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      Oversigtsbilleder 
 
Fredagen d. 24 Sptbr 1875 Fmd. Kl. 11 ½ mødte vi undertegnede læger ifølge Requisition 
fra ……….. Herredsfoged Bjerre af Gaars Dato i Hmd Lars Nielsens Huus paa Saaderup 
Mark for at foretage legal Section af et Lig, som den foregaaende Dag var opgravet paa 
Hmd. Søren Mathiasens Lod, Saaderup Mark og angaves for at være Liget af Bmd. Niels 
Bøgelund af Ubberud Mark. Liget  overgives ………. Obducenterne til Section. 
 
Ydre Undersøgelse 
 
Efterat Liget var afført de overalt med Leer og Jord tilsølede Klæder, sees det at Afdøde 
maa have været en meget før og svær Mand, omtrent 70 ” høi. Forraadnelsen var begyndt 
hvorom vidnede den graae blaalige Farve af Brystets høire Side, Ansigtets og 
Hovedbundens kobberrøde Farve, den Lethed hvormed Hovedhaaret løsnede sig samt 
talrige Forraadnelses ………….. paa Brystet. Ligets Bagflade havde den for Lig, der har 
ligget paa Ryggen, sædvanlige hypostoliske røde Farve. Paa høire Skinnebeen saaes et 
meget udbredt som det synes meget gammelt Raad saar. Øiets Hornhinde var 
uigjennemsigtig, Munden halvaaben og fuld af Blod. Paa høire Side af Panden 1 ½ ” over 
den ydre Deel af Øiebrynet saaes et 5-6 Linier langt …agtig ovalt Saar. Igjennem dette 
føltes Pande Benet blottet og Sonden kunde langs med Benet føres ind igjennem et andet 
vinklet Saar med Spidsen opad, hver af Vinklens Been omtrent 3 ” lang. Igjennem dette 
Saar føltes ingen Blottelse af Benet. ½ ” endnu høiere oppe end sidstnævnte Saar saaes 
et tredje Saar, omtrent 1 ¼ ” langt forfra bagtil, den bagerste Saarvinkel var noget 
rundagtig udrevet og flænset i Randene og omtrent 1/3 ” i Diameter, igjennem dette  
føltes ogsaa Blottelse af Benet. - Paa høire Side af Ligets Rygflade omtrent i Regionen af 
Skulderbladets nederste Vinkel iagttoges et rundagtigt Saar, omtrent paa høire Haands 
Rygflade imellem Tommelfingeren og Pegefingeren fandtes et rundagtigt Saar af Størrelse 
som det nys beskrevne. Igjennem det kunde Sonden føres igjennem ………… 
hver 2 Linier i Diameter. Ved at indbringe Sonden saaes Blodet, som udstrømmede rigelig 
nok, at boble, men Sondens kunde dog ikke indbringes i større Dybde end i 1 ”. Dette er 
vel som de andre Saar er i Omkredsen stærkt ………… 
 
Indre Undersøgelse. 
Ved at fjerne Hovedets bløde Beklædning iagttoges rigelig Blodmængde fra 
Hjerneskallens Overflade, men med Undtagelse af de ovenfor omtalte Beenblottelser, 
iagttoges ingen Beskadigelse af Hjerneskallen. Den førstnævnte af disse Beenblottelser 
var rundagtig og c. ¾ ” i Diameter. Den sidstnævnte ligeledes rundagtig, men kun halv saa 
stor. I Egnen af disse Beenblottelser var de bløde Dele stærkt supillerede?. - Hjernens 
bløde Hinde var stærkt blodfyldt, Hjernemassen ……… blod……. og frembød intet 
Abnormt, med Undtagelse af at den allerede var i en meget opløst og blød Tilstand. Heller 
ikke Hjerneventriklerne frembød noget Mærkeligt. Hjerneskallens Been var overalt 
ubeskadigede. Ved at fjerne Brystets Hud og Muskelbeklædning; saaes den høire store 
Brystmuskel stærkt supilleret? og under den fandtes 3die Ribbeen brudt i flere Stykker i en 
Afstand af ca. 1” fra Ribbenbrusken. Midt i dette Brud fandtes den lille Spidskugle. I høire 
Lunges øverste Lap omtrent i Midten af samme saaes et gjennnemborende Saar. Lungen 
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og Hjerte for øvrigt sunde. Bag i Brystkassen fandtes et lille Saar imellem 4 og 5 Ribbeen i 
omtrent 4” Afstand fra Hvirvelsøilen. I den øverste Rand af 5 Ribbeen manglede et Stykke. 
Brysthuulheden indeholdt en Del Bold. 
 
