskjæg end den Korte svage Haarvækst, der viser sig paa Arrestantens Hage, 

ligesom ___ mand vistnok ogsaa var lidt Høire end Arrestante. 

O .V. A. 

Forhøret udsat. 

Retten hævet.                                                                    Som Vidner 

Bjerre                                                                                   Friis    Chrone 
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