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En bondekones død i 1786 i Fyllested, 
Brenderup Sogn, viste sig at være et gift-
mord. Men, som om det ikke var nok, 
blev det snart kendt, at der ikke blot var 
tale om ét, men hele to mord, og måske 
ligefrem flere? Under denne sag får man 
ikke kun et billede af morderen og hans 
ofre, men af hele det lille samfund, hvor 
mange havde mere eller mindre kend-
skab til sagen. 
 De begivenheder, som mine arkiv-
studier har afdækket, fandt sted i Fylle-
sted By fra 1768 til 1786. Fyllested ligger 
yderst i Brenderup Sogn, helt op mod 
sognegrænsen i øst. På den tid slyngede 
Rugårds Landevej sig igennem Fyllested 
By. Vejen er senere blevet rettet ud. Den 
gamle vejføring igennem den lille by er 
der endnu og hedder nu Fyllestedgyden. 
 Ifølge folketællingen 1787 bestod 
Fyllested af en vandmølle, som lå ca. en 
km mod vest, fem gårdmænd, ni hus-
mænd, en kapellan, en smed, en bødker, 

en daglejer samt 14 tjenestefolk. I alt var 
der 94 personer i dette lille samfund, 
hvor der var så mange tætte familierela-
tioner.   Fyllested med dens gårde og 
husmandssteder hørte under Kærsgård 
Gods, som ligger ca. 1 km mod vest. 
Kærsgård ejedes på den tid af krigsråd 
Jacob Vedel.  
 Sagen, der vakte opsigt i det lille 
samfund, begyndte i november 1786, da 
fæstebonde Søren Larsens tredje kone 
Anne Cathrine Nielsdatter led en hastig 
og voldsom død. Hendes svoger Absa-
lon Andreasen og stedfar Niels Hansen 
fattede straks mistanke til, at hun ikke 
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over, hvordan han skulle blive fri 
for sin kone, valgte han en noget 
dramatisk løsning, nemlig at forgive 
hende med arsenik. Det blev star-
ten på en retssag, der også bragte 
andre forbrydelser frem i lyset. Inge 
Eriksen, kyndig slægtsforsker og 
arkivbruger, har gennemgået sagens 
akter og fortæller her om den sag, 
der forståeligt nok vakte opsigt på 
Vestfyn.
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var død en naturlig død. De gik derfor 
til deres herskab på Kærsgård for at 
berette om deres mistanke. Her fortalte 
de krigsråd Vedel, at Anne Cathrine ikke 
var død en almindelig død. De var over-
bevist om, at hun var død af en forgift-
ning, som hendes mand Søren Larsen 
havde påført hende. 
 Krigsråd Vedel anmeldte straks 
sagen til de rette myndigheder. For at 
mistanken om gift mord kunne be- eller 
afkræftes, sendte Vedel bud efter land-
physicus hr. doktor Eichel og stadskirurg 
Ortmann fra Odense for at få den døde 
kone obduceret. Vedel bad ved samme 
lejlighed svogeren Absalon Andreasen 
om at passe på, at Søren Larsen ikke fik 
lejlighed til at sætte ild til sin fæstegård, 
for på den måde at slette alle sine spor. 
Skulle dette alligevel ske, var det Absa-
lons allervigtigste opgave at redde liget 
ud, så den døde kone kunne obduceres, 
når lægerne fra Odense ankom. Efter an-
meldelsen gik Absalon direkte til Søren 
og fortalte ham, at Vedel nu havde meldt 
Anne Cathrines død til myndighederne, 
så hvis Søren var skyldig, kunne han 
rømme nu. Søren svarede Absalon, at 
hvis det skulle ske, ville han blive og lide 
for sin synd. 
 Anne Cathrines død satte en under-
søgelse i gang, der førte til opklaring af 
ikke blot ét, men hele to giftmord, begå-
et af samme mand, fæstebonden Søren 
Larsen. Meget andet i det lille samfund, 
som ikke rigtigt tålte dagens lys, kom 
frem ved denne lejlighed.

Hvad gik der forud, og hvem var 
denne Søren Larsen?
Søren var søn af smed Lars Hansen og 
hustru Maren Hansdatter i Bro. Han var 
født i 1747 og døbt i Brenderup Kirke og 
gik senere i Ore Skole hos skolemester 

