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Oversigtsbilleder
Aar 1875 d. 23 Septbr. blev Vinding Herreds Politiret sat og holden Kl. 6½ Eftermiddag i Søren Mathiasens
Gaard paa Saaderup Mark og administreret af den ordinære Dommer. Som Vidner var tilstede Kontorist
paa Vinding Herredskontor L. Madsen og Politiassistent Olsen hvor da
No 94/1847 Forhøret fortsattes
Dommeren bemærkede at Eftersøgningen af Liget, har fundet Sted uafbrudt siden Mistanken om at Niels
Rasmussen var myrdet var blevet reist. Kl. 4 D Eftermiddag havde Dommeren ved Ildbud faaet
Underretning om at Liget var fundet paa Arrestantens Mark hvis aarsag han strax tog ud paa Stedet. I
nordvestlig Retning fra Gaarden i c. 310 Al Afstand (194 meter Red.) havde man ved at grave fundet Liget
liggende udstrakt i Retningen fra Øst til Vest i en Dybde af c. 7 Qvarter. Liget var fuldstændigt paaklædt
men manglede Fodbedækning, var iført mørk Frakke, Vest og Buxer af samme Sort, brunfarvet Tøi, en sort
rundjenllet Hat med en stor flænge oveni og tydelig Spor af at en Kugle var Gaaet igjennem den lige over
Hatteskyggen laae ved siden. Over Ansigtet laae et blaaternet Bomuldstørklæde som blev Gjenkendt som
tilhørende Arrestanten, dennes Kone og Pigen i Huset blev derefter strax Kaldt tilstede, Tørklædet blev dem
forevist og de gjendkjender begge med Bestemthed i dette et Tørklæde som tilhørende Arrestanten. Pigen
forklarede strax paa Stedet at han Fredag i forrige Uge, da Arrestanten var taget til Odense havde pakket
noget Mad ind i Dette Tørklæde til ham, dette Tørklæde tog Dommeren i sin Besiddelse. Da Ligets ansigt
saaledes var blottet erklærede blandt de Tilstedeværende Snedker C. Rasmussen i Odense, Gjæstgiver
Rasmussen i Ullerslev, Commisionier Evald af Odense og Gdm. Mads Peder Hansen af Hunderup ved
Odense at de alle i længere Tid har kjendt Niels Rasmussen Bøgelund, ligesom de var villige til herpaa at
aflægge Ed. Den Myrdedes Sønner Poul Nielsen og Rasmus Nielsen, der begge tidligere have afgivet
Forklaring i Sagen vare ligeledes tilstede og erklærede med Bestemthed at kunne gjenkjende deres Fader.
Liget blev derefter taget op af Graven og dets Lommer omhyggeligt Gjennemsøgt, men der fandtes i samme
ingen Tegnebog ingen Penge med derimod nogle løse forkrammede Regninger, én i 3 Stykker itureven
gammel Vexel ud stedt af Afdøde til en Brygger Jørgen Jensen, endvidere en i 2 Stykker reven den 6. Febr.
d. A. af Afdøde udstedt Vexel til Hr E Brandt, endvidere en Vexel udstedt 3 Marts d. A. af Afdøde til E.
Brandt accepteret af Anders Rasmussen og endelig en Del af en gammel Vexel paa 1600 Rdl. udstedt af H. L.
Møller og som sees at være accepteret af Afdøde. Flere eller andre Papirer fandtes ikke. Disse Papirer hvis
Indhold saaledes er ført til Protokols i Overværelse af Afdødes Sønner og gjennemseet af Dommen med
Poul Nielsen blev taget i Rettens Værge. Endelig Fandtes en Retourbillet mellem Ullerslev og Odense som
Dommeren ligeledes tog i sit Værge. Ved ligets Optagelse befandtes navnlig Baghovedet meget blodigt,
ligesom Skjorten i den høire Side var stærk gjennemblødt. Under Liget i Graven fandtes den Afdødes Sko, i
den ene Lomme et spraglet Lommetørklæde som blev lagt over ligets Ansigt. Derefter blev liget, baaret hen
til et Hus i Nærheden hos Hmd Lars Nielsen, hvor det blev henlagt i en Stue hvis dør blev aflaaset og
forseglet ligesom Dommeren gav den tilstedeværende Sognefoged Ordre til at foranstalte Vagthold paa
Stedet indtil i morgen naar Retten Møder igjen herude ved Obduktionsforretningen.
Dommeren bemærkede at der ude i Marken 58 Skridt borte fra Graven henmod Hegnet fandtes et Sted
men sammenklumpet Blod hvor det maa formodes at Mordet har fundet Sted. Det her omforklarede Sted
findes i en Grønmark hvor Arrestanten Dagen efter Mordet er seet at pløie nogle Strimler og Plougen er
netop gaaet henover dette Sted rimeligvis for at vælte Jorden med Blodklumpen omkring. Det er ligeledes

klart at Stedet hvor Graven er kastet til ogsaa har været pløiet aabenbart for at skjule at der havde været
gravet og for at dække Blodpletterne.
De ovenomforklarede Mænd var tilstede ved Graven og gjenkjendte Liget vare ligeledes tilstede i Retten.
Det Tilførte blev oplæst, de erkjender dets Rigtighed og fastholde navnlig med Bestemthed at have
Gjenkjendt Liget.
For Retten fremstod Arrestantens Kone Maren Rasmussen og Pigen Margrethe Marie Jensen 16 Aar gl. Det
Tørklæde, hvorom de ved Graven forklarede sig, blev dem atter foreviist, de gjenkjendte det atter med
Bestemthed som det de saae blive taget af Ligets Ansigt og som tilhører Søren Mathiesen. Margrethe
gjentager at det er det samme Tørklæde, hvori hun den omforklarede Fredag Morgen havde pakket Mad
ind til Søren. Tørklædet blev derefter forsynet med Rettens Segl og givet Produkt.
Politiassistent Olsen bemærkede at han ved sin ankomst her Paa Stedet strax havde sat sig i Besiddelse af
den Frakke og den Kappe som Arrestanten forklarede at have havt med paa Reisen hin Fredag, han har den
forvaret i en Sæk som forsynes med Segl og tager denne med til Nyborg.
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