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Oversigtsbilleder 

Nyborg d. 21 Sept 1875 blev Vinding Hrs P. R. sat paa Herredsretten og administreret af den ord. Dommer i 

Overværelse af Retsvidnerne Friis og F Crone hvor da blev foretaget sagen. 

Nr. 94/1875.  

I anledning af at Sognefogden i Saaderup hertil har indbragt Gdmd. Søren Mathiasen af Saaderup som 

mistænkt for at have dræbt Bmd. Niels Rasmussen af Bøgelund. 

Sognefoged Ole Rasmussen af Saaderup fremstod og forklarede, at Niels Rasmussens 2 Sønner Dags 

Formiddag kl. 11 kom til ham og forlangte hans Assistance i Anledning af, at Deres Fader formentlig var 

bleven myrdet af Gaardmand Søren Mathiasen i Saaderup. Denne, der stod i Gjæld til Niels Rasmussen, 

havde afvigte Fredag været hos Sidstnævnte i dennes Hjem, som de i Forening forlod for at følges ad til 

Søren Mathiasens Hjem, hvor denne vilde betale sin Gjæld. Siden den Tid har Familien ikkeseet det Mindste 

til Niels Rasmussen, og de nærer en bestemt Mistanke om, at han er myrdet af Søren Mathiasen saa 

bestemt, at de paa deres Ansvar forlangte ham arresteret. Sønnerne ere med tilstede udenfor Retten og 

ville kunne meddele nærmere Oplysning. O. V. Aflv. 

For Retten fremstod Niels Rasmussens Sønner Rasmus Nielsen, Slagter, som opholder sig hos Faderen, og 

Hestehandler Poul Nielsen af Odense. Førstnævnte forklarede, at Søren Mathiasen afvigte Fredag kom til 

Komp.s Faders hjem i Ubberud, 1 Miil fra Odense, hvor de da Strax Begge gik ind i et andet Værelse for at 

afgjøre nogle Forretninger. Komp. ved, at Søren Mathiasen skylder hans fader Penge, hvor stort Beløb ved 

han ikke. Senere op paa Dagen tog Komp.s Fader og Søren Mathiasen bort, idet Komp.s fader yttrede, at 

han tog hjem med Søren Mathiasen, for at hæve nogle Penge, som Søren Mathiasens Svigerfader, der 

netop opholdt sig hos denne, skulde betale og for i øvrigt at klare nogle sager. Siden da have de ikke hørt 

noget til Niels Rasmussen. Komp. tog derfor igaar til Saaderup for at høre om ham, hvor da Søren 

Mathiasen forklarede, at vel havde de fulgtes ad til Ullerslev, men derfra var Niels Rasmussen taget til 

Nyborg, for at berigtige nogle Papirer paa Herredskontoret, og var slet ikke taget med ham til Saaderup. 

Komp. tog derefter hjem iaftes, men atter imorges, tillige med sin her i Retten tilstedeværende Broder, 

tilbage til Saaderup. Herefter forklarer begge Brødrene overensstemmende, at de hos Gjæstgiveren i 

Ullerslev har erfaret, at Søren Mathiasen i Fredags Eftermiddag ved 5-Togets Ankomst havde været inde 

hos ham for at faae en Vogn til Saaderup, og udtrykkelig bemærket, at der var En udenfor, der ventede paa 

ham. Efter Gjæstgiverens Yttringer havde Søren Mathiasen været i en oprørt Stemning og havde revet et 

Glas Øl ud af Haanden på Gjæstgiveren, som denne paa Forlangede bragte Ham. Da Gjæstgiveren imidlertid 

ingen Vogn havde beredt, gik Søren Mathiasen. Derefter ved Komparenterne, at de Begge, deres Fader og 

Søren Mathiasen, have været inde hos Høker Marius Sørensen i Ullerslev, hvor Handelsbetjenten har 

forklaret for dem, at han havde kjent dem begge To, Søren Mathiasen og Niels Bøgelund, som 

Komparenternes Fader i Almindelighed kaldes. Endvidere har en Kone, Høker Lars Nielsens Kone ved 

Biskopstaarup, meddelt dem at hun i Fredags Eftermiddags, lidt før Saaderup Kro, havde seet Søren 

Mathiasen gaae forbi med en høi, temmelig svær Mand, iført mørkebrun Frakke og Sort Hat, og denne 

Beskrivelse passer netop paa deres Fader. Alle disse Omstændigheder stemmer ikke med Søren Mathiasens 

Forklaring, hvisaarsag de have Havt en bestemt Mistanke til ham. Dertil kommer, at han selv har forklaret 

for dem, at han var kommet hjem Kl. 7 den Aften, medens hans Kone først forklarede, at han først var 

kommet hjem Kl. 10-11.    A. V. 
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Dommeren bemærkede, at Søren Mathiasen, der i det forreste Kontor bevogtedes af Sognefogden og en 

derude fra Saaderup medtagen Mand, har seet sin Leilighed til at kaste en af Vogterne fra sig og smutte ud 

af Døren og undslippe. 

Forhøret udsat                                                      Som vidner 

Retten hævet                                                         Friis og Chrone 

Bjerre 

Samme dag Efter Kl. 7 fortsættes Undersøgelsen; tilstede som Vidner var Politiassistent Olsen og Fm. 

Jensen. 

Dommeren bemærkede, at den undvegne  Anholdte ere eftersøgt i Byens nærmeste Omegne; Han anseer 

det nødvendigt strax at sende Politiassistenten ud til Undvegnes Hjem dels for at efterlyse denne og den 

formentlige ombragte Niels Rasmussen, dels for at anstille en Husundersøgelse, nemlig til Tilvejebringelse 

af de Dokumenter, der maatte give Oplysning om den Undvegnes Gjældsforhold til den formentlig 

Ombragte; der kunde nemlig være nogen Formodning for, at Undvegne har sat sig i besiddelse af de 

Dokumenter, som Niels Rasmussen har havt med sig, i den Hensigt at tilintetgjøre dem som Beviis for hans 

Skyld til Ham, men at det dog muligt endnu ikke var lykkedes ham at faae dem tilintetgjort. 

For det Tilfælde at Vedkommende, skulde nægte at lade denne Huusundersøgelse finde sted, eragtede 

Dommeren  i Henhold til den Foranstaaende 

Husundesøgelse hos Gdmd. Søren Mathiasen af Saaderup bør finde Sted. 

 

  Bjerre 

Sagen udsat.                                                                                                Som Vidnerer 

Retten hævet                                                                                            M. Jensen   ? Olsen 

Bjerre 

 

 

 