Peder Smidt. Konfirmeret blev han af 
Hr. Grüner i Brenderup Kirke.  Han 
blev ikke smed som sin far og storebror. 
Det blev bondearbejdet, som blev hans 
virke. Måske har Søren ikke haft sme-
dens snilde, eller måske har han tænkt, 
det var nemmere at få foden under eget 
bord som landbruger end som smed. 
 Søren boede i sin fars hus til sit 15. 
år. Siden da ernærede han sig ved bon-
dearbejde, hvor han først tjente fire år 
hos Mads Andersen i Bro. Derefter var 
han et år hos Peder Bertelsen for atter at 
komme til Mads Andersen et år.   
 Da han var 21 år, forlovede han sig 
med Karen Rasmusdatter fra Fyllested 
By. Karens far, Rasmus Hansen, var på 
det tidspunkt gammel og svagelig og af-
stod fæstet på sin gård til sin kommende 
svigersøn Søren Larsen i juli 1768, mod 
at han og hans kone Maren Jørgensdat-
ter skulle havde aftægt i gården. Fra 
synsforretningen ved fæsteafståelsen i 
februar 1787 kan man tegne sig et bil-
lede af gården. Det var en firlænget gård, 
hvor stuehuset lå nord-syd og bestod af 
to stuer, en dagligstue, et sengekammer, 
et kammer samt et bryggerhus. Gården 
var ved synsforretningen meget for-
falden. Der var ikke mange hele ruder 
i stuehuset, lofterne manglede mange 
brædder, taget og porthuset var ligeledes 
meget forfaldent. Det blev ved samme 
synsforretning skønnet, at denne gård 
ikke kunne drives og bestyres med av-
ling og hoveri ringere end med to karle, 
en dreng og to piger. 
 Det var således en pæn størrelse 
gård, Søren her havde erhvervet sig kun 
21 år gammel. I november 1768 viedes 
han til Karen Rasmusdatter i Brenderup 
Kirke. Allerede 19. april 1769 blev deres 
første barn døbt Anna Cathrine. Døden 
blev dog hurtigt en hyppig gæst i Sørens 
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gård, for allerede i marts måned året 
efter døde den lille pige. Deres næste 
barn, Rasmus, døbtes i Brenderup Kirke 
30. maj 1770. De fik yderligere en datter 
Anne Cathrine, som blev døbt 20. sep-
tember 1772. Hun døde kun 1½ år gam-
mel og blev begravet dagen før sin mor 
16. maj 1774. Desværre står der intet om, 
hvad dette barn døde af, og hvorfor hun 
ikke skulle begraves sammen med sin 
mor, ved kun de, der levede dengang. 
Karen Rasmusdatter døde 35 år gam-
mel. Om Søren og Karen havde et godt 
ægteskab, eller om Søren mere havde set 
Karen som en enestående lejlighed til at 
få en fæstegård, det er spørgsmålet. Sø-
ren var ikke en tro natur, når det drejede 
sig om kvinder. Han havde et forhold til 
deres tjenestepige Karen Madsdatter, 
længe før Karen døde. Tjenestepigen var 
gravid i fjerde måned med hans barn, da 
hans første kone Karen døde. Så et helt 
lykkeligt ægteskab har det næppe været.  
 Søren var ikke blot bonde, han var 
også handelsmand. Han tog rundt til 

markeder og handlede med heste, humle 
og hunde. Hestehandlen drev han sam-
men med sin nabo, husmand Mads Jør-
gensen Skiøt, i Fyllested. De tog rundt 
på markeder på Fyn og i Jylland, hvor 
de købte heste op, som de så tog til Sjæl-
land for at sælge. Humlen købte de op i 
Brenderup Sogn; også den afsatte de på 
Sjælland. Søren og Mads handlede sam-
men, men de holdt deres økonomi ad-
skilt. Søren var således ofte væk fra sin 
fæstegård. En af de ture, Søren og Mads 
havde til Sjælland i 1784 for at afsætte 
deres heste, omtales i retssagen, fordi 
Claus Peder Eylersen fra Harndrup var 
blevet fundet myrdet, samme dag som 
Søren og Mads havde fulgtes med ham 
til Odense. Claus Peder Eylersen havde 
mod betaling fået lov at ride på en af Sø-
rens heste, og allerede da de var nået til 
Morud Skov, meldte tørsten sig.  
 De gik alle tre ind i den såkaldte 
”Ræve Kule”, hvor de kunne få deres 
tørst stillet. Herinde sad Claus og viftede 
med nogle store pengesedler, som Søren 

Gården, som Søren fæstede, har nummer 4. Kilde: Udskiftningskort af landsbyen Fyllested 1811.  Kort og 
Matrikelstyrelsen.
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bad ham om at gemme væk i sin pung. 
Da de forlod stedet, væddede Claus og 
Mads tre mark om, hvem af dem der 
først nåede til byporten i Odense. Søren 
deltog ikke i dette kapløb, eftersom han 
havde hele hestekoblet med sig. Da han 
ankom til Odense ved 13-tiden, var der 
imidlertid et skænderi i gang mellem 
Claus og Mads, fordi Claus ikke ville 
betale de tre mark, han havde tabt. Han 
undskyldte sig med, at han have tabt sin 
pung på vejen. De fulgtes dog alle tre ind 
i byen. Men Claus var fortsat vred, og de 
skændtes. Da han yderligere var kendt 
for at være en skidt natur, blev Søren og 
Mads enige om at fortsætte alene. De tog 
fra Odense til Ullerslev Kro for at blive 
der natten over, inden de næste dag 
skulle sættes over bæltet. Sådan kom 
det ikke til at gå. De måtte på grund af 
kulde og is blive i Ullerslev i flere dage, 
inden de og deres 15 heste kunne sættes 
over Storebælt. Hvad der siden hændte 
Claus Eylersen, nægtede Søren at kende 
til. Han blev da heller ikke kendt skyldig 
i dette mord.

