Vindinge Herredsfoged Politiprotokol 1875-76
Forhør nr. 8
Oversigtsbilleder
Aar 1875 den 28. September Kl. 10 ½ blev Vinding Herreds Politiret sat paa Thingstedet i Nyborg og
administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Friis og Crone, hvor da
No. 94/1875 Forhøret fortsattes.
v.S. 146 Dommeren fremlagde en Tilsigelse til Bøssemager Hansen i Odense med Forkyndelsespaategningd,
Visum repertum fra Stiftsfysikus Krebs i Odense og Distriktslæge Colding i Nyborg, dateret 25. og 27. ds.
med en Tegning af den Myrdedes v.S. 154 Hoved, en ”yderligere Meddelelse” fra Stiftsfysicus Krebs af 27. ds.
med den v.S. 156 Myrdedes Hat.
Efter Anmodning var mødt Bøssemager Rasmus Chr. Hansen af Odense; den fra Odense Politi modtagne
Rapport blev ham foreholdt, han vedtager dens Rigtighed, idet han derhos paa Anledning tilføier, at den
første Dag den Person mødte hos ham, hvorom han til Rapporten har forklaret, var han iført en tyk lang
blaae Overfrakke. Den heri Retten tilstedeværende af Arrestanten som sin Ejendom gjenkjendte blaae
Overfrakke blev foreviist Komparenten, der, efterat have taget den i Øiesyn bemærker, at den kan passe paa
den Frakke Personen havde paa. Den Dag Arrestanten Fredagen den 17. ds. kom for at hente Pistolen var
han iført en kortere tyndere mørk Frakke. Den heri Retten tilstedeværende Frakke blev foreviist
Komparenten, der erklærer, at vel er denne mørke Frakke tyndere og kortere end den Personen formenes at
have havt paa den første Dag, men han tør dog ikke med mindste Grad af Bestemthed paastaae, at
det var den, Personen havde paa den 17de. At det var i samme Uge som den 17de og ikke Ugen iforveien, at
Personen bestilte Pistolen, derom er Komparenten aldeles overbeviist, ligesom jo ogsaa Personen sagde, at
han vilde hente den paa Søndag; - men om det var Mandag eller Tirsdag kan Komparenten ikke med
Sikkerhed sige, men en af disse 2 Dage maa det bestemt have været. Den første Dag Personen var hos ham
og saae paa forskjellige Pistoler, faldt Samtalen mellem dem nærmest om, hvilken Pistol han skulde vælge,
og nærmest som Kjøbmand anbefalede Komparenten ham den største Pistol som bedst skikket til
Forsvarsmiddel og naar man boede ude paa et ensomt Sted, hvortil Personen strax yttrede: Ja saa maa den
være for mig, for jeg boer netop paa en ensom Mark nede i ”et Slag”, og dette sidste Ord betonede han paa
en eiendommelig Maade. Dommeren bemærkede, at denne Personens Betegnelse af Stedet hvor han boer,
netop passer paa Arrestantens Bopæl, der er beliggende ude paa Marken i et Slag (en Slugt eller Dal)
Retsvidnerne der begge kjende Stedet, og Politiassistent Olsen, der var tilstede i Retten, tiltraadte denne
Bemærkning.
Komparenten bemærker, at han aldeles ikke kan mindes, paa hvad Tid af Dagen Personen ved denne
Leilighed var inde hos ham, ligeledes kan han heller ikke med Sikkerhed opgive, hvad Tid paa Dagen det var,
han om Formiddagen den 17de afhentede Pistolen, men han troer det var om Morgenen omtrent Kl. 9. Han
slutter det deraf, at han, ved at eftersee sin Noteringsbog for den 17. September, paa hvilken Dag Pistolen
staaer opført som solgt, har lagt Mærke til, at Pistolen staaer opført som den første Post; efter denne følger
3-4 andre Poster, blandt hvilke en Bøsse, solgt til en Landmand, og Bøssen er han vis paa er solgt i
Middagsstunden. Komparentens Samtale med Personen varede vel c. 10 Minutter, i hvilke han paa
Personens Anmodning viste ham tilrette med Pistolens Mekanisme, og ligeledes paa hans Anmodning ladede
den for ham. Det var en Omdreiningspistol eller Revolver til 6 Skud og med dobbelt Bevægelse, det vil sige,
at Hanen kan spændes som sædvanlig og trækkes af som sædvanlig, men kan ogsaa affyres med
Aftrækkeren alene, saa Hanen hæver sig af Trykket paa Aftrækkeren. Komparenten havde akkurat Mage til
den tilstede heri Retten. Den er med sort Skjæft, blankt Løb med Sirater og i øvrigt indrettet som enhver
Revolver eller Omdreiningspistol. Det i Liget fundne Projektil, der var tilstede heri Retten og med ubrudt Segl,

blev taget frem og foreviist Komparenten. Denne erklærer strax med Bestemthed, at Projektilet er af en 9
Millimeters Patron, og at det var med disse Patroner at Pistolen blev ladet og af hvilke Manden kjøbte en
Æske. Den fra Odense Politi modtagne Æske med Projektil var ligeledes tilstede i Retten og med ubrudt Segl.
