
Odense Herredsfogeds Arkiv. 

Fogedprotokol (1805-1919) Pakke 456: 1867 - 1870 

Side 67 A Aar 1868 den 14 Decbr Formiddag Kl 10 indfandt Kongens Foged i Odense 

Herred, Herredsfoged Dahlerup, sig med Vidnerne Hartvig og Betjent Nielsen paa 

Korup Mark for at foretage fornøden Undersøgelse i Anledning af, at det igaar 

Eftermiddags var anmeldt, at Skytten paa Langesø, Rasmus Madsen, var fundet død i 

en Granplantage i det saakaldte Korup Hole. 

Fogeden fremlagede en igaar Eftermiddags Kl 5 modtagen Melding fra 

Sognefogeden og bemærkede, at han strax efterat have modtaget denne Melding 

havde, ledsaget af Districtlægen, indfundet sig paa Stedet, hvor Liget var fundet, 

men havde paa Grund af Mørket maattet indskrænke sig til at sætte Vagt ved Stedet 

og ved Liget, da til den Tid ingen Undersøgelse kunne foretages.- Ved Ankomsten til 

Stedet i Dag blev Localiteterne først undersøgt.- Liget fandtes i en Granplantage paa 

Gaardejer Lars Steffensens Eiendom. Plantagen, hvis Træer der ere c 2 á 2½ Alen 

høie, staae aldeles tæt, var omgivne af et Riisgjærde, omtrent 1½ Alen højt. Foran 

Plantagen var en pløiet Mark paa hvilken kunne sees flere Spor og navnlig et, der 

syntes at vise, at en Person formentlig med Træsko eller Træskostøvler var fra Veien 

af gaaet op over den, henimod Plantagen og navnligt mod det Sted, hvor Liget 

fandtes. Liget, der af de Tilstedeværende gjenkjendtes at være af Skytte R. Madsen, 

fandtes omtrent 4 Alen indenfor det Gjærde, der omslutter Plantagen, liggende paa 

Ryggen med Hovedet indenfor og Fødderne ud imod Riisgjærdet. Fra Plantagens 

Yderkant til Fødderne af Liget var 1 Alen. Ved den venstre Fod omtrent ½ Alen til 

Siden, laae et Stk af Hjerneskallen. Liget fandtes iført sine sædvanlige Klæder, der 

vare i fuldstændig Orden, og havde Hundepichsk, som laae under Liget over den ene 

Skulder, og Skydetasken, som laa ved den venstre Side, over den anden Skulder. Den 

høire Arm fandtes bøiet henover Brystet som i en afværgende Stilling, hvorimod den 

venstre Arm laa udstrakt ned ved Siden. Paa Jorden paa høire Side af Liget laae 

nogle Papiirstykker og en Papprop til Patron – hverken den Afdødes Hue, Gevær 

eller øvrige Skyderedskaber forefandtes.- Ved et omhyggeligt Eftersyn mellem 

Granerne fandtes i en Afstand af omtrent 12 Alen fra det Sted hvor Liget laae, den 

afdødes Hue sønderrevet med et Skud, og i en Udkant af Plantagen fandtes en Rem, 

som formodes at have tilhørt den Afdøde. Ved at eftersee i den Skydetaske, som 

fandtes hos den Afdøde, fandtes den kun at indeholde en Deel Aviser og Avisstykker, 

liig de Stk, der vare fundne ved Siden af Liget, ligesom der ogsaa i samme fandtes en 

Deel Pappropper lig de fornævnte forefundne, hvisaarsag det er at formode, at 



bemeldte Papirstykker og Propper ere faldne ud af Skydetasken, der ikke var 

tillukket. Andet eller Mere fandtes ikke ved Liget, hvis Klæder vare hele og 

ubeskadigede. Liget blev derpaa bragt op til Slukefter Kro, som det nærmeste Sted 

hvor fornøden Undersøgelse kunde foretages, og blev det der af Districtslægen dr. 

med. Reumert, der var medfulgt samt af Foged med Vidner, underkastet den 

fornødne Undersøgelse.- 

Den øverste Hovedskal var deels splintret deels bortskudt ved et Skud, der maa 

antages affyret paa meget nær Hold fra venstre Side i en ringe Grad fra neden opad, 

for øvrigt fandtes ingen Spor af Vold paa Liget. 

Districtlægen lovede at meddele, sit versum repertum denne Undersøgelse til Følge.  

For Retten fremstod Hmd. Rasmus Larsen af Holmehuset i Korup Hole, der 

forklarede, at i Tirsdags for 14 Dage siden, om Morgenen ved Solopgang, hørte han 

en fremmed Hund gjøe ude ved hans Hund. Comp. gik ud og saa, at den fremmede 

Hund var en rød Jagthund.- Comp. jog den bort og saae, at den løb opad den pløiede 

Løkke, der ligger udenfor Granplantagen.- Comp. saae Hunden 3 á 4 Gange i Løbet af 

Dagen, stadig oppe i Nærheden af Plantagen. Comp. saae den sidst Tirsdag Aften i 

Nærheden af sit Huus.- Comp. tænkte ikke videre ved det og ansaae Hunden for en 

Omstreifer. I Lørdags traf Comp., som imidlertid havde hørt Skyttens Forsvinden 

omtale, tilfældigvis sammen med Niels Rasmussen fra Travn og fortalte denne om 

den nævnte Hund, der muligen kunde have været Skyttens. 

Dette gav anledning til, at Niels Rasmussens Søn og begge Skovfogederne fra 

Langesø igaar Formiddag kom over til Comp. og gav dem til at søge efter Skytten i 

Egnen omkring Comps. Huus.- Først ved den Leilighed bemærkede Comp., at der var 

Spor af, at En var gaaet over hans Løkke. Paa Hegnet omkring Granplantagen, der er 

ved Siden af Løkken, var der et Sted, der var ligesom trykket ned. De begyndte at 

afsøge Granplantagen ved at gaae hver Mand i sin Række og fandt derpaa Liget paa 

det Sted, hvor Fogeden i Dag har seet det ligge. Saasnart det fandtes, meldte de det 

til Sognefogeden, og lod Alt omkring det være urørt. Comp. saae nok af og til Folk 

gaae paa Jagt, snart kjender han dem og snart kjender han dem ikke, men den Dag 

Skytten var bleven bort, saae han Ingen. Natten efter bemeldte Dag var han vaagen 

og flere Gange oppe paa Grund af, at hans Ko kælvede. Han bemærkede nok, at 

hans Hund da flere Gange gjøede, men hvoraf den gjøede, hvilken den saa tit gjør 

om Natten, har han ingen Ide om. Han er ikke istand til at meddele nogen Oplysning 



om, hvorledes Liget er kommen op i Plantagen.- Forelæst, vedgaaet, med 

Bemærkning at han ikke har hørt noget Skud den paagjældende Dag.- Dimitteret.- 

Derpaa fremstod Ungkarl Rasmus Nielsen Søn af Gmd. Niels Rasmussen af Travn, der 

forklarede, at da han i Lørdags Aften af sin Fader havde hørt, at Rs. Larsen havde 

fortalt denne, at en Hund, der udentvivl var den savnede Skytte Rs. Madsens, havde 

været seet ved Rasmus Larsens Huus, anden Dagen efterat Skytten var forvunden, 

gik Comp igaar Morges hen og fortalte dette til Skovfoged Hans Pedersen, og ifølge 

med denne og Skovfoged Frands Mikkelsen gik Comp. derpaa op til Rasmus Larsens 

Huus medtagende Rs. Madsens Hund. Da de havde vist Hunden til Rs. Larsen, 

erklærede denne, at saavidt han kunde see, var det den samme Hund, som havde 

været hos ham anden Dagen efter, at Skytten var savnet.- Comp. og hans Ledsagere 

gav dem derpaa til afsøge den Granplantage, der er ved Rs. Larsens Løkke, og fandt 

strax efter Skyttens Liig  paa det Sted og saaledes som Fogeden i Dag har forefundet 

det.- Efterat de havde fundet Liget, forekom det dem, at der i Riisgjærdet, udenfor 

det Sted hvor Liget laae, var ligesom en lille Fordybning i Gjærdet, ligesom de ogsaa 

bemærkede Spor af et Menneske, der syntes at have gaaet med Træsko over den 

pløjede Løkke hen til det nævnte Sted i Riisgjærdet.- Forelæst, vedgaaet.- 

Dimitteret.- 

Derpaa fremstod Skovfoged Hans Pedersen, af Aalemarken ved Langesø, der 

forklarede, at Rs. Nielsen igaar Formiddag kom og fortalte, at hans Fader af Gdm. Rs. 