Kone nummer 2 - Karen Madsdatter
Kun to måneder efter at Søren var blevet 
enkemand i 1774, giftede han sig igen 
med sin gravide tjenestepige Karen 
Madsdatter i Brenderup Kirke. Deres 
første unavngivne barn blev begravet i 
oktober 1774. De fik yderligere 5 børn: 
Lars i 1775, Karen i 1778 (hun døde kun 
to måneder gammel), Mads i 1779 (han 
døde tre måneder gammel), Karen Ma-
ria i 1780 og Mads i 1783. 
 Med Karen havde Søren heller ikke 
noget godt ægteskab. De var meget tit 
uenige, og han var ked af at leve sammen 
med hende. Samtidig havde han også et 
forhold til naboens datter Anne Cathrine 
Nielsdatter. Bedre blev det nok ikke, da 

hendes mor, Anne Marie Hansdatter, og 
søsteren Karen Marie hele tiden prik-
kede til ham og spurgte ham om, hvad 
han dog ville med Karen. Anne Marie 
og hendes mand Niels Hansen boede i 
gården vest for Søren. Her boede også 
den ugifte Anne Cathrine med sit uægte 
barn. På grund af dette barn var det ikke 
så nemt at få hende gift. Søsteren Karen 
Marie og hendes mand Absalon Andrea-
sen boede i gården, der lå øst for Søren. 
Begge disse kvinder gjorde alt, hvad der 
stod i deres magt for at få Søren til at 
indse, at han ikke skulle have giftet sig 
med Karen, men derimod med deres 
datter/søster. Hun blev da også senere 
hans tredje og sidste kone, for Søren 
kom så langt, at han lovede dem, at 
hvis han kunne blive af med sin hustru 
Karen, så ville han gifte sig med Anne 
Cathrine, som bestemt også var interes-
seret i dette giftermål.

Hvordan kommer man af med sin 
kone?  
Ifølge Sørens vidneudsagn til herreds-
retten havde Absalon Andreasen fortalt 
ham, at denne selv havde forgivet sin 
første kone med gift i 1777. Efterfølgende 
forsøgte Søren flere gange at komme gift 
i sin kones øl eller mad, men uden held. 
Konen havde nemlig anet uråd og havde 
drukket godt med mælk som modgift 
samt sørget for at kaste op. Anne Ca-
thrine blev efterhånden lidt utålmodig. 
Hun kogte derfor selv noget gift hjemme 
i sine forældres gård og gik ud på mar-
ken til Søren med det. Hun var sikker på, 
at kom han det i sin kones øl eller te, så 
ville det være sket med hende. Men også 
denne gift overlevede Karen. 
 Søren kom nu til at tænke på Karen 
Krogh – den kloge kone i Etterup. Hun 
var en gammel klog kone, som mod 
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rigelig betaling kunne hjælpe almuen 
med både godt og skidt. Hun var det 
nærmeste, man på den tid kom på en 
heks. Hende spurgte Søren til råds om, 
hvordan han kunne blive sin kone kvit. 
”Det skal jeg nok ordne,” havde Karen 
Kroghs svaret, ”når jeg kommer til din 
gård, skal jeg sove der en nat og i samme 
rum som din kone, så er hun dødsens.” 
Karen Krogh kom til Fyllested, hvor hun 
udgav sig for at være en fattig kræm-
merkone fra Ålsbo, der skulle sætte 
nogle gode tegn, så der altid ville være 
held med deres husdyr. Hun fik lov at 
sove der om natten, men intet skete, ko-
nen levede fint videre. Søren havde for 
denne tjeneste givet Karen Krogh noget 
malt. Søren kontaktede hende igen for 
atter at spørge om et godt råd til hans 
forehavende. Der er en måde, hvor din 
kone ikke kan undslippe døden. Hvis du 
kommer skaller af et hønseæg i hendes 
hemmelighed, så skulle det være helt 
sikkert, men hvis hun nu er en meget 
stærk kvinde, og hun også undslap 
denne gang, så skulle han bare bruge 
skallen at et æg med en tykkere skal, for 
eksempel et andeæg. Men denne gang 

havde Karen Kroghs truende forlangt 
10 rigsdaler for sin tavshed. Med den 
besked red Søren hjem. Han tænkte 
over det og kom til den konklusion, at 
gift i hemmeligheden nok var endnu 
mere sikkert, og hvem skulle opdage 
det? Søren udførte sit forehavende på 
sin intetanende kone om morgenen den 
1. august 1783. Da Søren så, at giften vir-
kede, og hans kone blev meget syg, blev 
han grebet af bondeanger og fortalte sin 
kone, hvorfor hun nu var så syg, og bad 
hende om forladelse derfor. Karen tilgav 
Søren. Præsten blev tilkaldt, og hun fik 
den sidste nadver.
 Karen Madsdatter døde samme dag 
kun 34 år. Konerne fra byen kom, som 
skik var for at ordne den døde, og Karen 
fik en begravelse, som var hendes stand 
værdig.  Folk i Fyllested anede ikke på 
dette tidspunkt uråd om Sørens mis-
gerninger, bortset fra hans kommende 
kone, Anne Cathrine, som oven i købet 
af egen vilje havde været ham behjælpe-
lig med at koge gift til ham, som dog ikke 
virkede. Hendes mor og søster og den-
nes mand har også anet det. De gjorde 
dog ikke noget for at stoppe Søren, for 

Tinghuset i Hjerup/Hjærup ses på den lille matrikel, der har nr 27, fint angivet på matrikelkortet fra 
1810. Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen. Høje målebordsblade, Hjerup by, Kerte 1810.
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nu var banen jo fri, så Anne Cathrine 
kunne blive kone på gården hos Søren. 

