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     Oversigtsbilleder 

 

Aar 1875 den 30. September Eftmdg Kl. 4 ½ blev Vinding Herreds Politiret sat paa Thingstedet og 

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

foretaget Sagen: 

No. 94/1875, Forhøret fortsattes. 

Dommeren bemærkede, at han umiddelbart efter forrige Forhørs Slutning havde ladet Arrestanten under 

Bevogtning bringe til det Sted, hvor han efter sin Forklaring havde gjemt den Myrdedes Tegnebog, og hvor 

den ogsaa fandtes; ved Aftenstid efter Hjemkomsten blev den afleveret til Dommeren; næste Dags Morgen 

(igaar) blev Arrestanten ført til sin Hjemstavn, hvor den af Arrestanten ved Mordet brugte Pistol blev 

fundet i Tørvegraven, medens hans Vexel til Niels Bøgelund og dennes Pengepung ikke blev funden. Til 

nærmere Oplysning herom fremlagdes en Rapport v. S. 159 fra Politiassistent Olsen af D.D. 

Dommeren fremlagde fremdeles en Udskrift af et til Odense Herreds Politiprotokol v.S. 163 den 27. ds. 

optaget Forhør med 2 Bilag; en Skrivelse v. S. 178 fra Vinding Herred til Politiet i Kjerteminde af 25. ds. med 

dettes paategnede Svar v. S. 182 af 28. s. M. samt en Forhørsudskrift v. S. 238 en Skrivelse fra Vinding 

Herred af 26. ds. til Politiet i Odense med dettes paategnede Svar v. S. 244 af 29. ds. og en Rapport. 

 

Arrestanten blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Den i Mosen fundne Pistol blev ham heri Retten 

foreviist. Han erkjender, at det er den, han har benyttet ved Mordet paa Niels Bøgelund, og som han 

derefter kastede fra sig i Mosen. Den Æske Projektiler, som han havde kjøbt af Bøssemageren, kastede han 

ogsaa i Mosen eller i et andet Vandhul, han husker det ikke bestemt. Det Kobberpatrolhylster, som han 

havde gjemt i Hegnet, havde han havt løst i sin Lomme. Vexlen, som ikke fandtes, forsikkrer han paa det 

Bestemteste ikke at have tilintetgjort, men at have skjult i Hegnet med nogle Blade og Jord over. Naar han 

sidste Gang først forklarede, at have taget denne Vexel ud af Niels Bøgelunds Tegnebog efterat have 

nedgravet Liget om Fredagen, og derefter forklarede, at have udtaget den først om Tirsdagen, da han 

hentede Tegnebogen og undløb til Kjerteminde, da maa han tilbagekalde den sidste Forklaring, idet han 

indrømmer, at han udtog Vexlen om Fredagen. - Forespurgt, hvorfor han udtog denne paa ham lydende 

Vexel og tog alle de kontante Penge til sig, er det ikke muligt, trods en meget langvarig Examination, at faae 

andet Svar af ham, end at det ikke var hans Mening at beholde hverken Pengene eller Vexlen eller 

Tegnebogen. Tanken om at tage Tegnebogen og Pengepungen fra Liget opstod først hos ham, da han 

skulde til at lægge Liget i Graven. Han forsikkrer paa det Høitideligste, at det ikke med en Tanke var falden 

ham ind at myrde Niels Bøgelund i den Hensigt at sætte sig i Besiddelse af hans Kontanter og tilintetgjøre 

Vexlen, hvis den fandtes blandt hans Papirer; nei, Mordet var han drevet til ved den skaanselløse 

Haardhed, hvormed Niels Bøgelund vedblivende stillede ham Valget mellem at fornye Vexlen til 3000 Rdl, 

eller finde sig i at hans Gaard blev sat under Auktion, og Arrestanten har ikke været sig anden Bevæggrund 

bevidst hertil, men ligesom han har indrømmet, at have taget baade Kontanterne og Vexlen ud af 

Tegnebogen, saaledes maa han paastaae, at han efter Mordet, var i en saadan Stemning, at han ikke ret 

vidste, hvad han gjorde, og navnlig den Dag han blev ført til Nyborg og indtil han blev anholdt om Aftenen i 

Kjerteminde, var han i en saadan Sindsforfatning, at skjøndt han godt husker, hvad han foretog sig, har han 

dog ikke forbunden nogen bestemt Tanke, hverken med det Ene eller det Andet; kun veed han, at det var 

en Tanke og Ønske, der rørte sig i ham, at den Myrdedes Familie kunde faae baade Pengene og Papirerne 

tilbage, men han indseer jo godt at den Maade, hvorpaa han gjemte Papirerne og selv tog Pengene til sig 

ikke var den rette Vei. I øvrigt gjentager han sin Indrømmelse fra sidste Forhør, at alle de Penge, han 

fandtes i Besiddelse af ved sin Anholdelse, netop var dem, han havde taget af Niels Bøgelunds Tegnebog og 
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Pengepung, maaske paa en Ubetydelighed nær, hvis Størrelse han ikke med Bestemthed kan opgive. Hans 

Forklaring i det første Forhør om de Indtægter han har havt i Løbet af Foraaret og Sommeren maa han 

fastholde som rigtig, idetmindste tilnærmelsesviis og saa godt han husker, men naar han forklarede, at han 

havde opsamlet disse Penge og opbevaret dem for at klare sin Termin med, og at det var disse Penge han 

havde i sin Tegnebog ved Anholdelsen, da maa han tilbagekalde denne Forklaring som urigtig, thi disse 

Penge vare saa godt som forbrugte, da han blev anholdt. 