Larsen i Korup Hole havde hørt, at der hos denne, anden Dagen efter at Skytten R. 

Madsen var savnet, havde været en Hund, som maatte antages at være den, Skytten 

havde havt med sig paa Jagt.- Comp og Skovfoged Frands Mikkelsen fulgtes 

desaarsag igaar medtagende Rs. Madsens Hund, hen til Rs. Larsen. Da denne 

erklærede, at saavidt han kunde skjønne, var det den samme Hund, der havde været 

hos ham anden Dagen efter at Skytten var bleven borte, og da han fortalte, at den 

var kommen oppe fra Granplantagen, gav de dem til at eftersøge denne og fandt da 

Skyttens Liig paa det Sted som Fogeden i Dag har set det.- Comp. antager, at 

Riisgjærdet var ud for det Sted, hvor Liget fandtes sunket ubetydeligt. Comp. 

eftersaae derpaa den pløiede Jord udenfor Riisgjærdet, og fandt, at der paa den 

pløiede Jord vare Spor af et Menneske, han havde gaaet fra Markveien lige op ved 

det Sted i Riisgjærde, indenfor hvilket Liget laae.- 

Derpaa fremstod Skovfoged Frands Mikkelsen, der forklarede ligesom forrige 

Deponent, med Undtagelse af at han, saasnart Liget var fundet, gik hen til 

Sognefogeden for at melde det, og at han desaarsag ikke lagde Mærke 



til Fordybelsen i Riisgjærdet eller Sporet over Marken.- 

De Mødende dimitteret. Undersøgelsen udsat.- 

                                                                                                   Vidner 

             C. Dahlerup                                                      A. Hartvig    K. Nielsen 

Samme Aar og Dag, Eftermiddag Kl. 3, blev foranstaaende Forretning fortsat i 

Overværelse af samme Vidner i Huusmand Jens Nielsens Hus Træbrohuset kaldt, 

paa Trøstrup Mark. 

For Retten fremstod Hsmd. Jens Nielsens Kone, Ane Marie Hansen, der forklarede, 

at hendes Mand var fraværende paa Skovarbeide paa Langesø. Videre forklarede 

hun, at hendes Mand af og til gaar paa Jagt. Han var ogsaa igaar for 3 Uger siden paa 

Jagt.- Han var først ude om Morgenen henad Sværupgaards Løkker og kom hjem 

derfra om Morgenen Kl. omtrent 9. Da han havde faaet noget Mad, gik han atter ud 

uden at sige, hvor han gik hen. Omtrent Kl. 10½ eller 11 Formiddag kom han tilbage 

og sagde, at han havde været nede ved Trøstrup Sø, efter Comps Formening for at 

søge efter en Ræv mellem Rørene. Han fortalte hende, at han nede ved Søen havde 

talt med en Mand ved navn Anders Krudtmand, men han havde intet faaet, og Comp 

troer ikke, at hans Bøsse var skudt af. Han blev derefter hjemme til henimod Aften, 

da han lige i Mørkningen gik til Sværup Mølle. Om han, hvad hun dog troer, havde 

Trillebør med sig, erindrer hun ikke med Bestemthed, men havde han Trillebør med 

sig, blev den staaende på Møllen indtil igaar Aftes, da han hentede den, men hun 

erindrer som sagt ikke, om han den Aften havde Trillebøren med sig til Møllen. Han 

kom hjem fra Møllen Kl omtrent 8½. Comp. var lige gaaet iseng, da han kom. Den 

næste Dag var han paa Skovarbeide som sædvanligt paa Langesø, og han kom hjem 

derfra paa sædvanlig Tid Kl 5 á 6. Ved Hjemkomsten fortalte han, at Skytten var 

forsvunden, og at han og de andre Folk havde været ude at søge efter ham. Comp. 

har ofte senere talt med ham om Skyttens Forsvinden, udenat have kunnet mærke 

noget Udsædvanligt paa ham, hvilket hun heller ikke kunde igaar Aftes da han ved 

Hjemkomsten fortalte, at Skyttens Liig skulde være fundet. Paa Anledning tilføier 

hun, at hendes Mand, da han i Søndags for 3 Uger siden om Aftenen var til Mølle, 

havde Træsko paa Fødderne. Hun benægter at have seet sin Mand i Besiddelse af 

noget fremmed Gevær eller Skydetøi.  

Forelæst, vedgaaet.- Dimitteret. 



Ane Marie Hansen foreviste hendes Mands Skydetøi.- Hendes Mands Gevær, der var 

en Dubblet, som hang over Sengen, fandtes ladet i begge Løbene, det høire Løb med 

gode Harehagl og det venstre Løb med store Rævehagl.-  

Hele Huset blev på det Omhyggeligste gjennemsøgt, men intet Mistænkeligt 

forefandtes. 

                                                                                                   Vidner 

             C. Dahlerup                                                      A. Hartvig    K. Nielsen 

 

Samme Aar og Dag blev foranstaaende Forretning cont. paa Thinghuset i Albanigade 

om Aftenen Kl. 8, i Overværelse af de samme Vidner. 

For Retten fremstod Hsmd. Jens Nielsen af Træbrohuset, der blev formanet til 

Sandhed hvorefter han forklarede, at han af og til gaar paa Jagt, men han 

forsikkrede, at han ikke jager andre Steder, end han har Ret til. Igaar for 3 Uger 

siden gik Comp. hjemmefra paa Jagt om Morgenen Kl. 7. Han gik da ind paa 

Sværupgaards Jorder, hvor han har forpagtet Jagten. Da Kl. omtrent var 9,  gik han 

hjem og fik sig en Bid Brød, hvorefter han igjen gik ud, og gik fra da ud ad Trøstrup 

Sø til. Ved Søen traf han Anders Nielsen af Krudthuset ifærd med at skjære Rør, og 

det var kun, fordi han traf ham, at Comp gik med ned til Søen, da han ellers ikke 

havde havt til Hensigt at gaae længere ned til Banken. Efterat have snakket lidt med 

Anders Nielsen gik Comp op forbi Rasmus Nielsens Huus og hjemefter, og har Rs. 