Kone nummer 3 - Anne Cathrine 
Nielsdatter
Den 14. november 1783, omtrent tre 
måneder efter Karens død, holdt Søren 
sit ord og giftede sig med Anne Cathrine 
i Brenderup Kirke. Også hun var gravid, 
da hun og datteren flyttede ind hos Sø-
ren. Deres eneste barn Niels blev døbt i 
juni 1784. Det var Sørens tiende barn, og 
af de ti børn, han var far til, var de fem 
døde. 
 Anne Cathrine og Søren havde hel-
ler ikke noget lykkeligt ægteskab. En 
af de ting, som Søren bebrejdede Anne 
Cathrine meget, var, at hun ikke passede 
hans yngste søn af 2. ægteskab, Mads, 
særlig godt. Der blev hurtigt ufred mel-
lem hendes familie og Søren. Igen var 
det moderen og søsteren, som gik for-
rest, for nu var det Søren, der var helt 
forkert, og derfor vendte Anne Cathrine 
sin vrede imod ham. Svogeren Absalon 
havde også nogle skænderier med Søren 
om blandt andet markarbejdet, og et af 
disse skænderier udviklede sig endda 
til et slagsmål. Absalon blev så vred på 
Søren, at han red til Barløse, hvor han 
opsøgte Karen Madsdatters far. Absalon 
fortalte denne, at han helt bestemt vid-
ste, at Søren havde slået hans datter ihjel 
med gift. Absalon fik imidlertid ikke det 
udbytte af turen, han havde regnet med. 
Karens far ville ikke gøre noget ved sa-
gen, for det kunne blive en bekostelig 
affære. Hans datter var jo død, og han 
var ikke helt tryg ved, hvad Søren kunne 
finde på. 
 Men det var til gengæld Anne Ca-
thrine. Derfor passede hun meget på, 
hvad hun spiste og drak. Havde det bare 
en lidt anderledes smag, sørgede hun 

for at drikke rigeligt med mælk og kaste 
op. Hun vidste også, at han havde svært 
ved at holde sig til kun én kvinde. Hun 
havde allerede opdaget, at han stod i et 
forhold til deres tjenestepige Anne Marie 
Pedersdatter. Det blev Søren dog ved at 
benægte, selv i retten da alt var tabt for 
ham. Han har måske følt, at han derved 
beskyttede den unge pige.   
 Anne Cathrines frygt var ikke ube-
grundet. Søren endte således med at 
forgive hende, hans tredje og sidste 
kone, på samme måde som hans mel-
lemste kone Karen. Under det første 
forhør i hjemmet i Fyllested tilstod han, 
at han havde forgiftet sine to koner, men 
den tilståelse trak han tilbage igen, da 
forhøret fortsatte, efter han var blevet 
indsat i arresten. Søren begrundede sin 
tilbagetrækning med, at han havde væ-
ret meget syg og derfor ikke vidste, hvad 
han svarede på. Nu afgav Søren denne 
version: Aftenen før Anne Cathrine fik 
giften ind, havde han siddet i stuen og 
æltet rottekrudt (arsenik) op med vand 
og rugmel, som han havde stillet i stuen 
lige ved siden af uret, hvor der var et rot-
tehul. Han forklarede i retten, at han var 
bange for, at han måske havde haft noget 
gift på sine fingre og uforvarende kom-
met til at påføre sin kone giften. 
 Det var nu ikke sådan, det var gået 
til. Ved de efterfølgende afhøringer er-
kendte han, at han havde taget en kop 
med gift i med sig i seng, for om morge-
nen, da han havde kønslig omgang med 
Anne Cathrine at indføre giften i hendes 
skede. Da han efter denne ugerning var 
stået op, havde han taget koppen med 
sig og sat den ned under isen i et kær ved 
marken på Bøgebjerg. Anne Cathrine 
blev ikke syg med det samme som den 
mellemste kone. Det var først op på 
formiddagen, at hun begyndte at blive 
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syg. Hun bad straks den unge pige hente 
noget mælk til sig, hvilket hun straks 
gjorde. Pigen kaldte efterfølgende på Sø-
ren, at han skulle komme. Anne Cathrine 
spurgte nu Søren direkte, om hun havde 
fået gift, og Søren svarede hende med 
ordene: ”Ja, men lille kone jeg beder dig 
om forladelse, det er sket af vanvare.” Nu 
handlede Anne Cathrine hurtigt, da hun 
nu vidste, hun havde fået giften i sig fra 
neden. Hun forlangte, at Søren hentede 
mere mælk og en tragt af træ. De gik op i 
den store stue, hvor hun tog en rød hynde 
og lagde sig på den. Nu skulle Søren se, 
om han kunne skylle giften ud af hende. 
Han gjorde et ihærdigt forsøg, men det 
var for sent. Anne Cathrine døde næste 
dag.
 Sagens alvor gik nok først rigtigt op 
for Søren, da hans kones død blev an-
meldt af svigerfaderen og svogeren til 
krigsråd Vedel. Dermed begyndte det 
retslige efterspil for Søren. Sagen tog 
hårdt på ham. Han blev meget syg og be-
svimede, og folk var bange for, at han var 
ved at dø. Der blev derfor sendt bud efter 
præsten, som kom og gav ham alterets 
sakramente. Søren overvandt dog den 
første krise, men var for dårlig til at blive 
afhørt andre steder end i hjemmet. Den 
samme dag som obduktionen på hans 
kone begyndte, blev det første forhør af-
holdt over Søren. Under forhøret tilstod 
han som nævnt, at han havde slået sine 
to sidste koner ihjel med gift. Han for-
klarede yderligere, hvordan han havde 
gjort det. Søren var stadig så syg, at han 
ikke kunne flyttes til arresten i Hjerup. 
Krigsråd Vedel lovede imidlertid, at når 
Søren var rask nok, ville han bekoste og 
sørge for hans overførsel til arresten. Få 
dage senere skete denne flytning. Sagen 
var nu kommet for Båg-Vends Herreds-
tings Ret under herredsfoged Bagger.

