Vinding Herredsfoged, Domprotokol 1865-77, folie 209 m.fl.
8.December 1875.
Oversigtsbilleder
Dom.
I Sagen mod Arrestanten Gaardmand Søren Mathiasen af Saaderup, der tiltales for Mord samt Røveri eller
Tyveri eller Udplydndring af den Dræbtes Lig, afsagt af den ordinaere Dommer og tiltagne Meddomsmænd,
Sognefoged Peder Chr. Bendixen af Rosilde, Chr. Eliasen af Aunslev, Hans Pedersen af Bovense og Christen
Sørensen af Herredsted under 8 December 1875
------------------------------Under nærværende Sag tiltales Arrestanten Gaardmand Søren Mathiasen af Saaderup ifølge Svendborg
Amts Aktionsordre af 6. f. M. for Mord samt for Røveri eller Tyveri eller Udplydndring af den Dræbtes Lig.
Sagens Omstændigheder ere efter de af Arrestantens afgivne Forklaringer følgende:
”Da Arrestanten, der i Begyndelsen af indeværgende Aar havde afkjøbt sin Moder den hende tilhørende
Gaard i Saaderup Mark blandt Andet paa Betingelse, at 8000 Kroner skulde udbetales i Slutningen af Marts
Maaned d. A., ikke saae sig i stand til at udbetale hele det nævnte Beløb, fik han gjennem en Bekjendt
Anvisning paa Niels Rasmussen Bøgelund af Ubberud Mark, der blandt Andet drev Pengeomsætninger, og
fik af denne i Marts og April Maaneder udbetalt 1400 Rdl., uden at der da blev udstedt Bevis for Gjælden og
idet der blev givet ham Udsigt til Henstand med Betalingen til December Termin d. A. Nogen Tid
eftersendte Bøgelund imidlertid Bud efter ham og fordrede, at han enten skulde betale de 1400 Rdl. eller
udstede en Vexel paa 1700 Rdl. Arrestanten, der ikke kunde betale de 1400 Rdl., saa sig da nødsaget til at
at udstede Vexlen paa 1700 Rdl: og da denne Vexel forfaldt i Juni Maaned d. A. uden at Arrestanten kunde
betale den, blev han paa samme Maade nødsaget til i stedetfor Vexlen paa 1700 Rdl. at udstede en ny
Vexel paa 2000 Rdl., som forfaldt i Slutningen af September Maaned d. A., uden at han ved nogen af disse
Leiligheder fik noget yderligere Pengelaan, hvorhos Bøgelund ved sidstnævnte Leilighed fik Arrestanten til
at underskrive et saakaldet Skadesløsbrev, ved hvilket han til Sikkerhed for en Vexelgjæld af indtil 6000
Kroner med Renter m.v. gav Bøgelund Pant i sin Eiendom, idet Bøgelund foregav, at det var et ligegyldigt
Papir, som ikke skulde benyttes, medens han dog, som Arrestanten senere erfarede, lod det thinglæse.
I Juni Maaned havde Arrestanten derhos erholdt et Beløb af 80 Rdl. tillaans af Bøgelund, for hvilket han
havde udstedt en Vexel paa 100 Rdl., og da denne var forfalden, reiste Arrestanten 17 September ned til
Bøgelund dels for at betale denne Vexel, og dels for at underrette Bøgelund, der tillige gav sig af med
Hestehandel, om, at han nu kunde komme og see paa et Arrestanten tilhørende Føl, som Bøgelund havde
talt om at vilde afkjøbe ham.
Arrestanten traf Bøgelund i hans Hjem paa Ubberud Mark, men da Bøgelund ikke havde den ovenmeldte
Vexel hos sig, idet den beroede i Odense, blev de enige om at tage sammen derhen og derfra tage til
Arrestantens Hjem.
Samtidig begyndte Bøgelund nu at tale om, at Arrestanten, hvis han ikke kunde betale den ovennævnte
Vexel paa 2000 Rdl., maatte fornye denne for et Beløb af 3000 Rdl. eller finde sig i, at hans Eiendom blev
solgt. I Odense skiltes de ad med Aftale om et mødes paa et Beværtningssted, hvor Bøgelund vilde
medbringe den omtalte Vexel paa 100 Rdl.; og Arrestanten hvis Harme over den Behandling, han allerede
havde lidt i sit Pengemellemværende med Bøgelund, var bleven forøget ved den nysnævnte Fordring, som
denne vedblivende stillede til ham, besluttede nu at ombringe Niels Bøgelund hvis denne fremdeles
fastholdt sit Forlangende. Han begav sig til den Ende ind hos en Bøssemager i Odense, hos hvem han nogle
Dage forinden havde seet paa en Omdrejningspistol til 6 Skud, fik denne ladet og sig udleveret, og begav sig

med den i Brystlommen til det aftalte Mødested, hvor han betalte Bøgelund Vexlens Beløb 100 Rdl. samt et
yderligere Beløb af 15 Rdl., som Bøgelund ved Trusler om ellers at sælge Vexlen fik ham til at erlægge.
Arrestanten og Bøgelund kjørte derefter med Banetoget fra Odense til Ullerslev, hvor de ankom Kl. c. 5, og
hvorfra de begav dem til Arrestantens en 3 Fjerdingsvei fra Stationen liggende Gaard.