Derefter bemærker Arrestanten, at han vedblivende maa fastholde, at hans Ærinde hos Niels Bøgelund den 

17. September, dels var at klare den lille Vexel, dels at underrette ham om, at nu var Føllet tilsalgs. I Juni 

Maaned nemlig da Arrestanten udstede sin store Vexel til Bøgelund, talede han til Bøgelund om, at han 

havde et Føl tilsalgs og lovede paa Bøgelunds Anmodning, at underrette denne om, naar han kunde faae 

det, og Arrestanten er vis paa, at baade Eriksen og Møller, eller i ethvert Fald en af dem paahørte denne 

Samtale, og det var virkelig, som forklaret, for at tale med ham om Føllet, at Arrestanten reiste derhen. 

Derimod maa han vedblivende benægte, at have talt det Mindste til Bøgelund om, at han vilde kunne faae 

sit Vexelkrav paa Arrestanten klaret af dennes Svigerfader, hvis han vilde reise hjem med, da hans 

Svigerfader netop var i Saaderup. Har Andre paastaaet, at Arrestanten skulde have brugt dette Foregivende 

for at faae Bøgelund hjem med til sig, da maa Arrestanten bestemt benægte det. Derimod talede Bøgelund 

selv, da den store Vexel blev udstedt, altsaa i Juni Maaned om at han nok engang vilde med at see paa 

Bygningerne og Gaarden i det Hele, for at forvisse sig om dens Værdi, ligesom han ogsaa Fredagen den 17., 

da de vare i Nærheden af Hjemmet gjorde en Afstikker for at tage Tørvemosen i Øiesyn. Om Bøgelund har 

havt den Tanke, i det Hele at benytte denne Leilighed til at see paa Gaarden for det Tilfælde at han, hvis 

Vexlen, der forfaldt den 29. September, ikke blev betalt, mulig selv vilde have den ved Auktionen, det veed 

Arrestanten ikke, men det gjentager han, at han ikke har lokket ham derned under hint Foregivende om at 

Svigerfaderen vilde betale Vexlen. Derimod har han tidligere, da han fik de 1400 Rdl sagt til Bøgelund, at 

han til Efteraaret nok skulde klare Beløbet, thi dels vilde hans Kones 2 Obligationer paa i alt 500 Rdl blive 

udbetalte, ligesom hun fra hendes Hjem, hvor der er delt mellem Børnene, skulde have 1600 Rdl, derunder 

iberegnet omtrent 300 Rdl, som hendes broder, der har overtaget Fædrenegaarden, skulde svare enhver af 

sine Sødskende i Vederlag for Kreaturerne, som han overtog med Gaarden, og med disse Beløb i alt 2100 

Rdl. vilde Arrestanten jo kunde have klaret de 1400 Rdl, han virkelig har modtaget endogsaa med Renter, 

men senere har jo Bøgelund pint ham atter og atter til at forøge Vexlens Størrelse, uden at Arrestanten har 

faaet mindste Vederlag. 

 

Om Bøgelund selv har tænkt paa at tale med Arrestantens Svigerfader, da han vidste, hvad Arrestanten 
havde ivente hos ham, det kan godt være, men det veed Arrestanten ikke, men det maa han vedblive, 
han har bemeldte Fredag ikke talt et Ord til Bøgelund om, at hans Svigerfader var der hjemme og vilde 
klare Vexlen. Under opholdet ude hos Bøgelund den 17de, spurgte dennes Kone Arrestanten om hans 
Kones Familie kom meget til dem, hvortil Arrestanten svarede, at den gamle Svigerfader havde været 
der i Høsten, og at de nu ventede ham med det Første igjen. Endelig maa Arrestanten vedblive, at 
Tanken om at ombringe Niels Bøgelund først opstod hos ham om Fredagen, da Niels Bøgelund 
begyndte at tale om den store Vexel. Vist er det, at Arrestanten i lang Tid har gaaet og været trykket af 
disse Vexelhistorier og fuld af Harme over den Maade, hvorpaa de har behandlet ham, men der er dog 
ikke opstaaet mindste Tanke hos ham om at tage Bøgelund af Dage før den nævnte Dag, da Bøgelund 
truede med at sætte hele Arrestantens Velfærd paa Spil. - Foreholdt det Besynderlige i at han flere 
Dage i Forveien havde seet sig om efter et Mordvaaben, og at denne Omstændighed synes at tyde paa, 
at han har lagt sin Plan om at ombringe Bøgelund tidligere end af ham opgivet, da fastholder han dels, 
som atter og atter forklaret, at Tanken om at dræbe Bøgelund virkelig først opkom i ham den 
omforklarede Fredag, dels at hans Besøg hos Bøssemageren nogle Dage forinden hvor han saae paa 
Pistolen, kun var fremkaldt ved, at den Tanke var opkommen i ham, at han vilde see at skaffe sig et 



Skydevaaben til at forsvare sig med. Foreholdt det Usandsynlige i denne Forklaring, fastholder han dog 
dens Rigtighed. 
Oplæst, vedtaget, afført til Arresten. 

Forhøret udsat. 

Retten hævet Kl. 8   Som Vidner 

Bjerre    Friis    Crone 

      


