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Oversigtsbillede 

 Aar 1875 d 23 Oktober blev Vinding Herreds Politiret sat paa Thinghuset og administreret af den ordinaire 

Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Crone og Friis hvor da blev foretaget  

sagen No 94/1875 Forhøret fortsattes. 

Dommeren bemærkede at Arrestanten som følge af hans Forklaring ved det sidste Forhør blev ført ud til sit 

Hjem for at finde den af ham omforklarede Skrivelse fra Erichsen men den omhyggelige Ransagning havde 

været forgjæves. 

Dommeren attesterede derhos at der blandt Arrestantens i Rettens Værge værende Papirer findes 

Qvitteringer derudviser at Arrestanten anden April har Udbetalt 418 Kr. Endelig bemærkede Dommeren at 

han endnu ikke havde modtaget de tidligere omtalte Oplysninger fra Odense Herred. 

Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Han bemærker at han med Bestemthed veed at han 

Gjemte det sidste Gang Omforklarede Brev paa det Sted, som han ved Ransagningen paaviste og maa 

meget beklage at det var forsvundet, da han med Sikkerhed troer at mindes, at det ikke blot indeholdt et 

Tilbud om at han godt kunde faae flere Penge, men at det netop stod fremhævet at der ikke skulde være 

Tale om Tilbagebetaling før i Efteraarsterminen. Arrestanten maa i øvrigt fastholde sine Forklaringer 

saaledes som de ere afgivne efterat han gik til bekjendelse. Han har Intet at ændre eller tilføie hvad han har 

sagt, er hele sandheden. 

Navnlig maa han Fastholde. At Planen om at ombringe N. Bøgelund først opstod hos ham d. 17 September 

og at hans Besøg hos Bøssemageren nogle Dage forinden, ikke i nogen Maade stod i Forbindelse med 

nogen allerede da fattet Plan. Dette Besøg var aldeles tilfældigt fremkaldt ved, at Arrestanten gik Forbi saae 

forskjeligge Vaaben i Vinduet og fik Lyst til at eftersee dem lidt nærmere.  

A. V. Arrestanten afført. 

Forhøret udsat 

Retten Hævet                                                                                                     Som Vidner 

Bjerre                                                                                                                 Friis         Crone  
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