Den kloge kone Karen Krogh? 
Som i alle straffesager var det vigtigt 
med indkaldelse af eventuelle medsam-
mensvorne eller vidner. I denne sag var 
Karen Kroghs særlig vigtig, eftersom 
hun havde været en aktiv medspiller 
i Sørens bestræbelser på at ombringe 
hans hustru af andet ægteskab. Karen 
blev derfor arresteret og afhørt. Hun 
oplyste i retten, at hun var 82 år og født i 
Ubberud Sogn. Det var hendes mor, som 
havde lært hende at helbrede mennesker 
og dyr. Karen var gift med husmand og 
hesteskærer Peder Hansen Krogh. De 
boede i et hus i Etterup, hvorfra Peder 
drev sin forretning. Peder Krogh havde 
siden 1754 haft tilladelse til at være he-
steskærer i hele det distrikt, der hørte til 
grevskabet Wedellsborg.
 Dommeren i herredsretten beteg-
nede Karen Krogh som værende en 
gammel halsstarrig kvinde. Hun svarede 
ofte trodsigt, og nogle gange lo hun af de 
spørgsmål, hun blev stillet. De tog hende 
også ofte i at tale usandt. Anklageren be-
skrev Karen Krogh på følgende måde: 
”Hun er ikke en heks, men er en oplært 
gammel kvinde, som har bragt det så 
vidt blandt de enfoldige i almuen. Hun 
har ved at indbilde dem om de kunster, 
hun kan, tilbragt sig store indkomster, 
og bedraget dem deres penge uden at 
hjælpe dem, idet uoplyste og lettroende 
folk har søgt hende. Denne bedragerske 
skal havde den straf, som hendes hand-
linger tilkommer”. Almuen havde virke-
lig troet, at hun var mere end almindelig 
klog, og at hun blot med ord eller andre 
hemmelige kunster kunne skade både 
mennesker og dyr. 
 Karen Krogh sad 77 dage i Hjerup 
Arresthus. Hun fik den 2o. juli 1787 sin 
dom i Båg-Vends Herreds tingsret , hvor 
dommen lød på et års arbejde i Odense 
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Spindehus. Karen afsonede sin dom og 
kom tilbage til Etterup, hvor hun døde 
den 5. januar 1791, 82 år gammel. 

Hvad skrædderne så og hørte.
Under retssagen mod Søren kom det 
frem, at den sidste aften før Anna Ca-
thrine blev forgiftet, var der flere men-
nesker i huset hos dem end normalt. 
De havde nemlig bestilt skrædder Niels 
Andersen fra Fuglsang i Åhøjrup og 
hans søn Hans Nielsen til at sy tøj til 
Søren og børnene. Når skræddere på 
den tid blev bestilt til at sy tøj til folk, 
boede de ofte hos familien, indtil de var 
færdig med deres job. Da de havde været 
i huset under hele forløbet med Anna 
Cathrines forgiftning og død, blev de 
naturligvis ført som vidner i sagen. De 
forklarede således for retten, at de var 
kommet nogle dage, før konen døde, og 
var der til lørdag aften. De havde siddet 
i den lille dagligstue og syet, og om nat-
ten havde de sovet i den store stue. De 
var ikke klar over, der var noget galt, 
før Søren og tjenestepigen Anne Marie 
Pedersdatter hentede mælk på hylden i 
den stue, hvor de sad og syede. De bar 
mælk ind i den anden stue, hvor konen 
var. På et tidspunkt kom pigen og kaldte 
på Søren: ”Kom her ind straks”. Senere 
var konen blevet lagt i seng i den stue, 
hvor de sad og syede. De havde også set 
konen kaste op. Søren havde da straks 
befalet sin ældste søn Rasmus at hente 
gårdhunden ind, så den kunne slikke op 
efter hende. Her har Søren troet, at han 
på den måde havde skaffet sig et alibi, 
for hunden ville jo ikke blive forgiftet. 
De så, at hunden slikkede op, og pigen 
bagefter strøede sand på gulvet og fejede 
det ud. Konen klagede sig og var syg om 
hjertet og bad om at få øl at drikke. Det 
hentede Søren straks, og konen drak af 

