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Oversigtsbilleder
Side 380 A
Aar 1868 den 17 December Eftermiddag kl. 7, blev Odense Herreds Politiret sat paa Tugthuset og adm. af
den ord. Dommer, Herredsfoged Dahlerup i Odense, i overværelse af Vidnerne Jørgensen og Haistrup hvor
der
N 281/1868 blev optaget Forhør i Anledning af, at Skytten paa Langesø, Rasmus Madsen, er fundet skudt i
en Granplantage paa Korup Mark.
Dommeren fremlagde en Udskrift af Odense Herreds Fogedprotokol begyndt d. 15 d. M. og sluttet i Dag.
Anholdte Lars Rasmussen begjærede sig fremstillet for et Forhør og erklærede, at det rigtiget er ham, der
har dræbt Skytten Ras. Madsen, og er det dermed tilgaaet paa følgende Maade. Comp var i Søndags for 3
Uger siden om Morgenen Kl 9 á 10 gaaet paa Jagt for at skyde en Ræv eller en Hare. Han medførte sit
glatløbede Gevær ladet med Rævehagl og Smaahagl blandet sammen, og havde sin lille sort- og
hvidbrogede Hund med. Comp. gik først over Peder Rasmussens Jorder hen forbi Trøstrup Søe over Sognef.
Hans Rasmussens Jorder over Farver Brandts Mae og ind paa Bredbjerg Mk. Han gik her først ind i et
Skovkrat, der kaldes Anders Jensens Hut. Efterat have gaaet igjennem det, gik han over Rs. Gustavsens Mk
og derfra op paa Bredbjerg Banke. Medens han var der, stødte han pludselig paa Skytten, der umærket kom
bag paa ham. Saasnart Comp blev ham var, forsøgte Comp. at undløbe. Comp. havde sine Læderstøvler
paa, og løb ned ad Bankerne langs paa den nordre Side af disse, imellem Husene og Nielstrupgaarden
forfulgt af Skytten, der løb efter ham udenat raabe til ham. Comp. løb over Hans Rasmussens og
Damstedets Marker over Møllerens Mark og opad Rs. Jensens Mark i Trøstrup. Her kom Comp ud paa
Landeveien og fulgte denne et lille Stk forbi Kjørom ind over Kjørom Mk og over et Jordsmonne, der kaldes
Trøstrup Hede. Derfra løb han lige tværs over Landeveien mellem Skomagerens Huus og Billeshaves Ledet,
stadig forfulgt af Skytten. Da de var kommen ned over Mosen naaede Skytten Comp, som ikke formaaede
at løbe mere. Skytten vidste ikke hvem Comp var, og da Comp havde fortalt hvem han var, sagde Skytten,
at Comp skulde betale Mulkt, men naar Comp vilde afgjøre det i Mindelighed, skulde det ikke blive saa
kostbart. De fulgtes derpaa ad Side om Side op over Mosen igjennem Lars Steffensens Skov ind igjennem
Granplantagen for at gaae hjem til Comps Forældre. Comp tænkte paa, at han, naa han kom hjem, vilde
faae Utak af sine Forældre, der have holdt Comp strængt, og paa Grund heraf lagde han an paa Skytten,
idet de kom i Udkanten af Granplantagen, og skød Skytten, der gik til venstre af ham, i Hovedet.- Skytten
faldt strax uden at give en Lyd fra sig paa samme Sted, hvor Liget er fundet, hvilket Comp i Dommerens
Overværelse igaar besaae. Ved Skuddet fløi Kaskjetten, Skytten havde paa, ind imellem Granerne, Comp
bøiede sig ned over Skytten, da han var falden og afspændte hans Livrem, og tog denne og den deri
hængende Hagelpung. Skytten havde intet Krudthorn med sig og heller ingen Bøsse, hvilken sidste Comp
formoder han har sat fra sig ved et Gjærde paa Bredbjerg Mark.- Comp gik først ned ad ved det Krat, der
ligger nedenfor Granplantagen, og her smed han Livremmen fra sig ind mellem Granerne. De Hagl, der var i
Skyttens Hagelpung, hældte Comp i sin egen Pung og smed derpaa Hagelpungen fra sig i Hegnet i Udkanten
af Hole Skov. Han troer bestemt at kunne paavise, hvor den er at finde. Han gik derpaa over Pederstrup
Jorder og over paa P. Rasmussens Marker og derfra hjem – Comps Moder har spurgt Comp, om det ikke er
ham, der har skudt Skytten, man han sagde nei og han forsikkrer, at hverken hans Fader eller Moder har

