Odense Herredsfogeds Arkiv.
Politiprotokol, Løbenummer; 271/B, Indhold; 1867 - 1869 m.m.
Oversigtsbilleder
Aar 1868 den 31 December Eftermiddag Kl 5 blev Odense Herreds Politiret sat paa Thinghuset og adm. af
den ord. Dommer Herredsfoged Dahlerup i Overværelse af Vidnerne Nielsen og Hartvig, hvor da
No. 288/1868 blev optaget Forhør til yderligen Oplysning i Justitssagen mod Arrestanten Lars Rasmussen.
Dommen fremlagdes:
1. Stiftamtets Ordre af 28 d. M. med dermed fulgte Forhørsudskrift2. Arrestantens Daabs- og Confirmationsattest .- og 3 . Straffeattest fra Odense Herred
Arrestanten Lars Rasmussen blev løs og ledig fremstillet og foreholdt de fremlagte Attester, som han
erkjendte rigtige og sig vedkommende.- Videre forklarer han, at han rigtignok, idet han tilligemed Skytten
gik ind i Granplantagen, ubemærket af Skytten spændte Hanen paa sit Gevær, men dette gjorde han kun
for at have dette rede, dersom der skulde springe en Ræv eller noget lignende op. Han benægter, at det da
var paatænkt af ham at skyde Skytten, og at det først faldt ham ind at gjøre dette i samme Øjeblik, som han
udførte Gjerningen , og ligesom de vare komne i Udkanten af Plantagen. Arstt kjendte ikke Skytten og har
aldrig seet ham før. Da Arstt; stødte paa ham paa Bredberg Mark, hvor Skytten havde Jagtret, antog Comp.,
at det var Skytten, da han havde Hund og Bøsse samt Jagtredskaber med sig, og derfor var det, at Arstt. løb
fra ham. Da Skytten naaede Arst, navngav han sig ikke for Arstt, men han forudsatte det som Arstt bekjendt
og sagde blot, Arstt skulde blive han, vilde tale med ham.
Mens de gik op igjennem Krattet og Granskoven, sagde Skytten, efterat have faaet at vide, hvem Arstt var,
at de hjemme hos Arstts Forældre kunde afgjøre det i Mindelighed, men han omtalte ikke, hvor stor en
Mulkt han vilde have, Arstt. skulde betale. Arstt bestemte sig til at skyde Skytten, kun fordi han var bange
for at komme hjem til sine Forældre med ham. Arrsts Forældre har efter hans Formening været strenge
mod ham, hvilket han ikke veed nærmere at forklare, end de snart har forbudt ham at____ al andet og
skjændt paa ham, naar han er gaaet nogetsteds hen eller gjort noget de ikke vilde have.- Forelæst,
vedgaaet.
Arrestanten afleveret til Tilbagebringelse i Arresten.
Dommeren bemærkede, at Arstt øjensynligt er af en godmodig Charakter men endeel enfoldig, hvorfor han
attesterede, at han ikke før under Justitsdirektion har været tiltalt eller straffetForhøret udsat
Politiretten hævet
C. Dahlerup

Vidnerne
N. Hartvig

K. Nielsen

Aar 1869 den 2 Januar Eftermiddag Kl 6 blev Odense Herreds Politiret sat paa Thinghuset og adm. af den
ord. Dommer Herredsfoged Dahlerup i Overværelse af Vidnerne Nielsen og Hartvig, hvor da:
No 288/1868 cont. Forhøret. Arrestanten Lars Rasmussen blev løs og ledig fremstillet, han formanet til
Sandhed forklarede, at da han og Skytten kom til Indgangen af Kratskoven der nedenfor Granplantegen,
spændte Arstt ubemærket af Skytten Hanen paa sit Gevær for derved at skyde Skytten. Arstt kunde
imidlertid ikke bestemme sig dertil og gik i Kamp med sig selv, om han skulle gjøre det eller ikke gjøre det,

indtil han kom i Udkanten af Granplantagen, da han med Tanken om, at han vilde faa Utak af sine Forældre
naar han kom hjem, endelig bestemte sig dertil og dreiede Bøssepiben mod Skytten og skød ham, saaledes
som han tidligere har forklaret. Han gjorde det, mens de endnu var i Granskoven, fordi han, naar de var ude
af den, kan gaa paa aaben Mark, hvor han ikke kunde gjøre det. Medens han gik med Skytten, talte de ikke
videre sammen. Arstt spurgte Skytten, hvor meget han skulde give i Mulkt, og dertil svarede Skytten, det
kunde de nærmere tale om, naar de kom hjem til Arstts Forældre.- Arstt. havde spurgt om det for at faae
det afgjort strax, men Skytten vilde ikke indlade sig paa det, forinden han kom hjem til Arstts Forældre, og
det var dette, Arstt frygtede for skulde skee. Imidlertid indlod han sig ikke videre des angaaende for
Skytten.- Efterat Arstt var kommen hjem, og det var gået op for ham, hvad han havde gjort, angrede han
bitterlig sin Gjerning og havde ingen Ro i sit Sind hverken Nat eller Dag.- Og det er først efter han heri
Retten har tilstaaet sin Forbrydelse, at han har faaet lidt Ro i Sindet.- Forelæst, vedgaaet. Arrestanten
afleveret til Henbringelse i Arresten.- Forhøret sluttet.
Politiretten hævet
C. Dahlerup