Underlivets Undersøgelser frembød intet Mærkeligt undtagen en uhyre Fedtmasse. 
 
Ved at bortdissekere Hud og Muskler fra høire Skulderblad opdagedes et rundt Hul tæt 
ved Beenets indvendige Rand 1” over Skulderbladets nederste Spids. Hullet svarede i 
Størrelse aldeles til den fundne Kugle. 
 
Ved Undersøgelsen af Klæderne fandtes Skjorte Trøie Vest og Frakke gjennemboret af et 
Hul, der i Størrelse og Plads ganske svarede til Saret fra den Dræbtes Ryg. Udvendig paa 
Frakken saaes omkring det paagjældende Hul concentriske Ringe af en blaagraa Farve, 
der syntes at hidrøre fra et Skud paa meget nært Hold. 
 
Det i Liget fundne Projektil saa vel som Saarenes Beskaffenhed ……….. Obducenterne at 
tale om, at de ovenbeskrevne Saar og Beskadigelser er Virkningerne af Skudsaar. Ifølge 
Obducenternes Mening er Drabet foregaaet paa følgende Maade. Det første Skud er 
bibragt den Dræbte bag fra, idet Drabsmanden har staaet eller gaaet bag ved den Dræbte. 
Efter at dette skud er faldet har N. R. Bøgelund vendt sig om imod Drabsmanden, som da 
har rettet Pistolen eller Revolveren mod den Dræbtes Hoved, medens denne har holdt sin 
høire Haand beskyttende op for sig. I denne Stilling har N. R. B. sandsynligviis modtaget 
to Kugler Skud, af hvilke det ene, har frembragt Saarene 1 og 2 med den mellemliggende 
………, medens den anden har frembragt Saar 3 ved at spalte Huden og blotte Benet. En 
af disse Kugler har tillige gjennemboret Haanden. 
 
Skudsaarene i Hovedet have ikke været dræbende, men det er rimeligt at Kuglernes 
Anslag have bedøvet den Dræbte og gjort bevidstløs. Hvad Ryg- eller Brystsaaret angaaer 
da er et Saar paa det Sted i øverste Lungelap ikke ubetinget dødeligt end mindre 
øieblikkelig dræbende, men det vil i Reglen meget hurtig paa Grund af den stærke 
Blødning fremkalde en Besvimelse eller Afmagt, som hvis ikke passende og betimelig 
Hjælp ydes snart kan gaa over i virkelig Død. 
 
I henhold til Ovenstaaende er Obducenterne enige om at erklære, at Boelsmand Niels R. 
Bøgelund er død enten af det hans ved Skudsaaret igjennem høire Lunge forvoldte 
Blodtab, eller derved, at han i en bevidstløs eller skindød Tilstand - foraarsaget ved 
Lungeblødningen og muligviis ogsaa ved de hans Hoved tilføiede Contusioner - er blevet 
nedgravet, hvad nødvendigvis maatte bevirke Skindødens Overgang i virkelig Død. 
 
Yderligere Meddelelse i Anledning af denne legale Obduktion af Boelsmand Niels 
Rasmussens Lig d. 24de Sptbr. 
 
Da muligviis en yderligere Undersøgelse af den myrdede Boelsmand N. R. Bøgelunds hat 
kunde give nogen Veiledning med Hensyn til de Skud der havde ramt hans Hoved, 
begjærede jeg af hans Søn, da han i Løverdag  d. 25  var inde hos mig for at faae en 
Dødsattest for sin Fader, at faae denne Hat til Undersøgelse og modtog ogsaa samme 
igaar efter at min Beretning om Obduktionen var afgaaet. 
 