nogen som helst Kundskab om, hvad han havde gjort. Han fortryder bittelig sin Gjerning og føler nu sin
Samvittighed lettet efterat have afgivet denne sandfærdige Tilstaaelse.
Han forklarede derefter, at han er 26 Aar gl., født i Herrested Sogn af Forældrene Rs. Larsen og Hustru Ane
Christoffersen, døbt i Herrested og confm. i Korup Kirke, eftersom hans Forældre, da han var et Barn
flyttede fra Herrested til det Sted, hvor de nu boer. Han har altid opholdt sig hjemme hos sine Forældre og
har ingensinde været tiltalt eller straffet. Saaledes vedgaaet.
Dommeren afsagde derpaa følgende Kjendelse:
Da Lars Rasmussen har tilstaaet at have skudt Skytten Rasmus Madsen, vil det, for at sikkre hans
Tilstedeblivelse, være nødvendigt, at han belægges med forsvarlig Arrest.
Thi eragtes
Lars Rasmussen bør arresteres.
(navn)
Decretet oplæst og Arrestanten afleveret til Henbringelse i Arresten.- Forhøret udsat
Politiretten hævet

Vidnerne A. Haistrup og L. Jørgensen

(underskrift)
Aar 1868 den 18 December Formiddag Kl 10 blev Odense Herreds Politiret sat paa Herredscontoriet og
adm. af den ordn. Dommer, Herredsfoged Dahlerup, i Overværelse af Retsvidnerne Jeppesen og Eriksen,
hvor da
No. 281/1868 cont. Forhøret.- For Retten blev løs og ledig fremstillet Arrestanten Lars Rasmussen. Den af
ham igaar afgivne Forklaring blev atter oplæst for ham, og af ham ratihaberet. Forevist den i Rettens
Bevaring værende i Granplantagen fundne Hue erkjender han, at det sagtens maa være Skyttens, da denne
rigtignok havde en laaden Hue paa, men hvordan den saae ud, lagde han ikke Mærke til. Forevist den i
Rettens Bevaring i Granplantagen forefundne Læderrem erkjender han den for at være samme, som han
spændte af Skyttens Liig og kort efter kastede fra sig mellem Granerne. Forelagt, vedgaaet. Arrestanten
afleveret til Bevogtning. Forhøret udsat.
Politiretten hævet.
Vidner ____Eriksen P. Jeppesen
C. Dahlerup
1868 den 18 December Formiddag Kl 12, blev Odense Herreds Politiret sat i Sværup Mølle, Vigerslev Sogn
og adm. af den ord. Dommerm Herredsfoged Dahlerup, i Overværelse af Vidnerne Nielsen og Hartvig, hvor
da
No. 281/1868 cont. Forhøret. Dommeren bemærkede, at Arrestanten Lars Rasmussen, der var medbragt
hertil, underveis paaviste et Krat i Nærheden af den Bivei, der fra Ruggaards Landevei fører til Pederstrup, i
hvilket Krat han angav at have kastet den Hagelpung, han tog fra Liget.- Det Sted, han paaviste, blev
eftersøgt, og fandtes ogsaa Hagelpungen.