Nielsen Dagen efter fortalt Comp., at han saae ham gaae forbi. Comp gik derpaa lige 

hjem, og var Kl bestemt 11, da han kom hjem. Comp. forblev hjemme til lige i 

Afteningen, da han derpaa bragte 1 Skp eller 2 Byg hen til Sværup Mølle. Om han 

bar Bygget derhen eller trillede det derhen paa Trillebør, erindrer han ikke, men han 

troer, han bar det. Comp. passiarede  noget med Møllerkarlen, som læste noget af 

en Bog om  Revolutionen i Frankrig o s v for Comp, hvorefter Comp atter gik hjem 

efter. Comp kom hjem præsis Kl. 8½. Om hans Kone, da han kom hjem, var oppe 

eller iseng, kan han ikke sige. Comp. forsikkrer, at han om Natten ikke var ude af af 

sit Huus. Comp eier en Doublet og pleier at lade det ene Løb med Rævehagl og det 

andet med Dyrehagel paa Grund af, at der af og til streifer et Dyr ind paa 

Sværupgaards Marker, hvor Comp, som foran bemærket, har Jagtret. Comp kjendte 

nok Skytten paa Langesø af Udseende, men Comp har aldrig talt med ham uden én 



Gang i Efteraaret, og Comp har ingensinde havt noget Udstaaende med Skytten. 

Forelæst, vedgaaet. 

Jens Nielsen, blev paa Grund af Sagens Beskaffenhed sat under Anholdelse, og 

afleveret til Bevogtning. 

Undersøgelsen udsat. 

                                                                                                   Vidner 

             C. Dahlerup                                                      A. Hartvig    K. Nielsen 

 

Aar 1868 den 15 Decbr Formiddag Kl 9½ cont. foranstaaende Forretning paa 

Dommerens Contoir i Overværelse af samme Vidner. 

For Retten mødte Stine Bang, afdøde Skytte Rs. Madsens Enke, der forklarede, at 

hendes Mand, der første Januar Maaned vilde have fyldt 50 Aar, gik hjemme fra i 

Søndags for 3 Uger siden ( d 22 Novbr) om Formiddagen Kl omtrent 9½ á 10. Da han 

gik hjemmefra, var han iført laaden Kaskjet paa Hovedet, graa ulden Frakke, do 

Buxer og Fjedersko paa Fødderne. Desuden havde han Hundepisk over Skulderen og 

en grøn Jagttaske ligeledes over Skulderen. Om Livet havde han en Læderrem, hvori 

han bar sin Hagelpung og sit Krudthorn, og medførte han sin Doublet; han havde 

hverken Uhr eller Penge med sig. Han medtog en ung rød Hønsehund, som havde en 

Snor med Knuder paa om Halsen, men som løb løs. Snoren var noget tykkere end 

saadanne Snore, som man bruger til Hovedlag. Ved Bortgangen sagde hendes Mand, 

at han vilde gaae paa Jagt paa Bredberg Mark, og sagde han, at Ingen skulde fodre 

Køerne, førend han kom hjem igjen, Da han agtede kun at blive borte et Par 

Timerstid, og siden har Comp ikke seet ham, førend igaar, da Liget, som er fundet i 

Granplantagen paa Korup Mk, hjemkjørtes, og i hvilket hun gjenkendte sin Mand. Af 

de Klæder, han ved Bortgangen var iført, savnedes ingen. Forsaavidt den i 

Granplantagen fundne laadne Kaskjet, erkjender hun den for at være den samme, 

hendes Mand ved Bortgangen havde baaret.- Forevist den i Granplantagen fundne 

Rem erklærer hun, at det var saadan en Rem, hendes Mand ved Bortgangen havde 

om Livet, men hun kan ikke sige, om det endog er den samme eller ei.-  Forelæst, 

vedgaaet. Dimitteret. 

Derpaa fremstod Huusmd. Anders Nielsen af Krudtløkkehuset paa Trøstrup Mk, der 

forklarede, at han den Søndag, da Skytten Rs. Madsen var forsvunden, var om 

Morgenen beskjæftiget nede ved Trøstrup Sø med at skjære Rør. Mens han var i 



Færd med dette Arbejde, og da Klokken vel kunde være mellem 9 og 10, kom Jens 

Nielsen fra Gyden af og gik ned efter Søen, medhavende Gevær og en rød Hund. 

Han talte til Comp og spurgte navnlig Comp, hvorledes han kunde vove sig ud paa 

Isen. Efterat have talt en lille Tid med Comp, gik Jens Nielsen, men hvor han gik 

henad, kan Comp. ikke sige, da han ikke lagde Mærke dertil. Comp. blev ved 

Rørskjæringen til Middag, men han saae ingen om den Skytte og hørte ikke nogen 

Skud. Forelæst, vedgaaet. Dimitteret. 

Derpaa fremstod Hsmd: Rasmus Nielsen af Søløkkehuset paa Trøstrup Mk, der 

forklarede,at han, den Søndag da Skytten Rs. Madsen forsvandt, gik Kl mellem 9 og 

10 ned til Trøstrup Søen for at skjære Rør, men da han havde skaaret 2 Knipper, gik 

han hjem igjen. Da han var kommen hjem, satte han sig til at spise noget Mad, og 

mens han gjorde det, saae han Hsmd. Jens Nielsen af Træbrohuset komme gaaende 

forbi Comps Huus, som om han kunde komme fra Søen. Han gik over Veien ind i 

Christen Bregnemoses Mark, men hvor han derefter gik hen, kan Comp. ikke sige.- 

Paa Anledning bemærker Comp,. at Chr Bregnemoses Mark kun er skilt fra Bredberg 

Mark ved en smal Løkke, der tilhører Sognefogeden Hans Rasmussen, og en smal 

Strimmel af Farver Brandts Mae. Comp hørte ikke noget Skud og saae nogen anden 

Skytte den Dag.- 

Forelæst, vedgaaet. Dimitteret. 

Undersøgelsen udsat. 

                                                                                                   Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

 

Samme Aar og Dag Eftermiddag Kl. 12½ blev foranstaaende Forretning cont. paa 

Sværup Mølle i Overværelse af samme Vidner.- 

For Retten fremstod Møllerkarl Lars Hansen, der blev formanet til Sandhed, 

hvorefter han forklarede, at Hsmd. Jens Nielsen fra Træbrohuset kom hertil Møllen 

den Søndag, da Skytten fra Langesø er forsvunden om Eftermiddagen, netop som 

Tusmørket var begyndt. Jens Nielsen medbragte noget Rug, der skulde males, dog 

tør han ikke paastaae med Bestemthed om det var Rug eller Byg. Om han 

medbragte det paa en Trillebør, erindrer Comp heller ikke med Bestemthed, men 

det forekommer ham, og er i saa Fald Tillebøren bleven staaende her. Comp. 

erindrer, at han, der var ene hjemme tilligemed Pigen, bemeldte Dags Aften sad og 



læste i en Bog om Agerdyrkning, hvori der tillige stod noget om Revolutionen i 

Frankrig, da Jens Nielsen kom, Jens Nielsen blev siddende her og Comp læste noget 

for ham. Jens Nielsen fortalte, at han om Formiddagen havde været paa Jagt ned af 

Trøstrup Sø til, og at han der havde talt med Hsmd. Anders Nielsen.- Comp 

berigtiger imidlertid dette, dersom at han ikke erindrer, om Jens Nielsen den Aften 

omtalte, at han havde været paa Jagt om Formiddagen og talt med Anders Nielsen, 

eller om han senere, efterat Skytten var savnet, har omtalt saadant for Comp.- Jens 

Nielsen forblev her paa Møllen efter Comp. formentlig omtrent 3 Timer og gik herfra 

Kl 8 á 9, men hvad Vei han gik, ved Comp ikke.-  Jens Nielsen vilde ad den 

sædvanlige Vei bruge imellem  ¼ og ½ Time for at gaae hjem herfra. Er han derimod 

gaaet om ad Bredbjerg Mk og over den Banke, hvor paa Granplantagen, hvori Liget 

er fundet, vilde han havde brugt henved 1 Timestid til Gjenveien, men det kan Comp 

ikke ___ ___sige.- 

Samme Aften Jens Nielsen var her paa Møllen, som omforklaret, kom Murer Peder Jørgensen 

herhen, og Jens Nielsen gik herfra, strax efter at Mureren var kommen ------------------

-------------- at alle I Krybskyttere nok kom i en Ulykke, og at han dog vel aldrig havde 

skudt Skytten, men Jens Nielsen har svart hertil, at han havde en rolig Samvittighed, 

og at han glædede sig med, at han, efter hvad han havde kunnet regne ud, havde 

været hjemme, da Skytten skulde være gaaet ud.- Fremlagt, vedgaaet. Aftraadte. 

