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Aar 1845 d. 28 December indfandt Kongens Foged sig i Skovfogedhuset ved Hugget for at optage
Undersøgelsesforhør i Anledning af en som i dag tilhændekommen Anmeldelse om at Skovfoged
Christian Henrik Rasmussen i aftes skal have dræbt sig med et Skud. - Som vidner var nærværende
Sognefoged Rasmus Hansen og Jens Andersen. - Som 1Dp fremstod den Afdødes Kone Amalie
Larsen der paa Tilspørgende forklarede, at igaar Aften omtrent Kl 9. efterat hendes nu afdødeMand
(han var 33 Aar gl) Mand havde været i Seng et Øjeblik, og Dp. endnu sad i den tilstødende
Dagligstue ved Kakkelovnen, kom han ind til hende i sit blotte Linned og forlangte at tænde sin
Pibe ved Ilden i Kakkelovnen, men da de i det samme hørte en Lyd udenfor som om Nogen kunne
banke paa eller ved Døren, saae den Afdøde ud af Vinduet sigende: ”jeg troer der er Nogen ved
Hunden og at den banker mod Huset med halen” jeg vil tage mine Buxer paa og gaa ud i
Værkstedet og løsne en Bøsse, saa gaar de vel nok dersom der er Nogen ved Hunden. Han tog
derpaa Bøssen fra Væggen og gik dermed ud i Kjøkkenet, men saa snart Døren var lukket, gik
Skuddet af, og den Afdøde kom da strax tilbage i Stuen og spurgte Dp om hun mærkede Noget,
hvortil hun svarede nei! men frygter du ikke at Skuddet kunde tænde Ild i Huset, hvortil Manden
sagde at derfor behøvede hun ikke at være bange. - Hvorpaa han tog en anden Bøsse og gik dermed
samme Vei men noget efter hørte hun atter et Skud som om det var i Værkstedet. - Hun troede nu at
Manden strax vilde komme ind igjen, men da det varede noget og han ikke kom, gik hun hen i
Kjøkkendøren og kaldte paa ham, men da hun intet Svar fik. tog Dp. Lyset og gik dermed ud i
Værkstedet. og saae da hendes mand ligge død paa Gulvet Geværet, der var gaaet i stykker, under
Benene.- Endskjønt den Afdøde igaar, ligesom sædvanlig havde passet sine Forretninger, forekom
han dog Dp i aftes at være noget forvirret i humøret hvorfor hun antager at han i Vildelse, eller

mulig ogsaa af Uforsigtighed har skilt sig selv Livet. - Dpd. har siden sidstafvigte 18
October været gift med den Afdøde og der har aldrig været nogen slags Uenighed mellem
dem, - ligesom hun heller ikke mener at den Afdøde med Andre har havt nogen Trætte eller
andet Udestaaende som kunne fremkalde Tanke for ham til Selvmord, ligesom han heller
aldrig har yttret nogen Misfornøielse med sin stilling, men bestandig været veltilfreds. - Dpt.
har ingen Børn med den Afdøde, men er frugtsommelig, og har 5 Stedbørn, hvoraf det
ældste er omtrent 9 aar. - Dpt. forsikrer ingen yderligere Forklaring at kunne afgive og blev
demitteret. Igjen fremstod Rasmus Hansen, Fader til den Afdøde der paa Tilspørgende udsagde, at Dp. allerede
var gaaet i Seng og sov da Skuddet faldt, og kan desaarsag aldeles ikke forklare noget om hvad der
var passeret mellem hans Søn og dennes Kone i aftes, men bemærkede dog at Sønnen var gaaet i
Seng tillige med Dpt.. - DP. kan aldeles ikke have nogen Tanke om hvad der kan have bevæget
Sønnen til at begaa den skeete Ulykke da han bestandig har levet i god Forstaaelse saavel med
Konen som sine øvrige Omværende; men antager, som 1.dpt., at det er sket i en akut vanvid, som
pludselig maa have betaget ham - 1 Dpt igjen fremkaldt bemærkende: at da hun gik ud, efter at have
hørt det første Skud, saae hun at en Kugle var gaaet igjennem det overste af Kjøkkendøren og ud i
en Bjælke i Daligstuen, hvilket og med Fogdens Undersøgelse befandtes at være rigtigt ,men dette
maa have været af det første Skud der faldt i Kjøkkenet . - Demis. - Fogden besigtigede Liget der
befandtes at være ubeskadiget med Undtagelse af et Hul i Nakken som af en Kugle der kunne være
skudt gjennem Munden, omkring hvilken fandtes nogle enkelte smaa Rifter, men for resten var
Ansigtet aldeles helt - Da ikke flere Folk var i Huset end de nu afhørte, kan forhøret ikke for
Øieblikket fortsættes, men bliver at udsætte indtil Distriktslægen har besigtiget Liget og derom
udfærdiget Fogden fornøden Attest.Som Vidner
J.Møller
R. Hansen Jens Andersen

Aar 1845 d. 31. December blev forestaaende Forhør atter foretaget paa Birkholm1 i Overværelse af
Vidnerne Jens Jensen og T. Mølller og blev da fremlagt en igaar fra Distriktslæge Larsen modtaget
Attest af -------, der blev medtaget til vedfølge. Forhøret sluttet for at tilstilles Amtet.
J. Møller
Som Vidner
T. Møller Jens Jensen
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