Den blev aabnet, Projektilet blev foreviist Komparenten, der erkjender at det var et saadant han udleverede
til Politiet i Odense, og paaviser, at det netop passer til det i Liget fundne, ligesom dette sidste passer til
Pistolen. - Hverken den første eller den sidste Dag, Personen var hos Komparenten, var der Vidner tilstede.
O. V.
Arrestanten blev derefter fremstillet fri for Baand og Tvang. Efterat være formanet til Sandhed bemærker
han, at han nu bar besluttet at komme frem med Sandheden, og han aflægger herved aabent den
Tilstaaelse, at det er ham, der Fredagen den 17. ds. har myrdet Niels Rasmussen Bøgelund. Opfordret til at
tage den heri Retten tilstedeværende mand i Øiesyn, bemærker Arrestanten strax, at det er den Bøssemager
fra Odense, af hvem han kjøbte den Pistol, hvormed han dræbte Niels Bøgelund. Den Pistol, som
Bøssemageren havde med heri Retten blev foreviist Arrestanten; han erklærer at den er Mage til den Pistol,
som han om Fredagen kjøbte af Bøssemageren. O. V.
Den af Bøssemager Hansen afgivne Forklaring blev oplæst for Arrestanten, der indrømmer dens Rigtighed,
idet han bemærker, at den første Gang, han var inde hos Bøssemageren, vistnok var om Tirsdagen, samme
Dag han kjørte hjem fra sin Moder gjennem Odense. Han har, som Bøssemageren forklarer, sagt, at han vilde
hente Pistolen paa Søndag, saa maa det have været den omforklarede Tirsdag, da han kjørte hjem, at han
var derinde, men han husker det ikke med Bestemthed og mener, at det er muligt at det var Lørdagen
iforveien, da han havde Ærinde i Odense for sin Moder, at han var inde og bestilte Pistolen.
Bøssemager Hansen fastholder, at det maa have været enten Mandag eller Tirsdag.
Arrestanten forklarer videre, at han om Fredagen, da han hentede Niels Bøgelund ikke afhentede Pistolen
førend han var kommet tilbage til Odense med Niels Bøgelund, han antager Klokken var omtrent 1, da han
kom til Odense, hvor han da en kort Tid skiltes fra Niels Bøgelund, og da gik hen og hentede Pistolen; Klokken
maa derfor, efter Arrestantens Mening have været mellem 2 og 3.
Bøssemager Hansen bemærker, at det forekom ham, at det var tidlig paa Formiddagen, men han tør dog
ikke bestemt modsige Arrestantens Forklaring. Bøssemager Hansen aftraadte efter endnu paa Anledning at
have bemærket, at han strax, da Arrestanten blev fremstillet i Retten, i ham kunde gjenkjende den Person,
som den omtalede Fredag kjøbte og fik udleveret Pistolen.
Arrestanten forklarer derefter yderligere paa Anledning, at han forlod sit Hjem Fredagen den 17. og reiste
med Morgentoget til Odense, hvor han strax bestilte Vogn ud til Ubberud. I Blommenslyst Kro, der ligger lidt
fra Niels Bøgelund Gaard satte han Vognen ind, og gik derfra op til Niels Bøgelund, som lidt efter kom
tilstede og strax førte Arrestanten ind i et andet Værelse, idet han spurgte, om Søren havde Forretninger at
tale med ham om, hvilket Arrestanten da bekræftede. Arrestanten meddelte da Niels Bøgelund for det
Første, at hans Føl nu var istand til at sælges, om han vilde komme ned og see til det, og dernæst at han
ønskede at betale den lille Vexel paa 100 Rdl., som han skyldte Niels Bøgelund. Da denne ikke havde sine
Papirer hjemme, idet de beroede i Odense, kunde denne Betaling først finde Sted, naar de kom til Odense;
men allerede nu begyndte Niels Bøgelund at tale om den Vexel paa 2000 Redl, som var forfalden en af de
sidste Dage i denne Maaned. Med denne Vexel forholder det sig saaledes, at Arrestanten i Foraaret, da han
