Vindinge Herredsfoged Politiprotokol 1875-76
Forhør nr. 10
Oversigtsbilleder
Aar 1875 den 1. October Kl. 11 blev Vinding Herreds Politiret sat paa Thingstedet og administreret af den
ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Friis og Schmidt, hvort da:
No. 94/1875 Forhøret fortsattes.
Dommeren fremlagde Udskrift af et ved Odense Herreds Politiret, den 30. September d. A. optaget Forhør,
og bemærkede, at Arrestanten havde ladet skikke Bud med Anmodning om at blive fremstillet for Forhør.
Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang, han bemærkede, at han har ønsket at blive fremstillet
for Retten for at berigtige sin Forklaring igaar angaaende hans >Hensigt med at tilvende sig Niels Bøgelunds
Penge. Han maa fastholde, at han ikke har myrdet Niels Bøgelund for at tilvende sig hans Penge, men
indrømmer, at da han havde taget Tegnebogen og Pengepungen fra Liget, og saae, at der var Penge deri
tilvendte han sig dem, fordi han var i Pengeforlegenhed og havde god Brug for dem, altsaa Tanken om at
tilvende sig Pengene opstod først hos ham, efter at Niels Bøgelund var myrdet. Med Hensyn til Vexlen, som
Arrestanten udtog af Tegnebogen, paastaaer han, at han ikke udtog den for at forkomme den; han blev
undergivet en meget udførlig og vidtløftig Examination over dette Punkt, og navnlig opfordret til at
meddele, hvorfor han da udtog den og gjemte den, men han har intet andet Svar, end at han ikke gjorde
det for at forkomme den. - Arrestanten maa i øvrigt fastholde sin Forklaring fra igaar og navnlig gjentager
han med Bestemthed, at Tankerne at ombringe N. Bøgelund først opstod hos ham selve Dagen da han blev
myrdet, og at hans Besøg hos Bøssemageren allerede nogle Dage forinden ikke stod i Forbindelse med
nogen lagt Plan om at myrde Niels Bøgelund, men kun var fremkaldt ved Ønsket om at see paa og mulig
skaffe sig et Forsvarsvaaben.
Det var i Foraaret dette Aar, at Arrestanten første Gang lærte Niels Bøgelund at kjende; en Bekjendt af
Arrestanten Væver Peter Clausen af Odense, der i en Tid har boet i Saaderup, har givet Arrestanten
Anvisning paa Niels Bøgelund, naar han var i Trang for Penge; i Marts Maaned d. A. skulde Arrestanten
udbetale sin Moder 4000 Rdl.; han havde ikke Pengene, og efter Clausens Anvisning, søgte Arrestanten da
Bøgelund hos Kommissionair Erichsen i Odense, hvor han ogsaa traf ham; Bøgelund var strax villig til at
imødekomme ham, efter at Arrestanten paa hans Anmodning havde meddelt ham Oplysning om hans
Eiendom og dens Prioritetsforhold samt om hvad han havde i vente med sin Kone, - ja sagde endogsaa at
han gjerne kunde faae henved 4000 Rdl.; han forlangte imidlertid kun og fik ogsaa strax 1400 Rdl. tillaans
uden at Bøgelund forlangte noget Beviis udstedt, ja endog tilføiende, at han ikke behøvede at betale Renter
før til Efteraaret til December Termin, naar han fik hævet, hvad han ventede med sin Kone. Strax denne
første Gang fordrede baade Bøgelund og Eriksen, at han ikke maatte tale til nogen om at have faaet Penge
hos dem og navnlig ikke, hvor meget han havde faaet. De 1000 Rdl. af de saaledes modtagne 1400 Rdl. gik
med til at dække et første Afdrag til Moderen. En Maaneds Tid efter vistnok i Begyndelsen af Mai, fik
Arrestanten Bud ved Væver Clausen om at komme til Odense til Erichsen en Dag; Clausen vidste ikke, hvad
Eriksen vilde ham; Arrestanten reiste til Odense og hos Erichsen traf han Bøgelund, der nu fordrede, at han
enten skulde betale de 1400 Rdl. eller udstede Vexel for 1700 Rdl.
