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Melding. 

Efter Ordre har Undertegnede Gaards Dato patroilleret til Sverup Mølle, for dersteds at erkjendige mig 

angaaende den under Gaards data naholdte Huusmand Jens Nielsen af Trøstrup Mark, der er mistænkt for 

at have dræbt den myrdede Skytte paa Langesø. Jeg henvendte mig til Møllebestyrer Lars Hansen, der paa 

Anledning forklarede at ovennævnte Jensen var til mølle, der om Eftermiddagen den Søndag at Skytten 

blev savnet, han ankom til Møllen Kl. ca 4 Eftermd og opholdt sig der til Kl. 8 – 9 Aften. Om Jens Nielsen bar 

sin Møllepose til Møllen eller om han trillede dem med en Hjulbør kan L. Hansen ikke Bestemthed sige, 

men han er hvis paa at Jens Nielsen ikke tog nogen Hjulbør med sig fra Møllen da han gik derfra om 

Aftenen, Ei han fik ikke sit Korn med tilbage, og da Vide  han at lade Hjulbøren staa til han hentede det, og 

til med var L. Hansen med ham uden for da han gik derfra. 

Der efter begav jeg mig til Langesø for at erkjendige mig ved Skovrideren dersteds hvad det var for folk der 

skulle have seet Jens Nielsen paa Jagt den omhandlende Søndag. Skovrideren forklarede at de folk der 

havde set J. Nielsen boede paa Trøstrup Mark i de saakaldte _______huse den ene husker Jens Nielsen og 

den anden Anders Nielsen. 

Jeg begav mig derpaa til 2 i Sidstnævntes Bopæl, først til Hmd. Anders Nielsen, der forklarede at den 

Søndag Skytten blev savnet. Saa og talte han med fornævnte Jens Nielsen Kl. ca 10 Formiddag på sin /: 

Anders Nielsens Mark der grænser til Trøstrup Søe, Jens Nielsen havde Jagtgevær og en rød Jagthund med 

sig, hvad Retning Jens Nielsen kom fra kan han ikke erindre, ligesom han heller ikke erindrer, hvad Retning 

han tog, da han gik fra Ham. Stedet hvor de talte sammen er en 800 Alen fra det Sted Skytten blev funden 

og en ½ Fjerdingvei fra det Sted som der den dager hørt falde Skud og hvor det formodes at Skytten er 

dræbt. Hmd. Rasmus Nielsen var herværende. Jeg beordrede Anders Nielsen tillige Rasmus Nielsen at møde 

paa Herredscontoriet Dags Formiddag Kl. 10 hvilket jeg hermed tillader mig tjenenstelig at meddele. 

Ærbødigtst H. Jørgensen 
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Efter Ordre har Undertegnede Dags Dato begivet mig til Slukefter og Pederstrup og Omegn for at indhente 

Oplysninger angaaende Anholdte Lars Rasmussen, der er mistænkt for at have myrdet Skytten R. Madsen 

paa Langesø, hvorved jeg af Boelsmand Lars Frederik Nielsen i Ny Munkehus Vigerslev Sogn erfarede at 

havde seet en Person gaae paa Jagt med en sortbroget Hund, den Søndag Formiddag Kl. omtrent 10 som 

Skytten blev savnet, på Christen Bregnemoses Mark ved Slukefter. Lars Fr. Nielsen forklarede tillige at han 

flereGange har seet Lars Rasmussen gaa paa Jagt paa hans Jorder hvor Jagten tilhører Langesø. Huusmand 

Anders Hansen i Langsteds Kone I Pederstrup forklarede at anholdte Lars Rasmussen var hos dem, den 

Søndag Aften som fornævnte Skytte, blev savnet og bragte dem et Par Skafter til et Par Støvlet__skoer som 

han havde lappet. Hun ved ikke hvad Tid han kom, men mørk var det og hun ved ei heller hvad Tid han gik, 

men hun ved at hun var oppe en tid efter han gik føien hun gik i Seng. 

Beboerne er omtrent alle enige om at det maa være Lars Rasmussen der har dræbt Skytten, da han er en 

ivrig Jæger og det er bekjendt med, at ofte er seet paa Langesø Jagd, hvilket jeg hermed tillader mig 

tjenestelig at meddele. 

Ærbødigst 

H. Jørgensen 

Carl Christian Rasmussen Moder er boende hun var halvsøster til J. Christensen 

Karlen på Sværup Mølle skal have været paa Jagt den dag Skytten var ude. - Veimanden som bor ved 

Sværup Mølle, har seet bemeldte Karl komme fra Enghaven ved Middagstid, og det var ved Enghaven at der 

skulle være hørt Skud. 

Anmeldt af Landpost Nielsen, boende i Slotsgaden N. 26, der gaaer opad den Kant hver Dag og vil derfor 

see at faa Alt at vide, hvad han kan.  

 