skulde gjøre Afdrag til sin Moder, erholdt tillaans af Niels Bøgelund 1400 Rdl., som denne ikke engang vilde
have Renter af før til Efteraaret. Der blev ikke udstedt noget Beviis mellem dem, men kort Tid derefter
forlangte Niels Bøgelund, at Arrestanten skulde udstede en Vexel paa 1700 Rdl, da han i modsat Fald vilde

kræve sine 1400 Rdl strax. Dette maatte Arrestanten da gaae ind paa, og atter kort Tid efter forlangte han, at
Arrestanten skulde fornye Vexlen til 2000 Rdl., da han stillede i Udsigt, i modsat Fald at sælge Vexlen til En,
som da kunde pine Arrestanten. Arrestanten maatte da atter gaae ind paa, uden Vederlag at fornye Vexlen
til 2000 Rdl., og denne blev da udstedt den 29. Juni og er altsaa forfalden den 29. September, og samtidig
maatte Arrestanten ved Skadesløsbrev give Niels Bøgelund Pant i sin Eiendom for et Beløb af indtil 6000
Kroner. Saaledes forholder det sig med denne Vexel, og nu Fredag, at Arrestanten, der ikke havde Penge til
at betale Vexlen med, havde Valget mellem, enten at fornye Vexlen til 6000 Kroner, eller finde sig i, at Niels
Bøgelund solgte hans Gaard, og om denne Vexel og Bøgelunds Forslag dreiede sig dennes og Arrestantens
Samtale saa godt som hele Fredagen, lige fra Bøgelunds Hjem og til Arrestanten endelig, i oprørt Stemning
herover, om Aftenen skjød ham paa sin Mark. Da de efter Ankomsten til Odense skiltes fra hinanden,
besluttede Arrestanten da at gjøre det af med ham og kjøbte til den ende Pistolen. Hans tidligere Forklaring
om, at Niels Bøgelund skulde hente sine Papirer i Odense, og at de skiltes ad med Aftale om at mødes hos
Barløse, gjentager han her, idet han fastholder, at han virkelig hos Barløse betalte den lille Vexel paa 100 Rdl
med Renter 15 Rdl., at Niels Bøgelund rev Vexlen itu, og at Arrestanten brændte den i Spyttebakken.
Arrestanten bemærker, at han ikke med et Ord har talt til Niels Bøgelund om, at han skulde tage sine Papirer
med til Saaderup og forelægge dem for Arrestantens Svigerfader, der da maaskee vilde klare Beløbene.
Kl. 4 ½ reiste de med Toget til Ullerslev, hvor de begge stode ud og fulgtes ad Veien til Arrestantens Hjem,
idet de, da de vare komne forbi Biskopstaarup, dreiede til Venstre ad Hindemaegyden og fulgte denne Vei,
som den er antydet paa det v. S. 130 fremlagte Rids, indtil de kom til den paa Ridset afsatte lille Vei, hvor
Broen gaaer over. Derpaa gik de over Broen et lille Stykke for at see paa nogle Tørvemaal, der ligge her og
høre til Arrestantens Gaard, hvorefter de gik tilbage ad samme lille Vei og dreiede mod Sydvest ned ad
Veien, der fører til Arrestantens Gaard; men da de vare komne til den Deel af Arrestantens Løkke, der støder
op til Veien, og som paa Ridset er betegnet med et L, gik Niels Bøgelund her over Gjærdet ind paa Marken,
idet han sagde, at naar Arrestanten ikke vilde gaae ind paa hans Forlangende, saa vilde han ikke gaae med til
hans Gaard, men skraa over Marken tilbage til Ullerslev Station. Arrestanten fulgte ham hen over sin Løkke,
bestandig i Skjænderi med ham om Vexlen, og da Niels Bøgelund vedblivende truede med at sælge Gaarden
og hastede bort over Marken, for at gaae til Stationen, tog Arrestanten Revolveren op, som han havde gjemt
i sin Brystlomme, løb lige tæt ind paa ham og skjød ham bagfra gjennem Ryggen. Da Niels Bøgelund i det
samme vendte sig om og truede med at slaae Arrestanten ned, fyrede Arrestanten 3 eller 4 Skud
umiddelbart ovenpaa hinanden, lige mod hans Hoved, hvorefter Niels Bøgelund faldt om og jamrede sig.