Arrestanten blev derefter fulgt hen til Nielstrupgaarden og paaviste det Sted i Hegnet, hvor Skytten var
fulgt efter ham fra Langesø Gods Jorder ind paa Damstedets Jorder, og fandtes Skyttens Doublet staaende
ved Hegnetm der adskiller Langesø Jorder og Damstedets Jorder.
Arrestanten Lars Rasmussen blev løs og ledig fremstillet og foreholdtes det Protokollen Tilførte som han
erkjendte for rigtigt.- Han erkjendte, at saavel Hagelpungen som Doubletten tilhørte Skytten. Paa Anledning
forklarer han, at da han, efter at Skytten havde naaet ham, tillige med denne gik op igjennem Lars
Steffensen Granplantage; de gik Side om Side. Skytten havde i Haanden en Stok, han havde taget af et
Gjærde underveis, og Arrestant. bar sit Gevær med den høire Haand om Laasen og Løbet hvilende i den
venstre Arms Hulhed. Han havde spændt Hanen; ligesom han kom ind i Granplantagen, og idet han
omfattede Laasen med Haanden, holdt han Tommelfingeren paa Hanen og Pegefingeren paa Aftrækkeren. I
det Øieblik det faldt ham ind at skyde Skytten, dreiede han blot Løbet mod Skyttens Hoved og trykkede
Aftrækkeren af.- Skytten gav ikke en Lyd fra sig, og Arrstt. lagde ikke Mærke til, at han gjorde nogen som
helst Bevægelse. Arrst. undersøgte ikke om Skytten havde noget i sin Skydetaske, ligesaalidt som det faldt
ham ind at undersøge Skyttens Lommer.- Hagelpungen tog han, fordi han troede, han kunde gjøre Brug af
de Hagl, der var i den. Remmen tog han kun, fordi Hagelpungen hængte i den, og efterat have taget
Hagelpungen af den, smed han den strax fra sig. Arrstt. tog Hagelpungen med sig og hældte først Haglene
af den i sin egen paa det Sted, hvor Pungen er funden. Han ladede samme Tid sit Gevær for at det, naar han
kom hjem, ikke skulle sees, at han havde skudt, og smed derpaa Hagelpungen fra sig.
Forelæst, vedgaaet. Arrestanten afleveret til Tilbagebringelse i Arresten.
Dommeren bemærkede, at der ved Siden af Skyttens Liig ganske rigtigt blev funden en Kjæp, der
tilsyneladende var brækket af et Gjærde.
Forhøret udsat
Retten Hævet
C. Dahlerup

Vidner
K. Nielsen

A. Hartvig

Aar 1868 d 21 December Eftermiddag Kl. 4 blev Odense Herreds Politiret sat paa Thuugthuset og adm. af
den ord. Dommer Herredsfoged Dahlerup i Overværelse af Retsvidnerne Eriksen og Andersen, hvor da
No. 281/1868 cont. Forhøret.- For Retten mødte Proprietair H. E. Nyborg af Pederstrupgaarden, der
forklarede, at han i noget over 2½ Aar har eiet Pederstrupgaard i Nærheden af hvis Gaard, Arrstt. Lars
Rasmussens Fader har et Huus. Lars Rasmussen har arbeidet for Comp. og Comp. Har derved havt Leilighed
til nogenledes at lære ham at kjende, og har Comp. troet at finde, at han var af en blød Charakter, saa at
man ikke kunde tiltro ham nogen forbrydelig Handling. Arstt. har kun haft Arbejde for Comp. og det er kun
derfra Comp. kjender ham. Forelæst, vedgaaet. Dimitteret.
Derpaa fremstod Hmd. Og Væver Rasmus Larsen, der forklarede, at Arrst. Lars Rasmussen er hans eneste
Barn. Han har altid været hjemme hos Comp. og paa Grund af, at han var eneste Barn, lod Comp., da han i
1865 blev udkommanderet til Soldat, stille for, hvilket kostede Comp 820 Rd. Arstt. har altid opført sig
overmaade godt og altid været hengiven og kjærlig mod sine Forældre.Arrst. har ingensinde vist Tilbøjelighed til nogen som helst Slags Udskeielser, og det er saa langt fra, at han
har vist Tilbøjelighed til noget som helst Slet, at han tværtimod altid har lagt for Dagen, at han havde et
blødt og godt Gemyt. Comp. kunde ikke tiltro sin Søn, at det var ham, der skulde have skudt Skytten, men