øllet.  
 Skrædderne havde også hørt og set, 
at konens mor kom til hende to timer 
efter, hun var lagt i seng. De havde talt 
stille sammen. Anne Cathrine havde 
fortalt sin mor, at hun ville have været 
hjem til sine forældre, men var blevet 
forhindret deri af pigen, som hun kaldte 
”den slemme qvind”, som gik sammen 
med Søren. Søren havde også siddet og 
talt stille med sin kone, uden de havde 
kunnet høre, hvad der var blevet sagt. 
   Præsten hr. Edsberg havde fredag 
aften været hos den syge, og efter fore-
gående læsning for hende sagde han, 
at han ville bede igen, hvis hun blev 
dårligere. Skrædderne var derefter gået 
i seng. Næste morgen blev de vækket 
tidligt af pigen, som sagde, at konen nok 
ville dø. De erfarede, at hun var meget 
svag. Præsten var blevet hentet, og hun 
blev betjent og døde ved middagstid, 
uden at de havde fattet mistanke fra den 
syge kone eller andre i huset om årsagen 
til hendes voldsomme død. De havde 
dog tænkt ved dem selv, at dette ikke var 
en naturlig eller rigtig død.  

Obduktionen
Krigsråd Vedel havde som nævnt straks 
efter, at han havde hørt om de mystiske 
omstændigheder, som Anne Cathrine 
skulle være død under, sendt bud efter 
landphysicus Eichel og stadskirurg Ort-
mann fra Odense. Det lille samfund var 
helt i oprør, og rygterne om dødsårsagen 
tog til i styrke. Da lægerne ankom til 
Fyllested den 30. november, havde folk 
straks fortalt dem, at den døde kone var 
blevet påført knappenåle med forgift i 
hendes hemmelighed ved hjælp af en 
hyldebøsse.  
 Lægerne synede først liget og be-
skrev Anne Cathrines ydre på følgende 
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måde: Den afdøde var efter sigende 32 
år, så godt og fedladen ud, og skal være 
af sund constitution. Derpå gik de i gang 
med den egentlige obduktion. De under-
søgte først hendes underliv og fandt her 
skeden åben og udvidet. De fandt ingen 
stikmærker eller nåle; men de fandt nog-
le små stykker af en hård hvid kalkagtig 
masse, så store som et knappenålsho-
ved. Dem tog de i forvaring til yderligere 
undersøgelse. De lavede et lille forsøg 
her på stedet med at komme halvdelen 
af det hvide materiale over en tørveglød. 
Der fremkom en os som af svovl samt 
en anden ubestemmelig lugt. Lægerne 
fortsatte obduktionen med at undersøge 
maven og tarmene. Her fandt de intet, 
som kunne havde forvoldt hendes død. 
Hjertet så meget fint og naturligt ud, 
men i begge hjertets kamre fandtes en 
besynderlig klump, omtrent så stor som 
en muskat, som lå løs og lignede fuld-
stændig et stykke filt. 
 Hen under aften indkaldte de hr. 
krigsråd Vedel. Han skulle komme og 

være vidne til det, de her havde gen-
nemgået den første dag. Obduktionen 
fortsatte igen næste dag, da hele den 
døde kones legeme blev gennemgået. De 
tog hjem igen denne dag efter endt ger-
ning. I Odense undersøgte de den hvide 
kalkagtige masse, og under et forstørrel-
sesglas så det ud, som om der var nogle 
stykker hvidt salt i en uordentlig krystal-
lisation. De kom derefter materialet i 
koldt vand, hvor det faldt staks til bunds 
uden at smelte. Til sidst, da de kom det 
på en træglød, fremkom der en blå røg, 
og det gav en stærk hvidløgslugt fra sig. 
Prøverne viste tydeligt, at det, som man-
den havde forgiftet sin kone med, var det 
sukkerlignende pulver arsenik.  

Båg-Vends Herredstings Rets dom
Der fulgte en lang sagsbehandling med 
mange forhør, hvor adskillige folk blev 
afhørt. Tror man, at folk på den tid 
havde respekt for retten, og at de sagde 
alt, hvad de vidste, så tror man fejl. De 
afhørte kendte som regel ikke selv noget 

Hjul og stejle var i 1700-tallet en udstillingsstraf, hvor en stage eller "stejle" påsattes et vognhjul.Den 
henrettedes legeme fastgjordes på hjulet, mens hovedet blev spiddet oven på stagen. Var hånden også 
afhugget, blev denne sømmet fast under hovedet. Stage og hjul blev opsat på retterstedet.  
Kilde: Træsnit fra skillingsvise, 1727.  Kgl. Bibliotek, Hielmstjerne 1853 F.
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til alle Sørens meritter, men de havde 
da hørt det. Der var ingen, der kunne 
huske, hvem der havde fortalt dem det. 
At få vidnerne til at møde frem i retten 
kunne også godt volde problemer. Det 
hjalp, da det blev indført, at de, som ikke 
mødte op i rette tid efter deres tilsigelse, 
skulle betale en bøde.
 Den. 20. juli 1787 faldt Båg-Vends 
Herredstings Rets dom over Søren Lar-
sen: 
 ”Derfor kendes for ret, at denne 
morder, som således har ombragt sine 
ægtefæller, uden at forordningen af 
18de Dec. 1767 på ham bliver applika-
ble. Bør derimod efter forordningen af 
16de oct. 1697 og forordningen af 7de 
febr. 1749 at knibes med gloende tænger 
uden for gården i Fyllested, hvor mordet 
er begået, og atter derefter 3de gange på 
vej til retterstedet, og endelig og til sidst 
på retterstedet ligeledes knibes, dernæst 
bør hans højre hånd ham levende af-
hugges og siden hovedet, alt med økse, 
kroppen derefter at stejles og hovedet 
med hånden at sætte på en stage, så bør 
han og at have sin hovedlod forbrudt, 
item hans jord, om han nogen ejer, til 
kongen, samt og at betale de på hans ar-
rest, forplejning, varetægt og forfølgning 
medgående omkostning, og om hans 
formue ej er tilstrækkelig dertil, som den 
over hans bo holdne forretning udviser, 
vil dermed efter de kongl. anordninger 
på anden måde forholdes, alt at efter-
komme efter vedkommende øvrigheds 
nærmere føjende lovlig foranstaltning 
og den kongl. anordnet omgang til og på 
retterstedet med executionens fuldbyr-
delse.” Underskrevet af Bagger. Søren 