Derpaa fremstod Pigen Karen Kirstine Hansdatter, der forklarede, at hun husker, at 

 Hsmd Jens Nielsen af Træbrohuset, den Søndag da Skytten fra Langesø er 

 forsvunden, kom herover i Mørkningen. Han blev et Par Timerstid og gik derfra Kl 8 

 á 9, nærmere kan hun ikke betegne Tiden. Hvad Vei han gik, ved hun ikke. De  

Mødende dimitterede. Undersøgelsen udsat 

                                                                                                   Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

 

Samme Aar og Dag Eftermiddag Kl 2, blev foranstaaende Undersøgelsesforretning 

fortsat i Nielstrupgaarden paa Ulstrup Mark i Overværelse af samme Vidner. 

For Retten fremstod Gmd. Lars Hansen, der forklarede, at da han i Søndags for 3 

Uger siden om Formiddagen Kl mellem 10 og 12 stod beskjæftiget i Haven herved 

Gaarden, hørte han, at der faldt et Skud i sydlig Retning for Gaarden. Efterat have 

hørt Skudet var Comp beskjæftiget med at skjære Kosteriis paa sit Markhegn og 

brugte han ¼ Time omtrent dertil.- Imellem kl 10 og 12 er der saaledes ikke faldet 



mere end et Skud, idetmindste ikke saavidt Comp har hørt. Paa de hertil Gaarden 

hørende Marker havde Skytten fra Langesø leiet Jagten. Denne Gaards Jorder 

grænser mod Syd og Sydvest op til Brandts Mae og mod Øst til Damsteds Jorder. 

Brandt Mae er ganske smal og var den Dag, da Skytten forsvandt, var tør, at der 

kunde gaaes over den.- paa den anden Side af Brandts Mae ligger en smal Strimmel, 

der tilhører Sognefogeden i Korup.- Aftraadte. 

Derpaa fremstod forrige Eier af Nielstrupgaarden, Hans Hansen, der forklarede, at 

han i Søndags for 3 Uger siden om Formiddagen mellem 9 og 10 henved 10 saae 

Skytten Rasmus Madsen komme i Retningen fra Komigjenkroen og  gaae henimod 

Ulstrup Enghave, der ligger Sydvest herfor Gaarden, i Retning henimod denne Egn, 

og at Comp. noget senere saa en broget Hund løbe paa Bredberg Banke. Comp. var 

senere paa Dagen oppe i Kærhusene og har ikke enten hørt noget eller seet nogen 

Krybskytte den dag..- De Mødende dimitterede. Undersøgelsen udsat. 

                                                                                                   Vidner 

 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

Samme Aar og Dag Eftermiddag Kl 2½  blev foranstaande Forretning cont. I 

Nykjøbingstedet i Overværelse af samme Vidner. 

For Retten fremstod Ungkarl Hans Nielsen c 17 Aar. gl. der forklarede, at han i 

Søndags for 3 Uger siden om Formiddagen Kl mellem 10 og 11 var ude at opsætte 

Gjærde paa den hertil Gaarden hørende Mark. Medens han var beskjætiget dermed, 

saae han Skytten R Madsen komme gaaende over Ulstrup Mosen, gaaende i 

Retningen henimod Hans Poulsens Lykke. Skytten havde en rød Jagthund med sig, 

der fulgte ham løst. Siden har Comp. ikke seet noget til ham. Strax efter at Comp 

havde seet Skytten passere ind i Hans Poulsens fierneste Løkke, gik Comp hjem. 

Comp har hverken seet eller hørt nogen Krybskytte eller hørt noget Skud den Dag. 

Skytten stilede Retningen hen til Hans Poulsens anden Løkke og ad Bredberg Mark 

til, men hvor Skytten gik senere, ved Comp ikke, da han kun som sagt saae ham i den 

fierneste Løkke. Af Hans Poulsen.- Forelæst, vedgaaet. Dimitteret. Undersøgelsen 

udsat. 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     



Samme Aar og Dag Eftermiddag Kl 3½ blev foranstaaende Forretning cont. i 

Ulleberglund i Vigerslev Sogn i Overværelse af samme Vidner. 

For Retten fremstod Gmd. Hendrik Hansen, der forklarede, at da han i Søndags for 3 

Uger siden kjørte til Kirke, bemærkede hans Piger, at der over Rs Hansens Eiendom 

ved Smedestedet gik en Mand, der var ledsaget af en Hund. De udlod derved, at det 

vist var Skytten Rs. Madsen. Comp spurgte dem, hvorledes de kunde see det i saa 

lang Frastand. De svarede hertil, at efter Mandens Udseende at dømme troede de, 

at det var ham, men de kunde naturligvis ikke see det med Bestemthed, da Manden 

var i saa lang Frastand. 

Derpaa fremstod Pigen Marie Rasmusdatter 15 Aar gl, der forklarede, at da hun i 

Søndags for 3 Uger siden kjørte til Kirke, saae hun paa Rs Hansens Mark ved 

Smedestedet en Mand gaae, ledsaget af en rød Hund, kommende hen sydfra 

gaaende mod Vest. Maden var saa langt borte, at de ikke med Bestemthed kunde 

kjende ham, ligesom de heller ikke kunde see om, han havde Bøsse med sig, men 

efter hans Ydre at dømme faldt det dem ind, at det var Skytten Rs. Madsen. Videre 

veed Comp ikke at meddele. 

Dernæst fremstod Hansine Rasmussen 16 Aar gl, forrige Deponentindes Søster, Der 

erklærede i Et og Alt ligesom forrige Deponentinde. 

