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Uddrag af et antal breve omfattende separationen mellem Søren Mathiasens 

forældre, Mathias Rasmussen og Johanne Sørensdatter. 

 Kilde: Svendborg Amt journalsager (1823-1905) 1871- B15- 164 

Oversigtsbilleder 

I forbindelse med gennemgangen af retssagen mod Søren Mathiasen finder vi en 

bemærkning om, at hans forældre er blevet skilt. Er der nu en historie i det? Og 

måske en forklaring på hans senere adfærd. Vi finder gamle breve fra perioden 

sidste halvdel af 1871 til begyndelsen af 1872. Moderen, Johanne Sørensdatter, 

sender i aug. 1871 et meget langt brev til amtmanden i Svendborg, hvori hun 

anmoder om at blive separeret fra sin mand, Mathias Rasmussen. Han har allerede 4 

måneder efter deres giftermål i 1845 vist voldelige tendenser, da han kommer fuld 

hjem fra gilde og går ud i stalden og tæver hesten. Johanne forsøger at stoppe ham, 

men han er rasende og truer med, at hun kan få samme omgang. Johanne søger da 

tilflugt hos sine gamle forældre. Dagen efter kommer han for at hente hende og 

lover bod og bedring. Videre i brevet fortæller hun, hvordan han for nogle få dage 

siden har truet hende og slået hende i brystet. Og hun foreslår, at hun kan flytte ind 

hos sine gamle forældre med ”sin syge søn Søren” og sine umyndige børn. 

I løbet af efteråret skriver Johanne igen til amtmanden og anmoder om, at han skal 

skaffe hende af med manden, da hun er bange for, at han vil slå hende ihjel. 

Præsten bliver bedt om at forsøge at mægle mellem ægtefællerne, men det hjælper 

ingenting. Mathias præsterer også at tage til gilde en hel nat og komme fuld hjem, 

overfalde en nabokone og forsøge at komme i seng med hende. I et andet tilfælde 

spiller han syg og ligger i sengen 4-5 uger.   

Der foregår yderligere brevvekslinger i løbet af efteråret -71. Johanne skriver igen til 

amtmanden og nævner igen ”min syge søn”. Tilsyneladende lider Søren af 

eftervirkninger efter overfaldet i 1869. Men det skal jo ikke være en undskyldning 

for hans senere gerninger. Og man kan jo kun gisne om, at det har været et 

stormfuldt ægteskab og at Søren og hans søskende har måttet overvære lidt af 

hvert. 

Den 9. sept. 1871 sender Mathias og Johanne brev til Svendborg Amt med 

anmodning om separation og dette bevilges den 4. jan. 1872. 
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