Comp spurgte ham dog en Dag, da der blev talt om Skytten, om det dog vel aldrig var ham, der havde skudt
denne, men Comps søn svarede, at det kunde han ikke have gjort, for han havde ikke skudt sit Gevær af
den Dag. Saavidt Comp husker, gjorde Comp dette Spørgsmaal en Dag de sad og spiste til Middag, om
Sønnen den Dag havde været til Mølle, erindrer Comp ikke. Comp troer, at hans Kone var nærværende da
Comp gjorde ham dette Spørgsmaal, og siden blev der ikke talt mere om denne Sag, da det aldrig kunde
komme i Comps Tanker, at hans Søn skulde have gjort sig skyldig i en saadan Gjerning.- Comps Søn var i det
Hele af en stille og rolig Charakter og holdt sig for det meste hjemme. Al tagen Deel i Lystigheder havde han
sjældent Lyst, derimod var det hans Lyst af og til paa nogle Timer af Gangen, sjældent længere, at gaa paa
Jagt, hvis Aarsag han havde skaffet sig Tilladelse til at jage paa Pederstrupgaarden og nogle af de andre
nærliggende Bøndergaardes Jorder.- Comp ved ikke af at have været streng imod Sønnen og har
ingensinde nægtet denne Penge, hvilket de tog saa meget mindre i Betænkning, som han altid var flink
imod sine Forældre og meget hjælpsom af sig. Forelagt, vedgaaet. Aftraadte.
Derpaa fremstod forrige Deponents Kone Ane Christoffersen, der ang. Sønnens Charakter og øvrige Forhold
forklarer hun ligesom hendes Mand.- Foreholdt Arstts Forklaring om at hun, da han kom fra Mølle, havde
spurgt ham, om det dog vel aldrig være ham der havde skudt Skytten, erklærede hun, at det erindrer hun
ikke. Om hun mulig har været tilstede, da hendes Mand spurgte Arstt. derom, erindrer hun heller ikke, men
det er muligt at saadant er Tilfældet.- Aftraadte.
Derpaa fremstod Mdm. Stine Madsen der blev forevist den tilstedekomne Hagelpung og Doublet og
erkjendte hun, at samme vare begge hendes afdøde Mand tilhørende.- Hun frafaldt Fordring paa
enhversomhelst Erstatning hos Arrstt.
Den tilstedekomne Rem blev af Rettens Vidner vurderet til 2 Sk., Hagelpungen til 12 Sk. Og Haglene, der
havde været i den, og som efter Mdm. Madsen Formening have udgjort omtrent ½ P, til 8 Sk.
Arrst; Lars Rasmussen blev løs og ledig fremstillet og foreholdt de paa anmeldte Gjenstande satte Værdier,
mod hvilke han Intet havde at erindre, ligesom han heller Intet havde at erindre imod de anmeldte
Gjenstande udleveres Mdm. Madsen. De anmeldte Gjenstande blev udleveret Mdm. Madsen, han blev
dimitteret.Arstt. forklarer derefter, at Skyttens Hund var tilstede i Plantagen, da Skytten blev skudt, og blev tilbage ved
Liget. Om den havde noget Baand om Halsen, lagde Arstt. ikke Mærke til, og Arstt. har ikke senere seet den.
Arrstt; blev derefter forelagt den fremlagte Obductionsforretning med Hensyn til hvilken han Intet havde at
erindre.Foreholdt, at ifølge denne skulde Skuddet have truffet Skytten i venstre Side af Hovedet, bemærkede Arstt.,
at han, som tidligere forklaret, gik på højre Side af Skytten, da denne, i det Øjeblik Arstt. løftede venstre
Arm i Veiret, saa paa Bøssepiben, hvilte og traadte tilbage med høiere Fod for at komme til at skyde, mulig
har gjort en Vending med Hovedet og derved kommen til at vende venstre Side af dette mod Arstt, kan
Arrstt. ikke sige, men det er nok rimeligt, at saadant kan det være skeet, udenat Arrst ifølge den ophidsede
Stemning, hvori han i det Øieblik var, klart kunne huske det.
Foreholdt Forældrenes Forklaring erklærede han, at han slet ikke kan erindre, at hans Fader har spurgt
ham, om han dog vel aldrig havde skudt Skytten; efter hans Formening var det hans Moder, der spurgte
ham derom, men han vil dog ikke undsige deres Forklaringers Rigtighed.
Forelagt, vedgaaet. Arrestanten afleveret til Hensættelse i Arresten.