Medens der i Jernbanekupeen, hvor der sad Flere, ikke var bleven talt om Afgjørelsen af deres
Mellemværende, begyndte de paa Veien til Arrestantens Hjem paany at tvistes herom, og fortsatte denne
Strid, indtil de Kl. c. 7 vare komne ind paa en Arrestanten tilhørende Mark, hvor Bøgelund nægtede at følge
Arrestanten til hans Gaard, naar denne ikke vilde gaae ind paa hans Fordring. Arrestanten fulgte efter
Bøgelund, medens denne skraaede over Marken for at gaae tilbage til Stationen, og da han vedblivende
truede med ar sælge Arrestantens Gaard, løb Arrestanten, i et Hjørne af den indhegnede Mark, lige tæt ind
paa ham og skjød ham med den medbragte Pistol bagfra gjennem Ryggen. Da Bøgelund i det Samme
vendte sig om og truede med at slaae Arrestanten ned, fyrede denne 3 á 4 Skud umiddelbart ovenpaa
hinanden lige mod hans Hoved, hvorefter Bøgelund faldt om og jamrede sig. For at Ingen skulde høre dette,
holdt Arrestanten sin Haand for den Faldnes Mund, og medens Arrestanten saaledes i 5 minutter holdt
Haanden for hans Mund, blev han fuldstændig rolig og laae som død. Arrestanten besluttede nu at skjule
Liget og nedgravede det derfor et Stykke derfra paa Marken, hvor det senere blev fundet, idet han forinden
udtog en Pengepung og en Tegnebog af Lommerne. De i samme værende Penge c. 970 Kr. lagde han i sin
egen Tegnebog og Pung, den Dræbtes Tegnebog skjulte han i et Hegn ved en ved Gaarden liggende Mose,
uden at røre ved de i sammeværende Dokumenter med Undtagelse af den af ham selv udstedte Vexel paa
2000 Rdl., som han udtog og gjemte for sig selv i Hegnet; Pungen kastede han i en af Vanddammene paa
Marken; Pistolen i Mosen.
Pengene og Tegnebogen ere komne tilstede og udleverede de Vedkommende, der forsaavidt have frafaldet
ydereligere Krav mod Arrestanten; hvorimod Vexlen ikke senere er funden. Ifølge den over Bøgelunds Lig
afholdte Obduktionsforretning og en senere af Obducenterne afgiven Erklæring have Skudsaarene i
Hovedet ikke været dræbende, og Rygsaaret ei heller været ubetinget dødeligt, hvorimod det i den nævnte
Erklæring udtales, at Arrestanten maa antages at have fuldendt Drabet af Bøgelund ved Kvælning.
Medens Arrestantens ovenanførte Forklaring ellers i det Væsentligste bestyrkes ved det i øvrigt
Fremkomne, er der vel oplyst Omstændigheder, der kunde tyde paa, at Arrestanten paa et tidligere
Tidspunkt end af ham vedgaaet, har lagt Planen til at ombringe Bøgelund, og at denne Plan tillige gik ud paa
at plyndre ham, men der findes dog efter det Foreliggende ikke tilstrækkelig Grund til at forkaste
Arrestantens Forklaring om det Tidspunkt, da han vil have fattet Beslutningen om at dræbe Bøgelund, og
om at han først har besluttet at fratage Bøgelund de Penge m.v., af hvilke han nu var i Besiddelse, efter at
han havde ombragt ham.
Da det imidlertid ikke desto mindre ifølge samtlige tilveisbragte Oplysninger maa statueres, at Arrestanten
med Overlæg har skilt Bøgelund ved Livet, vil Arrestanten, der er født den 4 Mai 1847 og ikke tidligere har
været tiltalt eller straffet i Henhold til Straffelovens § 190 være at ansee med Livsstraf, hvorved
Spørgsmaalet om Straf for hans i øvrigt udviste Forhold bortfalder.
Forsaavidt der under Sagen af Bøgelunds Enke er nedlagt Paastand paa, at Arrestanten tilpligtes at betale
hende 2000 Rdl. i Erstatning for Tabet af hendes Forsørger, findes der efter alt det Foreliggende og særlig
efter de om bemeldte Enkes Formues tilstand tilveiebragte Oplysninger, ikke at være tilstrækkelig Grund til
at idømme Arrestanten nogen saadan Erstatning.
Derimod vil Arrestanten have at udrede samtlige af Sagen flydende Omkostninger, derunder Salair til Aktor
Prokurator Hansen 30 Kroner og til Defensor Prokurator Hein 24 Kroner. Den befalede Afgørelse har været
lovlig.

Thi Kjendes for Ret Arrestanten Søren Mathiasen bør straffes paa Livet. Saa udreder og Arrestanten alle af
Sagens flydende Omkostninger, derunder i Salair til Prokuratorerne Hansen og Hein henholdsvis 30 og 24
Kroner. At efterkomme under Adfærd under Loven. –
Bjerre
Chr. Eliasen – P.C. Bendixen – Chr. Sørensen. H. Pedersen.
Rigtig indført”