blev således idømt dødsstraf for mor-
dene på sine hustruer.

Flugten fra arresten
Efter Søren havde modtaget sin dom 
i herredstinget, sad han fortsat i Hje-
rup Arrest, til han skulle overflyttes 
til Odense for der at stilles for retten i 
Fynbo Landsting. Dødsdomme skulle 
nemlig altid for både landsretten og 
højesteret. 
 Med det synderegister, han havde, 
skulle man tro, at alle havde vendt ham 
ryggen, men det var ikke tilfældet. Han 
havde ofte besøg. Hans svoger Ole Ras-
mussen gav ved påsketid fangefogeden 
en ko, som denne kunne have gående på 
græs og selv få udbyttet af, blot han gav 
Søren en pot mælk hver dag. Tjeneste-
pigen Anne Marie Pedersdatter var også 
ofte hos ham, og hun bragte ham rent 
tøj, sengelinned og mad. Hans far Lars 
smed i Bro fik en kone til gå ned til Søren 
i Hjerup og bringe ham mad, penge og 
rent tøj med mere. Kapellanen hr. Bøn-
nelykke havde også besøgt Søren i hans 
arrest. Under deres samtaler forsøgte 
Søren at forstå, hvorfor Absalon og hans 
familie havde efterstræbt ham sådan, da 
de godt var klar over, hvordan hans mel-
lemste kone døde.  
 Søren havde rigtig god tid til at sidde 
og tænke over, hvad han havde gjort, og 
hvilken skæbne der nu ventede ham. 
Måske har han været bange, for tiden 
nærmede sig, da han skulle tage sin straf 
for sine ugerninger. Han tænkte på sine 
børn, og hvordan det skulle gå dem. Han 
havde således sendt bud hjem til sin far, 
om denne ville komme og fortælle Søren 
om børnenes tilstand, da han nu skulle 
til Odense til Landstinget. Sørens æld-
ste søn Rasmus havde også været hos 
ham og talt med ham. Måske har han 

Tegning af Hjerup Tinghus. Kilde: Assens og 
Hindsgavl Amter, diverse sager, pakke 129 (gl. nr.) 
Landsarkivet
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fortalt sin far om sine søskende, som i 
folketællingen i 1787 blev betegnet som 
fader- og moderløse. Rasmus tjente hos 
sin morbror Ole Rasmussen i Fyllested, 
de fire andre var blevet i gården for der 
at få deres opdragelse af den nye fæster. 
 Den sidste gang, Anne Marie Pe-
dersdatter var hos Søren i arresten i 
Hjerup, var søndagen den 29. august. 
Besøget fandt sted, mens fangefogeden 
var i kirke. Hun havde haft to skjorter, to 
lagner og en ost med til Søren. De havde 
talt sammen gennem arrestdøren, indtil 
fangefogeden kom tilbage fra kirken. 
Fangefogeden havde med det samme 
bedt hende om at forlade stedet.   
 Mandag den 30. august 1787 var en 
fin sensommerdag. Fangefogeden be-
stemte sig for, at han denne dag sammen 
med sin kone og børn ville ud og stable 
deres tørv. De gik alle fra arresten om 
eftermiddagen uden først at sende bud 
efter en anden vagt til fangerne. Fange-
fogeden havde lukket lemmen fra, så Sø-
ren kunne få noget dagslys ind i sin celle. 
Det var denne eftermiddag, Søren und-
veg fra arresten. Om selve undvigelsen 
fra arresten forklarede Søren senere for 
retten: at ca. en halv time efter familiens 
afgang fra huset kom der en mandsper-
son gående ind i fangefogedens kammer, 
og Søren kunne høre, at denne person 
trak en skuffe ud i en dragkiste og tog 
nøglen til arresthusdøren. Manden gik 
ned ad trappen til arresthusdøren, hvor 
fangefogeden havde ladet lemmen over 
trappen stå åben. Først låste han taske-
låsen op og tog jernstangen fra døren, 
hvorefter han låste hovedlåsen op med 
en anden nøgle. Manden gik derefter 
op ad trappen igen og lagde nøglen til-
bage i kammeret på samme sted. Søren 
kunne høre en skuffe blive draget ud og 
ind igen. Manden forlod arresten uden 

