
Vindinge Herredsfoged Politiprotokol 1875-76 
Forhør nr. 22 

Oversigtsbilleder 

Aar 1875 den 27 Novbr., Form. Kl 11 blev Vinding Herreds Politiret sat paa Nyborg Raadhus og 

administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Retsvidnerne Friis og Crone, hvor da  

No 94/1875 , Sagen blev resumeret. 

Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Han blev examineret  efter den Anledning som Aktors 

Skrivelse til Dommeren af 13 ds. giver og forklarer derefter,at han i de dage, der forløb efter Mordet, 

opholdt sig i sit Hjem, beskæftiget med Sædvanligt Arbeide i Marken og i Stalden. Det var Dagen efter 

Mordet at han om Morgenen overpløjede det Sted paa Marken hvor Mordet var begaaet og lod Harven 

gaae over den pløjede Mark, hvor han havde begravet Bøgelund og hvor der nogen tid efter skulde være 

Saaet Rug. Han var selvfølgeligt betynget i Sindet af sin Gjærning, men har ikke nogen Mening om, hvorvidt 

det var at see paa ham. Om Natten var han meget urolig, men det var dog først efter at han var arresteret, 

at han i Arresten blev Foruroliget af gespenst Syner, idet den dræbte Niels Bøgelund stod hos ham, og var 

det navnlig det Øieblik, da han skulde lægge Liget i Graven, der Fyssisk fremstillede sig for hans Tanker og 

Tilsidst overvældede ham saa stærk, at han maatte lette sin Samvittighed ved at gaa til Bekjendelse. 

Arrestanten bemærker, at han blev gift i Slutning af Januar md. D. A. og at han aldrig har seet eller talt med 

Niels Bøgelund, førend han i Slutningen af Marts Md., som tidliger forklaret, var i hans Hjem med Peder 

Clausen. Bøgelund har ikke havt det mindste med Arrestantens Giftermaal at skaffe og Arrestantens Gjæld 

til ham har udelukkende den Oprindelse, som Arrestanten tidligere har forklaret, nemlig Trang for de 

nødvendige Midler til at udbetale sin Moder.  O. V. 

Arrestanten afførtes. 

Sagen udsat for at de i Slutningen af Defensiors Indlæg omfattende Akter kunde blive bragt tilveie og 

fremlagt. 

Retten hævet.                                                                                                              Som Vidner 

Bjerre                                                                                                                          Friis         Crone 
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