Ved Undersøgelsen af Hatten fandt jeg 2 Huller, som jeg maatte ansee for Ind- og 
Udgangsaabninger for det Projektil, som har frembragt Saar 3 (jfr Tegningen). Projektilet 
synes efter en nøiagtig Undersøgelse af Hatten at have gjennemboret Hattebaand og Hat i 
skraa Retning, noget nedenfra opad, hvorpaa det efter et frembragt Saar 3 paa den 
Dræbtes Hoved er gaaet ud igjennem det øverste af Hattepullen. Baade Ind og 
Udgangsaabning er betegnet ved paaheftet Seddel. I Hatteskyggen fandtes desuden et 
Hul, som muligviis ogsaa er frembragt af et Projektil, men i saa Fald synes dette ikke at 
have kunnet berøre den Dræbte. 
 
Hatten var indvendig rigelig plettet af Blod. 
 
Det Projektil, som har frembragt Saar 1 og 2 (jfr Tegning)  kan saaledes ikke have 
gjennemboret Hatten, som rimeligviis maa have været fjernet inden det paagjældende 
Skud faldt; thi i modsat Fald maatte Skyggen være bleven gjennemboret i Nærheden af 
det Sted, hvor Hattebaandet er gjennemskudt. 
 
Supplementerende Bemærkninger til Obduktionen af Niels Bøgelunds Lig. 
 
Efter at Vinding Herreds contor ved Skrivelse af 8de dennes har oplyst Obducenterne om, 
at ctrns. Søren Mathiasen har forklaret, at han, da Niels Bøgelund efter at have modtaget 
forskellige Revolverskud faldt om og jamrede sig, har holdt sin Haand for hans Mund i c. 5 
Minutter, hvorefter Niels Bøgelund blev fuldstændig rolig og laa som død - maa vi 
modificere vor Udtalelse om Aarsagen til Bøgelunds Død derhen, at det forholdt sig 
saaledes. Selvfølgelig behøvedes der ikke meget til at quæle N. Bøgelund, efter at han 
ved Skudsaarene var bragt i en saadan Svaghedstilstand og hans Luftrør tillige har været 
fyldt med Blod, at S. M. har fuldendt Drabet af N. R. Bøgelund ved Quælning efter først at 
have bibragt ham de ved Obduktionen beskrevne Skudsaar. Denne Dødsmaade 
modsiges ikke af de gjorte Sectionsfund, idet den stærke røde Farve, Ligets Ansigt og 
Hovedbund samt Blodrigdommen i Hovedets bløde Beklædning og i den bløde 
Hjernehinde - ihvorvel den førstnævnte Særegenhed lader sig forklare som 
Forraadnelsesprodukt, den sidste som Virkning af de den Dræbtes Hoved tilføiede 
Contusioner - staar i fuldkommen Overensstemmelse med den af ctrns aflagte Forklaring, 
ifølge hvilken han til Slut har qualt den paa Jorden liggende og sig jamrende N. R. 
Bøgelund. 
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Odense d. 9 Octbr 1875      
 
Efter at Vinding Herredscontor ved Skrivelse af 8de dennes har oplyst Undertegnede om 
at Arrestant Søren Mathiesen har forklaret, at han, da Niels R. Bøgelund, efter at have 



modtaget de i Obduktionsforretningen beskrevne Skudsaar, var faldet om og laa paa 
Jorden og jamrede sig, har holdt sin Haand over nævnte Niels R. Bøgelunds Mund i ca. 5 
Minutter, hvorefter denne blev fuldstændig rolig og laa som død - maa vi modificere vor 
Udtalelse om Aarsagen til nævnte Niels R. Bøgelunds Død derhen at Søren Mathiesen har 
fuldendt Drabet af Niels R. Bøgelund ved Quælning, efter først at have bibragt ham de i 
Obduktionsforretningen beskrevne Skudsaar. Denne Dødsmaade modsiges ikke af 
Sectionsfundet, idet den stærke røde Farve af Ligets Ansigt og Hovedbund saa vel som 
Blodrigdommen i Hovedets bløde Beklædning og i den bløde Hjernehinde - ihvorvel den 
førstnævnte ……… ogsaa lader sig forklare som Forraadnelses-produkt, den sidste som 
Virkning af de den Aflivedes Hoved tilføiede Contusioner - stode i fuldkommen god 
Overensstemmelse med den af Arrestanten aflagte Forklaring, ifølge hvilken han til Slut 
havde qualt den paa Jorden liggende og sig jamrende Niels R. Bøgelund. 
  F Krebs.  J Ch Colding 
 
 
 
      
 
 
 
      