De Medvirkende dimitterede. Forhøret sluttet.
N 6./1869 Blev optaget yderligere Forhør til Oplysning i Justitssagen med Arrestanten Lars Rasmussen.Dommeren bemærkede, at han i Dag har bedt Arrestanten føre ud og i Dommerens og Vidnerne
Overværelse gennemse det Sted, hvor Skytten Rasmus Madsen naaede ham, samt paavise hvilken Vei, han
derefter er gaaet med Skytten, og derhos paavise det Sted, hvor han spændte Hanen paa sit Gevær.
Fra det Sted paa Mosen hvor Arstt efter hans Paavisning blev naaet af Skytten og til det Sted, hvor de, efter
Arstts Forklaring, gik med hinanden ind i Krattet, og hvor Arstt spændte Laasen paa sin Bøsse, fandtes at
være c. 200 Skridt. Fra dette Sted, hvor Arstt spændte Hanen, og til det Sted hvor han skjød Skytten fandtes
at være c. 600 Skridt. Da Veien fra det Sted, hvor Arstt spændte Hanen og til det Sted, hvor han skjød
Skytten, deels er en Skovvei deels en nogenledes banet Stie med Undtagelse af de sidste c. 20 Skridt, der
førte gjennem selve Granplantagen, kunne hele Veien fra det Sted, hvor Arstt spændte Hanen og til det
Sted, hvor han skjød Skytten, i en almindelig rask Gang tilbagelægges paa 6 Minutter. Arstt har saaledes
kun gaaet med Skytten fra den Tid han af denne blev naaet og indtil han skjød ham i c. 8 á 10 Minutter.
Arrestanten Lars Rasmussen blev løs og ledig fremstillet og forelagt foranstaaende Protokoltilføelse som
han har erkjendt som rigtig. Foreholdt, at han og Skytten, da denne naaede ham paa Mosen, kun vare et
kort Stykke c. 3 á 400 Skridt fra den Bivei, der fra Rugaards Landevei fører til Arstts Hjem ved Pederstrup, og
da det jo havde været omtrent ligesaa nær og i al Fald langt beqvemmere at gaa ad denn Vei end at at gaa
op igjennem Krattet, svarer Arstt, at han var saa fortumlet i Hovedet af det lange og anstrengende Løb, at
han ikke rigtig kunde sandse.- Om det var ham eller Skytten, der slog ind paa Veien ad Krattet til, kan han
ikke sige; han antager, at de gjorde det begge samtidig.- Arstt. gik i den Retning uden strax at have nogen
videre Tanker derom. Mens de gik over Mosen, bød Arstt, der havde 3 á 4 Rd. hos sig, Skytten disse for at
slippe, men da Skytten ikke vilde modtage dem, men absolut vilde følge med hjem til Arstts Forældre, var
det at Arstt, idet de gik ind i Krattet, spændte Hanen paa sin Bøsse for i al Fald ved at skyde Skytten at
undgaa, at han gik hjem med ham.- Endnu efterat Arstt havde spændt Hanen, og mens de gik op gjennem
Krattet, bød Arstt Skytten paany de Penge, han havde hos sig, men Skytten vægrede sig ved at modtage
dem. Arstt vidste endelig ikke, hvad han skulle bestemme sig til, idet det var ham klart, at det at skyde paa
Skytten var det samme som at dræbe ham. Først da de kom ind i Granplantagen og var lige ved Udgangen
af denne, bestemte Arstt sig til at skyde ham og udførte det derpaa strax saaledes som tidligere forklaret.
Medens de gik igjennem Granplatagen, blev der ikke vekslet noget Ord imellem dem. At de kom til at gaae
gjennem Granplantagen hidrørte kun derfra, at Veien de havde gaaet ad udmundede ligefor den, og at der,
naar de var gaaet igjennem den, saa kun er c. 30 Skridt men paa flad Mark og ikke langt fra Pederstrup.
Forelagt, vedgaaet.
Arrestanten afleveret til Henbringelse i Arresten.
Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Sognepræsten fra Korup Ubberud Sogn af 4 d. M.
Forhøret derefter sluttet.
Politiretten hævet
C. Dahlerup

Vidnerne
S. K. Nielsen

A. Hartvig