De Mødende dimitteret. Foretningen udsat. 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

 

S. Aar og Dag Eftermiddag Kl 7, blev Odense Herreds Fogedret sat paa Thinghuset i 

Overværelse af samme Vidner, hvor da foranstaaende Forretning cont.- 

For Retten fremstod Ane Marie Hansen, anholdte Jens Nielsens Kone, der blev 

formanet til Sandhed, hvorefter hun forklarede, at hendes Mand i Søndags for 3 

Uger siden gik paa Jagt strax om Morgenen og kom tilbage Kl: omtrent 9. Efter at 

have spist lidt Frokost, gik han paa Jagt udenat sige, hvor han gik hen. Han kom 

tilbage ved Middagstid, nøjagtig hvad Kl var, veed hun ikke, men da han kom, fik han 

strax at spise, og noget efter, at han havde spist, slog Klokken 12. Comp. spurgte 

ham, hvor han havde været, og han svarede, at han kom fra Trøstrup Søe. Compd 

spurgte, om han havde skudt noget, men han svarede, at han ikke havde seet 



______ Øie. Efterat have spist skar han Hakkelse, og saavidt hun husker, skar han 

lidt Brænde efterat have skaaret Hakkelsen.- Da det derpaa var begyndt at mørkne, 

gik hendes Mand til Møllen efter Compds Anmodning med noget Byg, der skulde 

males til Meel, og noget Rug. Han kom tilbage fra Møllen Kl 8½. Compd. havde som 

sædvanlig trukket Uhret op inden    

75 B 

hun gik tilsengs, og veed desaarsag nøiagtig, hvad Kl var, og lidt efterat have lagt sig, 

kom hendes Mand.- Compd spurgte ham hvorfor han var bleven saa længe borte, 

hvortil han svarede, at Møllerkarlen og Pigen havde været ene hjemme og forlangt, 

at han skulde blive og snakke med dem.- Næste Dags Aften fortalte hendes Mand, at 

Skytten fra Langesø var forsvunden, men hun spurgte ham ikke, om han, da han 

Dagen iforveien havde været paa Jagt, ikke havde seet Skytten,- Hun har hver eneste 

Dag talt med sin Mand om den forsvundne Skytte, men hendes Mand har ikke 

indladt sig med Noget om, at han vidste, hvor Skytten var bleven af. Forelæst 

vedgaaet.- 

Ane Marie Hansen paa Grund af Omstændighederne sat under Anholdelse og 

afleveret til Bevogtning. 

Derpaa fremstilledes Anholdte Jens Nielsen, der blev formanet til Sandhed, 

hvorefter han forklarede, at da han, efterat have været hjemme Kl 9 om Morgenen 

og faaet noget at spise, i Søndags for 3 Uger siden, atter gik paa Jagt, gik han over 

Peder Rasmussens Marker over Rs Larsen ______ ind over Skomagerens Løkke. 

Saasnart han var kommen ind i denne, gik han til høire langs Hegnet, derpaa kom 

han ind i Kromandens Løkke, derpaa ind i Vebers Løkke, derpaa ind i Jens Nielsens. 

Da han kom her, følte han, at der vare nogen nede ved Søen. Det havde ikke været 

hans Bestemmelse at gaae ned til Søen, men da han hørte Nogen dernede, vilde han 

see, hvem det var. Da han saae, det var Anders Nielsen, spurgte han ham, hvor han 

turde vove sig ud paa Isen. Efterat have talt et Øieblik med ham gik han længere 

frem ved Søen for at træffe Rs Nielsen, dersom denne ogsaa skulle skjære Rør, da 

han i saa Fald vilde have, om denne ikke kunde have drevet en Ræv ud af Rørerne. 

Hvorfor han ikke af samme Grund henvendte sig til Anders Nielsen, veed han ikke. 

Comp: traf ikke Rasm. Nielsen i Rørerne og gik derfor forbi Rs Nielsens Huus over 

Veien, skraaede hen over Chr Bregnemoses Løkke, derfra i Jens Nielsens Løkke, 

derfra igjennem Smedens og saa igjennem Rs Larsens og derpaa hjemefter. Comp 

kom hjem Kl 11 og hørte ikke et Skud paa hele sin Tur. Da han kom hjem, erindrer 



han ikke, om hans Kone spurgte ham om, hvor han havde været henne.- Efterat 

være kommet hjem og efterat have anbragt sig spiste han; derpaa skar han Hakkelse 

og derpaa hougede  han Brænde. I Mørkningen gik han hen til Sværup Mølle med 

noget Byg. Han forblev paa Møllen til Kl 8; da han gik derfra hjem, fulgte han Gaden 

og gik over Veien lige hjem, uden underveies at møde eller see nogle Mennesker. 

Det var den Aften mørkt og Reinvejr. Om han Kone var oppe da han kom hjem, 

erindrer han ikke.- Han benægter, at han hele den anmeldte Dag har seet noget til 

Skytten Rasmus Madsen.-  Fremlagt, vedgaaet. Undersøgelsen udsat 

Jens Nielsen afleveret til Bevogtning 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

 

Samme Aar d. 16 December Formiddag Kl. 9 cont foranstaande 

Undersøgelsforretning paa Herreds Contoiret i Overværelse af samme Vidner. 

Der fremlagdes en Melding fra Betjent Nielsen af G. d. om de fra Flm. Løngreen af 

s.d. om de fra Politiassistent Jørgensen og Betjent Nielsen af d.d. 

For Retten fremstod Avlskarl paa Sværup Mølle, Rasmus Christian Mortensen, der 

forklarede, at han i Søndags for 3 Uger siden om Formiddagen Kl 10 á 11 var gaaet 

ned til Mølledammen, der ligger lige ved Møllen, for at polere sit Gevær, da han 

agtede at gaae til Skyttelag om Eftermiddagen. Han affyrede kun et Skud nede ved 

Dammen efter et Bret. Hans Gang fra Møllen hen til Dammen, hvor han affyrede 

Geværet, og hans Gang tilbage til Møllen kan godt af en eller anden være seet fra 

Landeveien, men han forsikkrer, at han ikke har skudt andet den Formiddag end 

opgivet og navnlig ikke den Formiddag været paa Jagt.- Om Eftermiddagen var han 

til Skyttelag hos Hmd. Peder Jørgensen.- Han hørte ingen af de tilstedeværende 

Skytter omtale at have været paa Jagt om Formiddagen.- Dimitteret. Undersøgelsen 

udsat 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

Samme Aar og dag den 16 December Eftermiddag Kl: 2½ blev foranstaaende 

Forretning cont. i Sehestedlundhuset paa Pederstrup Grund, i Overværelse af 

samme Vidner. 



For Retten fremstod Ungkarl Lars Rasmussen, der forklarede, at han i Søndags for 3 

Uger siden gik paa Jagt ledsaget af en lille sortbroget Hund, og havde han et 

gammelt enkeltløbet Gevær med sig. Han gik ud over Peder Rasmussens Marker og 

fulgte over dem omkring Trøstrup Søe, derpaa gik han over Broen og ad Jens 

Nielsens Mark, derfra ind paa Chr. Bregnemoses Mark. Derfra gik han ud paa Veien 

igjen og fulgte langs Gyden paa Peder Rasmussens Mark og gik derpaa hjem. Han 

havde ikke paa hele Turen sin Bøsse afskudt. Han kom hjem netop ligesom hans 

Forældre skulde spise til Middag. Han blev hjemme om Eftermiddag og istandsatte 

et Par Støvletræsko for sin Mosters Mand, Anders Hansen af Pederstrup Mark. Lige i 

Aftenen gik han hen til ham med Støvlerne og blev hos ham til imellem 8 og 9, 

hvorpaa han gik hjem og kom hertil Kl mellem 8½ og 9. Han blev hjemme den Nat. 

Hvad han tog sig for om Mandagen, erindrer han ikke.- Han paastaaer, at han hele 

Mandag Aften var hjemme. 

Med Lars Rasmussens Tilladelse blev Visitation foretaget, men intet Mistænkeligt 

forefandtes. 

Lars Rasmussen sat under Anholdelse og afleveret til Bevogtning.- Forretning udsat 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

 

Samme Aar og Dag Eftermddag Kl. 7 blev foranstaaende Forretning cont. paa 

Thinghuset i Odense i Overværelse af de samme Vidner. 