Vidnerne
A. Hartvig

Aar 1869 den 22 Januar Eftermiddag Kl 4½ blev Odense Herreds politiret sat på Thinghuset og adm. af den
ord. Dommer Herredsfoged Dahlerup i Overværelse af Vidnerne Jørgensen og Harvig hvor da
No. 15/1869 blev optaget Forhør til yderligere Oplysninger i Justitssagen mod Arrestanten Lars Rasmussen:
Dommeren bemærkede, at den Stavve der laae ved Siden af Skyttens Liig, da dette fandtes, er bragt tilstede
i Retten, hvorhos han bemærkede, at den er af tydsk Piil, og at Hegnet, hvor Skyttens Bøsse fandtes, var
flettede af samme Sort Piil.
For Retten fremstod Hsmd. Johan Augustesen af Trøstrup Korup Mark, der forklarede, at han en Søndag,
efter hvad han senere har hørt, den Søndag da Skytten fra Langesø blev skudt, gik om Formiddagen tillige
med sin 11 Ar gl. Søn og arbeidede paa Tr. Mose, der ligger lige neden for Korup Hale. Mens han og hans
Søn her var beskæftiget med deres Arbejde, saa de Kl omtrent 11, 2 Personer komme fra Marken Nord fra
ned efter Mosen, den ene foran den anden. Den forreste var saavidt Comp observerer lyseblaa klædt
og havde en rødgul laaden Hue paa Hovedet, og havde denne Person tillige en Bøsse i Haanden. Den
bagerste havde Jagttaske over Skulderen og en Stok i Haanden. Disse Personer, der vare ledsagede af en
Hund, løb ikke men gik begge i rigtig godt Skridt. Da de kom ned imod Mosen, vendte den forreste sig, idet
han uden Tvivl saae Comp., mod Vest, og da den bagerste skjød ned efter ham i den Retning, naaede den
bagerste den forreste nede ved det Gjærde, som adskiller Marken fra Mosen. Begge Personer gik derpaa
udenat standse Side om Side over Mosen over i Kratskoven.- Efterat de vare komne ind i denne, saae
Comp. dem ikke mere, men omtrent 10 Minutter efter hørte Comp. oppe i Kratskoven et Skud.- Comp og
hans Søn antog bemeldte Personer for et Par Jægere, og da Skuddet faldt, bad Comps Søn om, at han
maatte løbe op og se, hvad det var, de havde skudt, men Comp nægtede ham det, da de skulle passe deres
Arbeide.- Sluttelig bemærkede Comp paa Anledning, at om der tillige har været en sortbroget Hund med de
anmeldte Personer, lagde Comp. ikke Mærke til. Den røde Hund lagde han Mærke til, fordi han saae den
streifede om i Marken og ude i Mosen. Forelæst, vedgaaet .
Derpaa blev løs og ledig fremstillet Arestt Lars Rasmussen. Den af Johan Augustesen
afgivne Forklaring blev oplæst for Arrestanten, han havde Intet mod sammes Rigtighed at erindre, idet han
dog paa Anledning bemærkede, at han ikke erindrer, at han saa Johan Augustesen og dennes Søn paa
Mosen, og at han den paagjældende Dag havde mørkeblaa Frakke paa, hvorimod han rigtignok havde

rødgul laaden Hue paa.- Arstts sortbrogede Hund løb Side om Side med Arstt, og det er formendtlig paa
Grund heraf, at Johan Augustesen ikke har seet den.Den i Retten tilstedeværende Stavve blev Arrestanten forevist og (han) erklærede, at den Stavve, Skytten
havde i Haanden, saae ud ligesom denne, og at han ikke paatvivler, at det er den samme.
Den tilstedeværende Stavve blev maalt og befandtes at være i Omkreds paa det Tykkeste 3 Tommer og på
det Tyndeste 2 1/8 Tomme.Johan Augustesen bemærkede paa Anledning, at om den paagjældende Person havde havt lyseblaa eller
mørkeblaa Klæder paa, kunde han ikke med Bestemhed see. Den Hue, som blev Johan Augustesen forevist
og af ham erkjendt at være netop saadan, som den paagjældende Person havde paa. Forelæst, ratihaberet.
Johan Augustesen Demitteret.- Arrestanten afleveret til Henbringelse I Arresten.
Forhøret sluttet.

Aar 1869 den 23 Januar Eftermiddag Kl 4 blev Odense Herreds Ekstraret sat paa Thinghuset og adm. af den
ord. Dommer Herredsfoged Dahlerup i Overværelse af Retsvidnerne Eriksen og Andersen, hvor da
cont. Justitssagen Cancelliraad Prokurator Borch som Aktor contra Arrestanten Lars Rasmussen.Defensor Kammersf. Ptrcl. Jespersen mødte og næst at tilbagelevere Sagens Dokumenter fremlagde
han Indlæg af d.d. med deri paaberaabte Bilag i Henhold til hvilket han indlod Sagen.
Arrestanten Lars Rasmussen var løs og ledig fremstillet.- Saavel Aktor som Defonsors Indlæg bliv oplæst for
ham, hvorefter han paa Anledning erklærede, at han intet Videre havde at tilføie.
Aktor Cancelliraad Prokurator Borch var mødt ved Overretsprøveprokurator Wolff, exiperede og indlod
Sagen.
Dommeren optog Sagen.
Extraretten hævet.
C. Dahlerup

Vidnerne
__ Eriksen C. Andersen