at tale med Søren. Fangefogeden havde 
ladet Søren være foruden jern både om 
hånden og benet, da jernet på håndled-
det havde været for lille til ham og der-
for havde gnavet ham. Derfor havde han 
ikke haft jern på hånden meget længe. 
Jernet om foden havde han på, men han 
opdagede ved et tilfælde, at jernet ikke 
var lukket forsvarligt. Derfor tog han 
det af og gik sin vej. Ved undvigelsen 
fra arresten havde han været iført blå 
og grønne klæder, støvler og hat samt en 
tværstok med ting.
 Efter undvigelsen var Søren først 
gået til Caslund, hvor han havde spurgt 
om vej til Uglebjerg Mølle. Samme nat 
havde han banket på hos husmand Jør-
gen Pedersen i Snapindhuset, som lig-
ger tæt ved Uglebjerg Mølle, og spurgt, 
om han kunne fortælle ham vejen til 
Thorøhuse. Da Jørgen den næste dag 
skulle til Assens, havde han sagt, at de 
da kunne følges ad næste morgen. Næ-
ste morgen red de sammen mod Assens. 
Jørgen Pedersen fattede mistanke til, at 
der var noget, der ikke var rigtigt, fordi 
Søren red på en sort hest uden saddel 
og bidsel. Han spurgte til hesten, da han 
var bange for, at den var stjålet, men Sø-
ren forklarede, at hesten havde han lånt 
af Clemmen i Caslund mod betaling, da 
han var dårlig gående. Jørgen troede 
ikke helt på denne forklaring og forsøgte 
at overtale Søren til at lade hesten stå på 
Thurup Mark, så kunne den nok finde 
hjem til Caslund igen. Det ville Søren 
ikke høre tale om, så de fortsatte. Søren 
havde fortalt Jørgen, at han ville over 
vandet til Holsten. Han flygtede nemlig 
fra sit herskab. Da de kom til Thorøhuse, 
spurgte både Jørgen og Søren en mand, 
om han ville færge ham over til Holsten. 
Det ville manden ikke. De spurgte flere, 
men der var slet ingen, der ville, for de 
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var sikker på, han havde stjålet den hest, 
han red på. Hesten havde nemlig rester-
ne af tøjrsnor som det eneste hovedtøj. 
Det blev en kort flugt. Allerede et par 
dage efter sin flugt blev han fanget igen 
af fangefogeden. 

Fynbo Landstings dom
Hvilket fængsel Søren sad i, frem til 
Fynbo Landsting afsagde sin dom, har 
det ikke været muligt at finde frem til. 
De har uden tvivl passet godt på ham. Da 
denne grufulde sag var en tilståelsessag, 
var det en hurtig sag at føre igennem sy-
stemet. Søren var mødt i retten, da den 
blev fremlagt. Han blev spurgt, om han 
havde mere at sige til sit forsvar. Søren 
svarede hertil ”Nej” og bad kun om en nå-
dig dom. Allerede den 24. oktober 1787 
blev dommen afsagt: ”Forordningerne 
af 16de oktober 1697 og 7de februar 1749 
har fastsat for slige grove mordere, som 
ikke alene publikum bør for eftertiden 
sættes i sikkerhed for, men endog tjene 
til advarsel, skræk og afsky for andre om 
skulle finde ligesindede – Thi kendes 
hermed for ret – Herredstings dommen, 
afsagt inden Båg – Vends Herredsting 
den 20. juli dette år af herredsfogeden 
med domsmænd, bør på alle måder ved 
magt at stande. – De endvidere til delin-
kventens varetægt og forplejning med 
flere medgående omkostninger udredes 
ligeledes efter de kongelige anordnin-
ger og vedkommende øvrigheds nær-
mere foranstaltning.” Underskrevet af 
H. Koefoed og Mylius.

Højesteret
Da der var tale om en dødsdom, skulle 
sagen prøves i højesteret. Her mødte jeg 
med arkivarbejdet store vanskelighe-
der, da højesterets domprotokoller fra 
denne periode desværre ikke eksisterer 

mere. De gik tabt under Christiansborgs 
brand. Højesterets voteringsprotokol er 
imidlertid bevaret på Rigsarkivet. I den 
protokol findes det sidste, der er kendt 
om Søren Larsen til dato. Heri ses det, at 
der var ni personer til at votere i denne 
sag den 26. juni 1788. Da det var en til-
ståelsessag, blev de hurtigt enige om, at 
landsrettens dom skulle stadfæstes. Dog 
var der to, som mente, at straffen kunne 
mildnes. De mente godt, at Søren kunne 
fritages for at skulle knibes med gloende 
jern. De begrundede det med, at Søren 
selv havde tilstået sine ugerninger, og 
yderligere havde han forsøgt at hjælpe 
sin kone ud af kniben. Desværre findes 
slutningen af historien endnu ikke; der 
findes kun spørgsmål. Blev Søren såle-
des halshugget? Rømte han igen fra sit 
fangenskab? Hvor fik Søren sit endeligt? 
Spørgsmål, der endnu mangler at blive 
besvaret. Ikke desto mindre giver det 
bevarede kildemateriale et interessant 
indblik i, hvordan giftmord, vidners 
dårlige hukommelse, myndighedernes 
ihærdige forsøg på at opklare forbrydel-
ser og fangeflugt alt sammen var noget, 
der kunne finde sted i et lille samfund 
som Fyllested tilbage i historien. 
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