For Retten fremstod Anholdte, Lars Rasmussen, der paa det alvoligste blev formanet 

til Sandhed, men han vedbliver at benægte, at det er ham, der ha skudt Skytten, 

R.Madsen. Han benægter ligeledes at have været med Hund og Gevær paa Bredberg 

Banker den Søndag Formiddag, da Skytten er bleven skudt. Endvidere benægter 

han, at Skytten nogenside har været efter ham, og dette vedbliver han uagtet 

Dommerens paa det aller alvorligste og indstændigste formanede ham til Sandhed.- 

Afleveret til Bevogtning.- 

Derpaa fremstod Væver, Rs Larsen af Sehestedlundhuset, der paa det Alvorligste 

blev formanet til Sandhed, hvorefter han forklarede, at hans Søn Lars den Søndag 

for 3 Uger siden, da Skytten fra Langesø er forsvunden, gik paa Jagt om Morgenen Kl 

omtrent 9, saa bestemt kan han ikke sige Klokkeslæt, medhavende sit Gevær, der er 

et gl. glatløbet Muskertergevær, og en lille sort og hvidbroget Hund. Comps Søn kom 



tilbage ligesom Comp og Kone skulde til at spise til Middag, altsaa Kl 12 eller lidt 

derover. Comp spurgte ham ikke, hvor han kom fra, hvorimod Comp spurgte ham, 

om han havde faaet noget, hvortil han svarede nei. Comp. spurgte ham ikke, om 

Geværet var ladt, eller om han havde skudt det af, og han hængte Geværet op, 

ligesom han kom ind i Stuen, men Comp. paastaaer, at han dog kunde see, at det var 

ladt, da det blev ophængt, fordi han kunde skimte, at der var Knaldhætte paa. 

Comps Søn spiste til Middag med, og Comp kunde ikke mærke nogen Forandring 

paa ham. Om Eftermiddagen var Comps Søn hjemme beskæftiget med at gjøre et 

par Træskostøvler istand til Anders Hansen kaldet Anders Haugsted. Da det 

begyndte at mørknes, gik Comps Søn med Støvlerne over til Anders Haugsted. Om 

Formiddagen, da han gik paa Jagt, havde Comps Søn havt sine Læderstøvler paa og 

sin mørkeblaa Frakke paa. Hvad han havde paa Fødderne, da han om Aftenen gik 

over til Anders Haugsted, veed Comp ikke, men han troer, at han om Aftenen ogsaa 

havde Frakke paa. Han kom tilbage fra Anders Haugsted Kl 7 á 8. Comp og Kone var 

da endnu oppe, og Comp kunde intet Usædvanligt mærke paa ham. Den næste Dag 

var Comps Søn hjemme hele Dagen og ligesaa hele Aftenen, og han var ikke ude 

hverken Natten mellem Søndag og Mandag eller Natten mellem Mandag og 

Tirsdag.- Mandag Eftermiddag eller Tirsdag var Folk fra Langesø Gods ude at søge 

efter Skytten, og nogle af dem var inde hos Comp og fik noget at drikke.- Først af 

disse Folk erfarede Comp, at Skytten var forsvunden, men Comp faldt ikke paa at 

tale til sin Søn derom. Comp har en Dag senere, da de sad hjemme og snakkede om 

det, sagt til sin Søn, at han dog vel ikke havde skudt Skytten, men Comps. Søn 

svarede, det kunde han ikke, da han ikke havde skudt sit Gevær af, og Comp har ikke 

siden, end ikke efterat han havde hørt at Skyttens Liig var fundet, talt til sin Søn 

derom.- Forelæst, vedgaaet.- 

Rasmus Larsen blev efter Omstændigheden, for at han ikke skulde modarbejde 

Sandhedens Oplysninger, sat under Anholdelse og afleveret til Bevogtning.- 

Derpaa fremstod Væver Rasmus Larsens Hustru Ane Christoffersdatter, der blev 

formanet til Sandhed, hvorefter hun forklarede, at hendes Søn i Søndags for 3 Uger 

siden, gik paa Jagt om Morgenen, men hvad Tid han gik, kan hun end ikke 

tilnærmelsesvis sige. Han havde sit Gevær og sin lille sort og hvidbrogede Hund med 

sig.- Han kom tilbage ved Middagstid eller noget over Middag saa nøie kan hun ikke 

sige det. Compd. har ikke spurgt ham, hvor han havde været, og hun erindrer ikke, 

om hendes Mand har gjort det, ligesaalidt som hun erindrer, om hun havde fortalt, 

hvor han havde været. Om Eftermiddagen lempede hendes Søn et Par 



Træskostøvler til Anders Haugsted og leverede den over til ham lige i Mørkningen, 

men hvad Klokkeslæt er hun ikke i Stand til at sige. Hvad hendes Søn havde paa 

Fødderne, og hvad Klædningsstykker han havde paa, da han om Formiddagen gik 

paa Jagt, erindrer hun ikke, ligesom hun ikke kan sige, hvad hendes Søn havde paa 

om Aftenen, da han var ovre hos Anders Haugsted. Hvad Tid hendes Søn kom tilbage 

fra Anders Haugsted, erindrer hun ikke, ligesaalidtsom om hun ved hans 

Tilbagekomst var gaaet i tilsengs, hvilket hun ikke erindrer. Hun erindrer heller ikke, 

om hun har spurgt ham om, hvor han havde været paa Jagt.- Hun erindrer heller 

ikke, om hun spurgte ham, om han havde faaet noget.- Hendes Søn var hjemme om 

Mandagen, med Undtagelse af en Tur han var til Mølle, og ved Hjemkomsten 

fortalte han, at Skytten på Langesø var forsvunden. Om Aftenen var han, saavidt 

Compd. husker, hjemme.- Compd. berigtiger nu sin Forklaring derhen, at hun 

erindrer ikke, om det var Mandag eller Tirsdag hendes Søn var til Mølle. Om 

Tirsdagen var Folkene fra Langesø Gods ovre paa Pederstrupgaardens Eiendom for 

at søge efter Skytten, og søgte de navnlig ogsaa i Egnen omkring Compds og Mands 

Bolig. Compd erindrer ikke, at hendes Søn har været fraværende fra Hjemmet 

mellem Mandag og Tirsdag eller Natten mellem Tirsdag og Onsdag. Compd har ikke 

seet, at der om Mandagen har været ved hendes Bolig nogen fremmed Hund. 

Compd benægter at have spurgt sin Søn, om han ikke den Søndag, han var paa Jagt, 

havde set Skytten.- Forelæst, vedgaaet. Ane Christoffersdatter blev, for at forebygge 

at hun skal modarbeide Sandhedens Oplysning paa Grund af Sagens Vigtighed, sat 

under Anholdelse. 

Derpaa fremstod Anholdte Jens Nielsen, der vedbliver at forsikkre om, at han ikke 

har været den omhandlende Søndag andre Steder end af ham opgivet. 

Fogeden bemærkede, at han har foranstaltet Jens Nielsens Forklaring undersøgt, 

men Intet erfaret, der streed mod Rigtigheden heraf. 