Da Arrestanten ikke kunde betale, saa han ingen anden Udvei end at underskrive Vexlen paa 1700 Rdl; med
Bestemthed husker han ikke, naar denne Vexel skulde betales, men det forekom ham, at det var om en 6
eller 7 Uger. Ved samme Leilighed formanede de ham atter Begge to til ikke at omtale for Nogen sit

Pengeforhold til dem. Den 9. Juni, det var i ethvert Fald nogle Dage før Terminen, var Arrestanten i Odense
til et Hestemarked og traf Bøgelund paa Markedet og kom i Samtale med ham. Bøgelund spurgte ham uden
Foranledning fra Komparentens Side, om han ikke havde Brug for Penge, han kunde godt faae 100 Rdl., han
kunde blot gaae hen til Eriksen; - da Arrestanten nok kunde have Brug for disse Penge gik han til Eriksen,
hvor Arrestanten da satte sit Navn under en 3 Maaneders Vexel paa 100 Rdl., men fik kun udbetalt 80 Rdl.,
derimod fik han atter Formaning til ikke at omtale disse Vexelaffairer for nogen; det er denne Vexel, som
Arrestanten betale Bøgelund nede hos Barløse den 17. ds., og forlangte Bøgelund 15 Rdl. extra, som
Arrestanten da gik ind paa at betale, da han ellers truede med at sælge Vexlen til en Anden, der kunde
bruge den til at pine Arrestanten med. Arrestanten forsikkrer paa det Bestemteste, at denne Vexel lød paa
100 Rdl. og ikke paa 115 Rdl. / 230 Kr. / har Erichsen forklaret Saadant, da maa Arrestanten paa det
Bestemteste erklære denne Paastand for Løgn.
Da Arrestanten i Slutningen af Juni Maaned skulde klare Vexlen paa de 1700 Rdl, men ikke kunde, tog han
til Odense, hvor han atter traf Bøgelund hos Erichsen, og hvor de da stillede ham Valget: enten at betale,
eller udstede ny Vexel for 2000 Rdl.; og atter maatte Arrestanten finde sig i at underskrive en 3 Maaneders
Vexel paa 2000 Rdl, uden at erholde det allermindste Vederlag, og samtidig forelagde de ham et saakaldt
Skadesløsbrev til Underskrift, efter at det var oplæst af Erichsen, men Bøgelund tilføiede, at det betød
ingen Ting; det var bare noget han vilde have for sin egen Vished, det skulde ingen Steder hen eller
forevises; ”Du kan jo see - sagde Bøgelund - at det er paa let Papir, saa det betyder ingenting” og der var
dengang ikke noget Stempel paa; Arrestanten har ikke anet, at dette Dokument er thinglæst, førend han for
nogen Tid siden erfarede det af Herredsfuldmægtigen og blev derover meget forbavset. Efter denne Tid har
Arrestanten ikke talt, hverken med Bøgelund eller Erichsen, førend den 17. September med Bøgelund. Forinden at de som forklaret altid formanede ham til ikke at tale til Nogen om sine Vexelaffairer, raadede
de ham ogsaa til, at han, naar han traf nogen af dem paa Gaden eller offentlig Sted, skulde lade som han
ikke kjendte dem og i ethvert Fald naar han talte til Bøgelund tiltalte denne som Hestehandler og tale med
ham om Heste. Arrestanten tilføier, at han ikke til et eneste Menneske, ikke engang til sin Moder eller
Kone, har omtalt sit Vexelforhold til Niels Bøgelund.
Med Hensyn til Opholdet hos Barløse bemærker Arrestanten, at det var Madam Barløse, der opvartede
dem; hendes Forklaring til Rapporten blev oplæst, han erkjender dens Rigtighed, idet han dog udtrykkelig
bemærker, at Bøgelund foruden at give Madam Barløse Underretning om, hvem Arrestantens Svigerfader
var, tillige fortalte hende, at han stod i Begreb med at reise ned til Arrestanten for at see paa en Hest.
Med Hensyn til Fremgangsmaaden ved Mordet fastholder Arrestanten sin tidligere Forklaring; han
indrømmer, at Beslutningen om at myrde ham var undfanget allerede om Formiddagen, da Niels Bøgelund
begyndte at tale om Vexlens Fornyelse til 3000 Rdl., og var det hans bestemte Forsæt at udføre denne
Beslutning naar Niels Bøgelund fastholdt at ville lade Gaarden sælge, hvis Arrestanten ikke skrev sig for
3000 Rdl; den Adfærd som Bøgelund har udviist imod Arrestanten i deres Pengemellemværende har i den
Grad oprørt og opbragt Arrestanten, at han med Udsigt til at see hele sin Existents ruineret, i sin
Fortvivlelse fattede et saadant Forsæt; og Arrestanten maa kalde Bøgelunds Adfærd imod ham saa meget
mere oprørende, som denne vidste, at Arrestanten kunde klare ikke blot de 1400 Rdl. han virkelig har
modtaget, men ogsaa Vexlens hele paalydende Beløb 2000 Rdl. naar han til December Termin fik udbetalt
de igaar omforklarede Summer.
Forhøret udsat.
Retten hævet Kl. 2 ½
Som Vidner
Bjerre
Friis N. Schmidt

