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Oversigtsbilleder 

Aar 1875 d 12 Novbr. blev Vinding Herreds Politiret sat paa Thinghuset og administreret af den ordinaire 

Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Friis og Crone, hvor da  

No 94/1875 , Sagen blev resumeret. 

Dommeren bemærkede, at Arrestanten, efter at Undersøgelsen er sluttet og forhørene i Undersøgelsen 

tilstillet Amtet, havde Arrestanten meddelt ham, at hans, Arrestantens, under hele Undersøgelsen 

fastholdte Paastand om, at hans ærinde til Niels Bøgelund d. 17 Sept foruden at betale den omforklarede 

Vexel paa 100 R tillige havde det Øjemed at underrettet ham om at Arrests. Føl nu kunde sælges,-  at denne 

Paastand formentlig kunde bestyrkes ved et forhør over Kromanden i Blommenslyst Kro og den Vognmand 

som havde kjørt Arst. Fra Odense til Kroen og tilbage igjen. I denne Anledning tilskev Dommeren under 1 

ds. Odense Herredskontor om at afhøre de nævnte Mænd, og benyttede lejligheden til begjære et andet 

Punkt i sagen yderligere oplyst derefter er netop en Udskrift af et ved benævnte Herreds 5 R _ 6 og 8 ds. 

Optaget Forhør som hermed fremlagdes. 

Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Han blev foreholdt den af Kromanden T. Larsen og af 

Smaakjører Jens Henriksen Afgivne forklaring til Od. Hrd. Pol. Ptrol. og han erkjender Rigtigheden i det hele 

af Jens Henriksensen Forklaring, og kan m. h. t. Kromandens kun bemærke, at han er vis paa, at Niels 

Bøgelund ogsaa for Denne udtalte, at han skulde hjem med Arrestanten for at see paa et Føl, men saa maa 

Kromanden enten have overhørt det eller glemt det. Foreholdt de af Jens Rasmussens med Kone og søster 

afgivne Forklaringer, da maa Arrestanten vedblivende fastholde, at i Hvert Fald hans Svigerfader, som 

tidligere forklaret, har tilsagt ham de 1300 Rigsdaler Udbetalt til 11 Dcbr. Terminen, og han ved med 

Sikkerhed, at da han engang i Begyndelsen af Juli Md. var sammen til en Fest sammen med Jens Rasmussen 

og dennes Kone og Søster hos Gmd. Rasmus Hansen i Vissenbjerg, der er gift med en søster til Arrestantens 

Kone, at de da alle Tre, da Samtalen ved en eller anden Foranledning faldt paa de 1300 R , der vare 

Tilskrevne, udtalte, at de saaledes at det Arrestanten og Konens tilkomne Beløb vilde kunne blive udbetalt 

til Dcbr. Termin, naar Arrestanten og Kone talte med den Gamle derom. Foreholdt, at de afgivne 

Forklaringer gaar ud paa, at der end ikke erholdes Yttring eller brugt noget Udtryk, som kunde erholdes 

som et Løfte eller Tilsagn om, at de ovenmeldte Penge vilde blive ham udbetalt, fastholder han dog sin 

Forklaring og paastaar, at de Andre vist maa have glemt den saaledes paahørende Samtale. Oplæst og 

vedtaget. 

Paa særlig Foranledning bemærker Arrestanten endnu, at Planen om at ombringe Niels Bøgelund, først blev 

fattet, da denne og Arrestanten den 17 de Septbr. var Kommen til Odense, og det var i det Øieblik de skilles 

ad med Aftale om senere at mødes hos Barløse, at baade Tanken om at Myrde Niels Bøgelund og 

Beslutningen om at udføre denne Tanke blev Fattet fordi Bøgelund, endog da de skiltes, gjentog, at 

Arrestanten maatte finde sig i at forny den store Vexel til 3000R eller finde sig i at hans Gaard blev solgt. 

O. V. Arrestanten afført. Undersøgelsen paany sluttet. 
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