Paa Grund heraf blev Jens Nielsen og Kone sat paa fri Fod og dimitterede.- 

Undersøgelsen udsat. 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  K. Nielsen      A. Hartvig     

Samme Aar den 17 December Formiddag Kl 10½ blev foranstaaende Forretning 

cont. paa Thinghuset i Overværelse af Retsvidnerne Fich og Jeppesen.- 



For Retten fremstod Anholdte Ane Christoffersdatter løs og ledig, hun blev formanet 

til Sandhed, hvorefter hun paa Anledning forklarede, at da hendes Søn i Søndags for 

3 Uger siden gik paa Jagt, spurgte hun ham ikke om, hvor han gik hen. Han kom 

hjem, ligesom Compd. og hendes Mand enten havde begyndt at spise til Middag 

eller skulde til det.- Compd. spurgte ham heller ikke da, om han havde været paa 

Jagt, og hun kan heller ikke erindre, om hun spurgte ham, om han havde skudt 

noget, heller ikke spurgte hun ham om, hvad han havde seet eller talt med paa sin 

Jagttur, hvorfor hun erklærede, at hun slet ikke spurgte ham om noget. Hun 

erklærede nu, at det forekommer hende, at hendes Søn dog omtalte, at han havde 

seet Anders Nielsen skjære Rør og mulig talt med ham, men det ved hun dog ikke, 

om han sagde.- Da Folkene fra Langesø havde, om Mandagen, været og søgt efter 

Skytten i Pederstrup Skov og ved Søen, var nogle af dem inde hos Compd. og fik 

noget Øl. Compd. har heller ikke, efterat hun saaledes havde erfaret, at Skytten den 

foregaaende Formiddag var forsvunden, spurgt ham om, hvor han havde været om 

Søndagen, og om han ikke paa sin Tour havde seet eller hørt noget til Skytten, og 

dette vedbliver hun uagtet Dommeren foreholdt hende, at det dog maa synes 

underligt, eftersom hun af Folkene fra Langesø  maa have hørt, at Skytten var 

forsvunden netop paa den Tid, hendes Søn havde været paa Jagt.- Hun benægter at 

vide, at hendes Søn pleiede at jage paa Bredberg Mark. Ligesom hun ogsaa 

benægter at vide eller nogenside af hendes Søn at have hørt, at Skytten fra Langesø 

tidligere har været efter ham. Hun benægter, at hun at hun nogensinde, siden 

Skytten er forsvunden, har spurgt sin Søn, om han havde seet Skytten den 

paagældende Dag.-  Hun har flere Gange seet deres Naboes Hund ved deres Huus, 

eller rettere en Hund som hun antager er hendes Naboes, men andre fremmede 

Hunde har hun ikke seet ved deres Huus. Hun benægter, at nogen fremmed Hund 

har været indelukket i deres Huus.- Hun benægter fremdeles at have seet sin Søn i 

Besiddelse af noget fremmed Gevær eller Skyderedskab. Om hendes Søn, siden den 

Dag Skytten forsvandt, har været paa Jagt, erindrer hun ikke. 

Dommeren foreholdt hende, at hun aabenbart synes at dølge Sandheden, og 

formanede hende til ikke ved at skjule, hvad hun ved, og ved at hindre Sandhedens 

Opdagelse at gjøre sig Medskyldig i den Gjerning, hvorfor hendes Søn er mistænkt, 

men ingen videre Forklaring end den tidligere er at faa af hende. Forelæst, 

vedgaaet. 

Anholdte afleveret til Bevogtning. 

                                                                                                 Vidner 



             C. Dahlerup                                                  N. Fich      J. Jeppesen   

 

Samme Aar og Dag Eftermiddag Kl 3, blev foranstaaende Undersøgelse fortsat paa 

Thinghuset i Albanigade i Overværelse af retsvidnerne Fick og Jeppesen. 

Dommeren fremlagde et fra Districtlægen modtaget vicum repertum.- 

For Retten fremstod Anholdte Lars Rasmussen, der blev formanet til Sandhed, 

hvorefter han forklarede, at han i Søndags for 3 Uger siden om Morgenen Kl mellem 

9 og 10 gik paa Jagt medbringende sit Gevær, der er et gl glatløbet Muskettergevær, 

ladet med store Rævehagl og Smaahagl, og ledsaget af sin Hund, der var en lille sort 

og hvidbroget Hund. 

Det i Rettens Bevaring og for Anholdte igaar forefundne Gevær blev ham forevist, og 

erkjendte han, at det er det, han havde med sig paa Jagt den anmeldte Dag.- De hos 

ham forefundne Rævehagel, der igaar vare tagne i Bevaring, blev ham forevist og 

erkjendte han, at det var med saadanne Hagl Bøssen var ladet den ommeldte 

Søndag. 

Comps. Hensigt med at gaae paa Jagt var at søge at faae en Ræv eller en Hare. Han 

gik udover Peder Rasmussens Marker og fulgtes over denne og langs med Trøstrup 

Søe, hvorpaa han derfra gik over Broen ind paa Jens Nielsens Mark. Han gik derpaa 

over Veien og ind paa den af Jens Nielsens Marker, der ligger paa den anden Side af 

Veien, og derfra ud paa Chr. Bregnemoses Mark, derfra gik han ud paa Veien, der 

kaldes Krudtgyden. Han gik et Stk ned ad denne, indtil han naaede Sognefds. Mark 

og derpaa en Vending ind paa denne og gik derpaa atter ud paa Krudtgyden og 

fulgte denne, til han igjen kom til P. Rasmussens Jorder, og efterat have gaaet der en 

Tour, gik han hjem. Hans sortbrogede Hund fulgte ham hele Tiden. Han benægter 

paa det bestemteste at have gaaet over Brandts Mae og at have været paa Bredberg 

Mark eller paa Bredberg Banke eller Ulstrup Enghave.- Han forsikkrer, at han den 

nævnte Søndag ikke har været andre Steder end af ham nu opgivet og benægter paa 

det bestemteste at have været nogen Steder, hvor Eieren af Langesø eller Skytten 

paa Langesø har Jagtret.- Han saae og talte ikke med nogen Mennesker paa hele 

denne Tour, naar undtages, at da at han gik op langs Trøstrup Søe, saae han Anders 

Nielsen nede ved Søen, om han skar Rør eller Slæk (?) veed Comp ikke, da han ikke 

var ham saa nær, at han kunde see det tydeligt.- Comp. kom hjem, ligesom han 

Forældre havde begyndt at spise til Middag, altsaa kl 12 eller lidt over 12. Hans 



Forældre spurgte ham, om han havde skudt noget, men han svarede nei og sagde, 

han havde ikke skudt noget. Comp kjendte ikke Skytten Rs Madsen fra Langesø og 

ved idet mindste ikke af at have seet ham. Bemeldte Skytte har aldrig været efter 

Comp.- Comps. Forældre spurgte ham ikke, om han havde seet eller talt med nogen 

paa den ommeldte Tour. Om Eftermiddagen var Comp. beskæftiget med at 

istandsætte et Par Træskostøvler til hans Mosters Mand, og lige i Aftenen 

formodentlig Kl 5 á 6 bragte han dem om til Mosterens Mand, Anders Haugsted.- 

Comp blev ovre hos Anders Haugsted til Kl. omtrent 8½ og gik, inden de vare gaaede 

iseng.- Comp: gik som sagt fra Anders Haugsted Kl omtrent 8½ eller henved 8½ og 

kom hjem Kl omtrent 9.- 

Paa dommerens Spørgsmaal, hvor han var henne i den halve Time, der forløb fra 

han gik fra Anders Haugsted, til han kom hjem, uagtet der mellem Anders Haugsted 

og hans Faders Huus kun er fem Minutters Gang, hvilket han erkjender, svarer han, 

at han ingen Steder var henne.- Dommeren foreholdt ham, at den halve Time, som 

han ikke kan give Forklaring om, har han brugt til at  hente Skyttens Liig fra det Sted, 

hvorpaa Skytten blev myrdet, men han benægter at have skudt Skytten og at have 

været paa anden Vei end imellem Anders Haugsted og hans Faders Huus. 

