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Aar 1875 den 24 September Kl. 11 ½ blev Vinding Herreds Politiret sat paa Husmand Lars Nielsens Bopæl 

Saaderup Mark og administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Vidnerne Auditeur Ipsen og 

Politiassistent Olsen, hvor da 

 

No. 94/1875, Forhøret fortsættes. 

I Retten var tilstede Stiftsfysikus Krebs og Distriktslæge Colding for at foretage den legale 

Obduktionsforretning over Niels Rasmussens Lig. Døren til den Stue, hvori Liget var henlagt, fandtes med 

ubrudt Segl, og blev aabnet. Retten begav sig ind i nævnte Stue, hvor Arrestanten blev fremstillet. 

Arrestanten tog Liget, som det laa tildækket i Øjesyn. Paa Spørgsmaal om, han kjendte eller vidste, hvem 

dette Lig var, taug han længe. Atter og atter forespurgt, svarede han endelig, han vidste det ikke. Ansigtet 

blev afdækket, og Spørgsmaalet, blev atter rettet til ham. Atter betænkte han sig længe og endte med at 

svare, at han ikke vidste det. Endelig forespurgt, om han ikke i Liget kunne kjende Niels Bøgelund, svarede 

han ligeledes efter lang Betænkningstid, nei. Det Tørklæde, som fandtes over Ligets Ansigt, ved 

Udgravningen, blev ham foreviist i den Tilstand, hvori det fandtes fuldt af Blod og Fraade. Han erklærer, at 

han kjender det ikke, i ethvert Fald er det ikke hans. Efter at han gjentagne Gange men forgjæves var 

bleven formanet til Sandhed, under hvilken han atter og atter nægtede at kjende Liget eller at have gjort sig 

skyldig i den foreliggende Forbrydelse, blev hans Kone Maren Rasmussen og Pigen Margrethe Marie Jensen 

fremstillede i Retten. Hans Kone forklarer, at bemeldte Tørklæde, som igaar i hendes Paasyn blev taget af 

Ligets Ansigt, vel ikke ligefrem tilhører hendes Mand, men derimod hende selv. Hun fik det under et Besøg i 

sit Hjem af den Pige Jørgine Marie Andersen, som bestyrer hendes Broders Huus hos hvem Faderen er paa 

Aftægt, og hun var selv Vidne til at deres Pige Margrethe i Fredags, da Søren reiste bort pakkede Mad ind i 

dette Tørklæde til ham, ligesom han oftere, naar han har været bortreist, har faaet sin Mad indpakket i 

netop dette Tørklæde. Pigen Margrethe slutter sig ganske til denne Forklaring nemlig ogsaa med Hensyn til, 

at Sørens Mad baade i Fredags og tidligere har været indpakket til ham i dette Tørklæde, naar han reiste 

bort. Ingen af dem veed at udpege noget særligt Kjendemærke paa Tørklædet, men de ere saa overbeviste 

om, at det var dette Tørklæde, hvori han Fredag fik indpakket sin Mad, at de trøste sig til derpaa at gjøre 

deres Ed. Denne deres bestemte Gjenkjendelse af Tørklædet blev foreholdt Arrestanten, og atter efter lang 

Betænkningstid, erklærer han, at han ikke kjender det, og at det ikke er hans. 

 

Fremstod Snedker C. Rasmussen af Odense og den Myrdedes Søn Poul Nielsen, der begge vare tilstede 

igaar ved Ligets Udgravning og der med Bestemthed gjenkjendte det, ligesom de strax efter til Protokollen 

fastholdt denne Gjenkjendelse. De gjentog nu her i Arrestantens Overværelse, at de med Bestemthed 

gjenkjendte Liget som Niels Rasmussen Bøgelunds, men Arrestanten vedbliver, efter lang Betænkningstid, 

at han kjender det ikke og veed ikke, hvem det er. Efter at Dommeren endnu havde gjort et alvorligt Forsøg 

paa at formane Arrestanten til at indrømme sin Brøde, men forgjæves, blev Liget overleveret til 

Obducenterne. Endnu bemærker Arrestanten paa Anledning, at han afvigte Fredag hverken af sin Kone 

eller af Pigen fik nogen Mad med paa Reisen. Vel har han tidligere nu og da faaet Mad med, naar han 

skulde ud og reise men altid indpakket i Papier, aldrig derimod i dette eller noget andet Tørklæde, og denne 

hans Forklaring vedbliver han uagtet hans Kone og Pigen erklære, at han lyver. Sluttelig gjentager han, at 

han er uskyldig i den Forbrydelse, for hvilken han sigtes. Oplæst i samtlige fornævnte Personers 

Nærværelse og vedtaget som rigtig tilført. 

 

http://kriminalhistorie.dk/115/zip-filer/115-vindinge_herr_po_forh%C3%B8r_06.zip


Derefter begav Retten sig tilligemed Arrestanten ud i den tilhørende Mark hvor Liget er blevet udgravet, og 

hvor Graven endnu fandtes aaben i samme Stand, som da Liget igaar blev udtaget. Arrestanten blev atter 

indstændig formanet til Sandhed, men han fastholder sin Benægtelse af, at have begaaet den Forbrydelse, 

for hvilken han sigtes, og veed ikke af hvem Liget er blevet nedgravet som sædvanlig efter lang 

Betænkningstid. Han gjentager paa Anledning, at han bemeldte Aften kom hjem Kl. 7; foreholdt, om han da 

ikke netop paa dette Tidspunkt har hørt noget Skud falde saaledes som hele Omegnen har hørt det, 

erklærer han, nei. Ført ham til det Sted, hvor Drabet formodes at have fundet Sted, og hvor der endnu er 

tydelige Blodspor, bemærker han, at han intet Begreb har om, hvorledes de Pletter ere komne. O. V. 

 

Arrestanten blev derefter under Bevogtning ført tilbage til Nyborg. 

 

Obducenterne erklærede derefter, at Obductionen var tilendebragt. Til Retten afleverede de en i Liget 

funden Kugle samt den Dræbtes Frakke, paa hvis Bagside Kuglen sees at være gaaet ind, hviket nemlig sees 

af, at Krudtslammens blaalighvide Farve sees i Kredse omkring Hullet. Kuglen og Frakken bleve forsynede 

med Rettens Segl og toges i Rettens Bevaring. Obducenterne lovede derhos snarest muligt at tilstille Retten 

deres visum repertum. Forhøret udsat. 

Retten hævet   Som Vidner 

Bjerre   Ipsen.  N. Olsen   

    

 

 


