Fyens Stiftstidende
Tirsdag den 14de Marts 1876
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Overretsdom, afsagt den 10de Marts
(Fra vor Meddeler,). Da Arrestanten Søren
Mathiesen i Begyndelsen af forrige Aar havde
kjøbt sin Moders Gaard i Saaderup og i Slutningen
af Mart« skulde udbetale hende 8000 Kr,
men ikke ved Hjælp af Forstrækninger fra sin
Svigerfade; kunde betale hele Beløbet. laante
han 2800 Kr. af Boelsmand Niels Rasmussen
Bøgelund af Ubberud, der drev
Pengeomsætninger, uden at give Bevis for Gjælden. Efter Arrestantens Forklaring forlangte
Bøgelund, der havde givet Henstand med Gjældens Betaling til December Termin imidlertid
noget efter enten Betaling af de 2800 Kr eller
Vexel for 3400 Kr, og da M. ikke kunde betale. underskrev han Vexlen, ved hvis Forfaldstid
tid i Juni han maatte udstede en ny Vexel, der
lød paa 4000 Kr og forfaldt i Slutningen af
September, uden at han ved disse Lejligheder
Fik flere Penge. Bøgelund formaaede ham derhos
til at give sig Skadesløshedsbrev for indtil 6000
Kr med Pant i Gaarden og foregav, at Dokumentet ikke havde Noget at betyde, medens
Arrestanten dog senere erfarede, at det var
blevet thinglæst. Den 17de September rejste
Arrestanten over Odense til Ubberud for hos
Bøgelund at afgjøre en mindre Gjældspost og
forhandle om salget af et Føl, men da Bøgelund
ikke havde Dokumenterne i Hænde, rejste de
sammen til Odense for derfra at rejse videre til
Saaderup, ved hvilken Lejlighed Bøgelund talte
om, at, hvis Vexlen paa de 4000 Kr ikke blev
betalt , maatte Arrestanten enten udstede ny
Vexel for 6000 Kr eller finde sig i, at Gaardden blev solgt. I Odense skiltes de ad for senere at træffes men Arrestanten, der følte sig
meget harmfuld over den Behandling, han var
Gjenstand for fra Bøgelunds Side, besluttede nu
med Ro og Klar Bevidsthed om. hvad han gjorde,
at dræbe B. hvis denne fastholdt sit Forlangende. Hos en Bøssemager, i Odense kjøbt« han
da en Revolver til 6 Skud. som han fik ladet,

og med denne i Brystlommen traf han Bøgelund, hvem han betalte en Vexel med 230 Kr,
skjønt han kun havde modtaget 160 Kr, da
Bøgelund ellers truede med at sælge vexlen.
De kjørte derefter sammen til Ullerslev og begav
fis Kl. 5 tilfods til Saaderup. Undervejs talte
de om Gjældsforholdet, og da de henad Kl. 7
kom ind paa Arrestantens Marker, nægtede
Bøgelund at gaae videre til Gaarden, hvis han ikke
vilde gaae ind paa hans Fordringer; da derefter Bøgelund vendte om og truede med at
sælge Gaarden. bestemte Arrestanten sig til at
udføre sit Forsæt, løb tæt ind paa B. og skød
ham bagfra i Ryggen. I det Samme vendt«
Bøgelund sig om og truede, men faldt for 3-4
Skud, der affyredes efter Hovedet. Arrestanten
forfærdedes strax over sin Udaad, og da Bøgelund jamrede sig, holdt han ham for Munden,
indtil han kort efter laa rolig, som han var
død. Arrestanten nedgrave:« derefter Liget paa
Marken efter forinden at have udtaget af Lommerne den Myrdedes Pengepung og en Tegnebog med 970 Kr, som han tilvendt, sig, tilligemed Vexlen paa de 4000 Kr. - For saaledes
med Overlæg at have dræbt Bøgelund fandtes
Arrestanten ved Underretten med Føje dømt
efter Staffelovens § 190 til at miste Livet, hvorhos
Overretten Tillige efter Lovens § 302 dømte ham
til at betale 4000 Kr i Erstatning til Bøgelunds Enke for Tabet af hendes Forsørger.