Da Comp kom hjem, var hans Fader iseng, men hans Moder var oppe. Hun spurgte 

ham ikke om, af hvad Grund han kom saa seent. Næste Dag blev der af Folk fra 

Langesø søgt efter Skytten, og nogle af disse Folk var inde hos Comps Forældre for 

at faa noget at drikke. Comp var tilligemed sin Fader beskjæftiget med at slagte et 

Faar, og Comp. talte derfor ikke med disse Folk, men han kunde høre, at de fortalte 

hans Moder, at de vare ude at søge efter Skytten.- Om de fortalte, hvor denne var 

gaaet hen, da han gik hjemme fra, lagde Comp. ikke Mærke til. Comps Forældre 

talte ikke til Comp om eller spurgte ham, om han ikke havde seet noget til Skytten 

den foregaaende Dag. Den følgende Dag, om Tirsdagen, var Comp. til Røde Mølle og 

her fortalte Mdm. Poulsen Comp., at Skytten skulde være skudt. Mdm. Poulsen 

spurgte ikke Comp, om han ikke havde været paa Jagt den foregaaende Søndag, og 

Comp fortalte hende ikke, at han havde været paa Jagt. Da Comp kom hjem fra 

Møllen, fortalte han sin Moder, hvad han havde hørt paa Møllen, og hans Moder 

blev da, som han siger, betagen af Rædsel og spurgte han, det er dog vel aldrig dig, 

der har skudt Skytten. Comp svarede nei, han havde ikke seet Skytten, og Comps 

Moder sagde derefter sletikke mere. Comps Fader har derimod slet ikke spurgt 

Comp., om det ikke skulde være Comp, der havde skudt Skytten.- Comp var hele 

Mandag Aften hjemme og Natten mellem Mandag og Tirsdag hjemme og benægter 



at have været ude af Huset enten om Aftenen eller om Natten. Comp erkjender at 

han kjender Rs Larsens Løkke ved Korup Hole, og at han ved, at der ovenfor denne 

ligger en Granplantage. 

Dommeren bemærkede, at da han igaar Eftermiddags kjørte med Anholdte fra 

Pederstrup hertil Byen, lod han holde paa Veien og opfordrede Anholdte til at 

paavise Rasmus Larsens Løkke og Lars Steffensens ovenfor samme værende 

Granplantage, men Anholdte erklærede da, at han hverken kjendte Løkken eller 

Granplantagen. Dommeren bemærkede derfor, at han og de tilsteværende Vidner 

havde overbevist dem om, at Sporene af Anholdtes Træskostøvler syntes at passe til 

det Spor der fandtes over den pløiede Jord paa Rs Larsens Løkke hen til 

Granplantagen. 

Dommeren foreholdt Anholdte, at disse Omstændigheder i Forbindelsen med at 

hans brogede Hund af flere Vidner er seet paa Bredberg Mark til den Tid, Skytten 

utvivlsomt blev skudt, og i Forbindelse med Anholdtes hele Optræden tyder hen 

paa, at det er ham, der har skudt Skytten. Anholdte erkjender, at der kun er kort Stk 

Vei fra Pederstrup eller det Sted, hvor hans Forældre boer, hen til Granplantagen, 

hvor Liget blev fundet, og antager Comp., at den kan udgjøre en halv Fjerdingvei. 

Dommeren foreholdt Anholdte, at Mistanken mod ham end yderligere bestyrkes 

dermed, at det af flere jagtkyndige, da Skyttens Liig blev fundet, blev erklæret, at 

det ham bibragte Skud maatte hidrøre fra et glatløbet gl. Muskettergevær ladet med 

store Rævehagel, og det viser sig nu,  at anholdte netop med et saadant Gevær ladt 

med saadanne Hagl har været paa det Sted, hvor Skytten er seet.- 

Dommeren formanede som Følge heraf Anholdte til at afgive en sandfærdig 

Tilstaaelse, men han vedbliver at benægte at have skudt Skytten.- 

Forelæst, vedgaaet. Anholdte afleveret til Bevogtning.- 

Fremstod Hsmd: Anders Hansen kaldet Haugsted, der forklarede, at han boer 

omtrent faa Minutters Gang fra Væver Rasm. Larsen, hvis Kone er Søster til Comps. 

Kone. I Søndags for 3 Uger siden bragte Comp. om Formiddagen Kl. c 10 et Par 

Træskostøvler, han skulde have repareret, over til Rs. Larsens Søn for at faae dem 

istandsat. Comp. talte kun med Rs. Larsens Kone og saae ikke Sønnen, og yttrede Rs 

Larsens Kone ikke noget om, hvor denne var henne. Om Eftermiddagen, mens 

Comp. var et kort Besøg hos sine Forældre paa Haugestedgaarden, kom Rs Larsens 

Søn over til Comp. med Træskostøvlerne. Comp. kom hjem Kl. 7 og traf da Lars i 



Comps. Stue, han blev siddende og passiare hos Comp. til Kl 8 eller 8½,  hvorpaa han 

gik. Det var den aften meget mørkt og fugtede lidt. Hvor han gik hen, da han gik fra 

Comp., ved Comp ikke, da han ikke var med udenfor. Comp. gaar paa Arbeide paa 

Langesø hver Dag. Den næste Dag blev Comp. tilligemed de øvrige Arbejdere 

opfordret til at lede efter Skytten. De afsøgte den Dag kun Langesø Grund og søgte 

den følgende Dag, om Tirsdagen, blev der søgt paa Bredberg Mark og Pederstrup 

Grund.- Comp. erindrer ikke at have talt med Rs. Larsens Søn siden uden den samme 

Uge nogle Dage efter, et Øieblik. Lars Rasmussen bragte Comp et Par Støvler, han 

havde gjort istand for ham.- Comp. har ikke seet Lars Rasmussen gaae paa Jagt 

andre Steder end paa Pederstrup Grund. 

Forelæst, vedgaaet. Aftraadt. 

Derpaa fremstod forrige Deponents Kone, Christiane Christoffersdatter, der 

forklarede, at Rs Larsens Søn, Lars, i Søndags for 3 Uger siden kom over til hende 

med et Par Træskostøvler, han havde gjort istand til hendes Mand. Han kom lige i 

Mørkningen, enten ligesom Compd. havde tændt Lys eller lige skulde til det, og 

skulde Kl. efter hendes Mening ikke være mere end 5, om dette var det.  

Compds. Mand var ikke hjemme, da Lars kom derover, men Compd. kan nok 

erindre, at han kom hjem, inden Lars gik. Medens Lars var hos Compd., talte han 

ikke om, at han om Formiddagen havde været på Jagt. Lars blev hos Compd. vel 

omtrent et Par Timer, som han tilbragte med at lege med Comps. Børn. Hvad Kl. var, 

da han gik, ved Compd. ikke, men hun erindrer blot,  hun var oppe en Timestid efter, 

at han var gaaet. Compd. har nok hørt omtale, at Lars gaaer paa Jagt, hvor han ikke 

maa og navnlig paa lille Pederstrups Grund, men om det forholder sig saa eller ei, 

ved hun ikke.- Hun har nok samtalt med Lars, ogsaa efterat hun har hørt, at Skytten 

var bleven borte, men hun benægter at have spurgt ham om, hvor han var henne 

den Formiddag, da Skytten var forsvundet. 

Forelæst, vedgaaet. R Larsen og Ane Christoffersen bleve nu satte paa fri Fod og 

se Mødende Dimitteret.- 

Dommeren sluttede Undersøgelsen til Fogedprotokollen for at fortsætte 

Undersøgelsen i Politiprotokollen 

                                                                                                 Vidner 

             C. Dahlerup                                                  N. Fich      J. Jeppesen   



 

 

 

 

 


