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Forhør nr. 19
Oversigtsbilleder
Aar 1875 d 27 Oktober blev Vinding Hrd. P. R. sat paa Thingstedet og administreret af den ord. Dommer i
Overværelse af Retsvidnerne Friis og Crone hvor da
No 94/1875 Forhøret fortsattes.
Dommeren fremlagde en skrivelse til Odense Byfogedkontor af 20 ds, med Sammes paategnede Svar af 23
s. M. samt en Politirapport, - og Udskrift af Odense Herreds Politiprotokol af Forhør optagne d. 7, 11, 18 og
23 med tvende Bilag (sammenhæftede med Underskrifterne)
Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang.
Den fremlagte Rapport fra Byfodkontoret i Odense blev han foreholdt. Han finder intet ved samme at
erindre. – Arrestanten blev derefter foreholdt den af Niels Bøgelunds Enke til Odense Herreds
Politiprotokol afgivne forklaring. Han bemærker hertil, at han ikke ved hvad Bøgelund har sagt eller kan
have sagt til sin Kone angaaende deres Pengemellemværende og angaaende Bøgelunds Bortreise den Dag
med Arrestanten, men Arrestanten maa fastholde, at han Ærinde var at betale Bøgelund den lille Vexel og
at underrette ham om, at det oftere omforklarede Føl nu kunde Sælges, og om han, for at se paa det, vilde
tage med hjem, derimod har Arrestanten hverken fortalt, at hans Svigerfader var hjemme hos ham eller
udtalt, at denne nok vilde klare den store Vexel, naar han blev forvisset om, at den virkelig existerede. Med
Hensyn den af Enken udlagte Paastand paa Erstatning, da kan Arrestanten ikke have nogen Mening om
dens Berttigelse, men maa henstille dette til Dommerens Afgjørrelse:
Arrestanten blev derefter foreholdt den af hans Svogre Jens Rasmussen og Søren Rasmussen til Odense
Herreds Politiprotokol afgivne Forklaringer. Han maa forholde sigt til den af Jens Rasmussens afgivne
forklaring. Ifølge hvilken der tilkom ham for Kreaturer 1/3 af 1000 Rdl. Det forholder sig rigtigt at han har
faaet en Kvie og et Faar, som han vil vurdere til henholdsvis 30 R og 10 R. Den af Søren Rasmussen paa
Koen ansatte Værdi af 50R er alt for stor, det var kun en mager 2 Aars Kvie. Fuldmægtig Løngreens
Erklæring af 19 Oktbr. blev ham Foreholdt, at det er paa den i Erklæringen omhandelede Maade at de af
ham oftere omforklarede 1300 R ere bleven ham tiskrevne, har Arrestanten ikke tidligere vidst, men det
forholder sig altsaa rigtigt som han har forklaret, at der er tilskrevet ham 1300 R, og Arrestantenmaa må
fremdeles fastholde, at hans Svigerfader i Sommer i Høsten, da han opholdt sig i Saaderup, tilsagde ham, at
han skulle faa de 1300 R udbetalt til Terminen. Arrestanten havde nemlig sagt til ham, at han havde laant
nogle Penge til at udbetale sin Moder med, og at det var til at dække dette Laan, at hanendelig maatte have
de 1300 R. Der vare ingen Vidner tilstede, denne samtale fandt Sted i Marken mellem Arrestanten og hans
Svigerfader. O. V.
At blev betydet Arrestanten, at denne Sags Undersøgelse nu nærmer sig sin Slutning. Han blev alvorligen
formanet til endnu engang at overveie, hvorvidt han i alle sien Forklaringer har talt den fulde Sandhed. Han
forklarer, at han ikke ved rettere, en at han har talt Sandhed og er forekommen med den fulde sandhed.
Det blev foreholdt ham, at Bøgelunds Enke og Flere under Sagen har forklaret, at Bøgelund havde sagt, han
paa Arrestantens Opfordring reiste til Saaderup for om muligt at faa dækning paa den store Vexel af
Arrestantens Svigerfader, der skulde opholde sig i dennes Hjem, at denne Vexel Forfaldstid er nær
forestaaende, at Bøgelund tog Vexlen med sig til Saadeup, og at Arrestantens forklaring om, at Bøgelunds
Reise til Saadeup gjaldt et føl, ikke finder støtte ved nogen under sagens fremkomne oplysninger, at

Arrestanten flere Dage forinden havde seet paa Revolveren hos Bøssemageren, at Arrestanten vare ude af
Stand til at dække Vexlen til Forfaldstid, at han efterat have dræbt Bøgelund, har sat sig i Besiddelse af den
ommeldte Vexel og de rede Penge, der fandtes hos Bøgelund, - og at alle disse Omstændigheder synes at
tyde paa en tidligere lagt Plan, hvorefter han ligesom vilde lokke Bøgelund bort med sig, og hvis det
lykkedes, da at benytte leiligheden til at dræbe ham og tilintetgjøre Beviserne for hans Gjæld til Bøgelund
m.v., men Arrestanten fastholder med Bestemthed sine tidligere Forklaringer og navnlig, at Tanken om at
dræbe Niels Bøgelund først opstod samme Dag, den 17 de September, da Bøgelund begyndte at tale om
den store Vexel og forlangte enten dens Indfrielse eller dens Fornyelse til 3000 R, ligesom Arrestanten ikke
havde tænkt hverken paa Vexlen eller Bøgelunds rede Penge førend om Aftenen, da han ved at begrave
Liget, havde taget Tegnebogen fra Bøgelund og derpaa aabnede dem og ved at se de andre Penge blev
fristet til at tage dem, ligesom han ogsaa tog Vexlen, uden dog at have noget klart begreb om, hvorfor han
tog den. Han maa i øvrigt i Et og Alt forholde sig til sine tidligere Forklaringer. Endnu bemærker han, at der
af ham omforklarede og underskrevne Vexler paa 10, 1700 og 2000 R virkelig har lydt paa disse Summer,
som stod med Tal til Høire for Stemplet, hvad der iøvrigt Vexlerne med Bogstaver, læste Arrestanten ikke.
At de nævnte Talstørrelser stod paa Vexlerne, husker Arrestanten med saadan Bestemthed, at han ved han
ikke heri kan faile.
Han maa derfor ellers benægte Rigtigheden af de Forklaringer, som gaar ud paa, at Vexlerne har lydt på
115,-1850 og 2150 R, forsaavidt angaar Summer Nævnelse med Tal, hvad der stod med Bogstaver, ved
Arrestanten ikke O. V.
Afført til Arresten.
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