
Fyens Stiftstidende 

Fredag den 25de September 1875 

Side 2, spalte 4 

 

 
Om Mordet i Saaderup hedder det 
i ”Nyborg Av” for igaar: De fortsatte Under, 
søgelser, Politiet har ladet foretage paa den 
arresterede Gaardmand, Søren Mathiesens 
Ejendom i Saaderup, have ført til, at Liget 
af den savnede Hestehandler og Gaardmand 
Niels Rasmussen Bøgelund fra Udderud. 
1 Mil fra Odense, igaar Eftermiddags er fundet 
paa Arrestantens Mark. Arrestanten havde inden 
sin Anholdelse i Tirsdags givet sig til 
at pløje en Ager af sin Mark, hvad der naturlig- 
vis gav Anledning til, at Opmærksomheden særlig 
henlededes paa denne Plet. Og ganske 
rigtigt, ved at gaae Ageren efter stødtes der 
først paa den Afdødes Hat og strax efter paa 
Liget, der laae udstrakt paa Ryggen med et 
Lommetørklæde over Ansigtet og 7 Kvarter under 
Jordens Overflade. Lommetørklædet er 
gjenkjendt af Arrestantens Kone og Tjenestepige 
som Arrestanten tilhørende, idet det er det 
samme Lommetørklæde, som hans Konee har 
medgivet ham til hans Smørrebrød, den Dag han 
rejste til Niels Bøgelund. Liget udviste tre forskjel- 
lige Skudsaar, et i den højre Side, et i Hove-  
det og et i Haanden *) og laae iført den Af- 
 
*) Efter hvad der velvilligt er os meddelt, er det 
ved Obduktionen godtgjort, at det er det først- 
nævnte Skudsaar, som har medført Døden. Den 
Kugle, som har fremkaldt dette, er fra Ryggen 
gjennem den nederste Del af højre Skulderblad 
trængt igjennem den nederste Del af højre Lunge 
og bleven siddende i det tredie Ribben. Paa 
Hovedet fandtes der to Skudsaar, men begge 
disses Kugler ere prellede af mod Hjernekassen 
og have ikke beskadiget selve Hjernen, der ved 
Oddukttonen fandtes ganske uskadt. Efter hvad 
der antages, er den Dræbte først bleven Skudt 
bagfra. Han har derpaa vendt sig om, og ved at 
see Revolveren rettet mod sit Hoved har han Vil- 
let gribe for sig med den ene Haand, og en af de 
Kugler, som have ramt Hovedet, er derved trængt 
gjennem denne. Red. af ”Fyens Stiftstidende” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Side 2, spalte 5 

 
dødes Klæder samt fuldt udstrakt på Ryggen 
i en Grav. der var aldeles nøjagtig tilpasset  
efter ven Afdødes Person Noget over 50 Al. 
fra Graven fandtes Jorden opblødt og klum- 
pet, hvorfor det kan antages, at den Afdøde er 
falden her og er derfra bleven slæbt hen til 
den Grav, der var gravet til ham. Liget blev 
igaar Eftermiddags udgravet, og efter af den 
Afdodes Sønner og flere Tilstedeværende at 
være gjenkjendt blev det ført ind i et nærliggende 
Hus. Idag er der under Tilsyn af Stiftsfysikus 
og Distriktslæge samt Herredsfogden foretaget 
den legale Obduktion af Liget i Overværelse af 
Arrestanten. Denne har forklaret, at han og  
Niels Bøgelund skiltes ad paa Ullerslev Station 
Kl 5 i Fredags Eftermiddags, og at 
Niels Bøgelund over Nyborg tog til Kjøben- 
havn, medens Arrestanten fra Ullerslev gik ene 
til sit Hjem. Dette er imidlertid ved flere 
Vidner godtgjort ikke at være Tilfældet, idet 
han er seet i Niels Bøgelund« Selskab paa 
Vejen fra Ullerslev Station til Saaderup, og  
i Mørkningen er der hørt flere Skud falde. 
Inden Kl. II i Fredags Aftes er Niels Bøge-  
lund bleven snigmyrdet og begravet, hvad man 
vel efter hvad der nu foreligger, tør antage 
deraf, at Søren Mathiesen ved den Tid kom 
hjem ifølge hans Kones og Tjenestepiges Op- 
givende. Arrestanten fandtes ved sin Anholdelse 
i Kjerteminde i Besiddelse af 900 Kr, medens  
Liget var aldeles blottet for Penge.  
Om Arrestantens Personlighed skulle vi senere 
meddele nærmere Oplysninger og idag kun til-
føje, at hans Sognefolk ere i allerhøjeste Grad 
opbragte imod ham for denne Niddingsdaad, han 
jo utvivlsomt har begaael. Arrestantens 
Gjæld til Afdøde var mellem 4 og 6000 Kr,  
hvilke denne havde laant ham. 
Da Arrestanten idag konfrontereres med Li- 
Get, benægtede han at kjende den Afdøde, lige- 
ledes vedkjender han sig ikke Lommetørklædet, 
trods Vidnerne« i hans Nærvelse afgivne Vid-
nesbyrd. 
 
 

 

 

 

 

 