Imidlertid var Arrestanten selv bleven slaaet med Frygt paa Grund af sin Udaad, og for at ingen skulde høre
Raabene - Klokken var dengang omtrent 7 lige i Tusmørket - holdt han sin Haand for den Faldnes Mund, og
medens Arrestanten saaledes i c. 5 Minuter holdt sin Haand for hans Mund, blev han fuldstændig rolig og
laae som død, i ethvert Fald antog Arrestanten ham for død. Arrestanten vidste derefter intet bedre end at
skjule Liget saa godt han kunde, hentede derefter en Spade, som han først paastaaer laa under en
Stikkelsbærbusk i hans Have, men derefter indrømmer, at han allerede om Morgenen havde taget med sig
og lagt ud i Marken. Han gravede derefter Graven paa det Sted, hvor Liget senere ved Udgravning blev
fundet, og hvor han den 24. ds. blev fremstillet i Rettens Nærværelse og efter derpaa at have tømt Ligets
Lommer, idet han udtog en Tegnebog af Brystlommen og en Lærredspengepung af Buxelommen, slæbte han
Liget fra det Sted, hvor det var faldet, hen i Graven og lagde det Blaatærnede Tørklæde, der fandtes over
Liget og som Arrestanten ganske rigtig havde hos sig den Dag, over dets Ansigt. Dette Tørklæde blev ham
atter i dag foreviist, og nu erkjender han, at det var det Tørklæde, han lagde over Ligets Ansigt. Efterat have
kastet Graven til, kastede han Pistolen ud i Tørvegraven ved hans Gaard, og efterat have tømt Niels
Bøgelunds Tegnebog, forsaavidt angaaer Seddelpengene der laae der, og forvaret dem i sin egen Tegnebog,
gjemte han Niels Bøgelunds Tegnebog i et Hegn ved Mosen, uden at have rørt ved de Dokumenter og øvrige
Papirer, som fandtes i Niels Bøgelunds Tegnebog, med Undtagelse af den Vexel, han selv har udstædt,

hvilken han tog ud af Tegnebogen og gjemte for sig selv i Hegnet. Morgenen efter kastede han Pungen ud i
et andet Vandsted ved sin Gaard, efterat have tømt Indholdet, 3 Rdl., 1 Krone og nogle Ører, og lagt det over
i sin egen Pung. Den Dag han blev indbragt her til Byen af Sognefogden, og senere undløb, var han, som
forklaret tidligere i Nærheden af sit Hjem om Eftermiddagen, for at tage den i Hegnet skjulte Tegnebog til
sig; men lod den udtagne Vexel ligge og flygtede derefter til Kjerteminde, i hvis Nærhed han i en Tornehæk
har skjult Niels Bøgelunds Tegnebog. De Penge, hvormed han blev anholdt i Kjerteminde, vare netop dem,
han havde taget ud af Niels Bøgelunds Tegnebog og Pengepung. Paa nærmere Forespørgsel forklarer han, at
det først var om Tirsdagen, da han hentede Tegnebogen, at han fik Leilighed til at see Dokumenterne efter,
og da hans Vexel laae blandt de øverste, tog han den ud og lagde den i Hegnet, medens han tog Tegnebogen
med de øvrige Dokumenter med sig.
Foreholdt, hvorfor han allerede om Morgenen havde taget Spaden med ud i Marken og hvorfor han ikke
strax indrømmede det, men fortalte at have taget den om Aftenen strax efter Mordet fra Haven, forklarer
han, at han tog den med sig om Morgenen for at grave nogle Kartofler op for at see om de vare fordærvede.
Naar han ikke sagde dette strax, hidrører det fra, at han nok kunde skjønne, at man da vilde tro, at han
havde besluttet sin blodige Gjerning allerede om Morgenen, og til den Ende havde taget Spaden med for at
have den i Beredskab, men han forsikkrer, at Planen til at ombringe Niels Bøgelund først opstod hos ham
samme Dag under Besøget hos ham.
Arrestanten blev forespurgt, hvorfor han allerede omtrent 8 Dage forinden havde været inde og seet paa
Pistolen, og dette Spørgsmaal blev gjentagne Gange under Examinationen foreholdt ham, men Arrestanten
trykker sig ved at svare paa Spørgsmaalet og siger tilsidst, at han kun har tænkt paa at have et Vaaben hos
sig for at forsvare sig. - Arrestanten bemærker, at han Dagen efter Mordet pløiede en lang Strimmel paa
Grønjorden, for navnligen at dække det Sted hvor Mordet var begaaet, og hvor der laae meget Blod. Stedet,
hvor Mordet fandt Sted, var netop det, som blev foreviist Arrestanten af Dommeren, den Dag han var ude og
blev konfronteret med Liget den 24 September.
Selve Graven har han ikke overpløiet, men kun overharvet, alt sammen for at skjule Sporene af Forbrydelsen.
Oplæst, vedtaget med den Ændring, at der paa Veien fra Blommenslyst Kro til Odense ikke blev talt om
Vexelsagen, da Niels Bøgelund sad hos Kudsken, og denne selvfølgelig ikke maatte vide Noget derom, og
med den Tilføielse, at det er Kommissionair Eriksen i Odense, der har havt med de Vexelsager at gjøre, hvori
Arrestanten og Nels Bøgelund staar til hinanden. Arrestanten afført.
Retten hævet Kl. 3 ½
Bjerre
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