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Oversigtsbilleder 

 

Aar 1885, den 4. Mai blev Elbo med fl. Herreders Politiret sat i Bredstrup af den ordinaire 
Dommer med nedenanførte Vidner, hvor da foretoges: 
 
No. 44/1885 Forhør i Anledning af at i en Megelgrav paa Østedgaard fundet Lig af en 
Kvinde. 

Fremlagdes til Følge: 2 Telegrammer fra Fysikus Black af G. D. 

Efter Modtagelsen af det sidste Telegram havde Dommeren telegraferet til Fysikus, at 
Forretningen ønskedes froretaget i dag og bad ham om at constituerede Korpslæge 
Hildebrandt i Fredericia som Fysikus. Herpaa modtages intet Svar, og Dommerenvar 
derfor gaaet udfra, at Læge Hildebrandt skulde fungere som Fysikus. Fornøden Aftale blev 
truffet med Ham. Da baade han og Distriktslægen ikke godt kunne være borte fra Byen om 
Formiddagen, blev Forretningen udsat til efter Middag. Fyssikus Black var imidlertid gaaet 
ud fra, at intet Svar paa Telegrammet skulde betyde, at han mødte efter første Telegram, 
menlig Dags Formiddag Kl. 10 paa Pjedsted Station og derfra til Bredstrup. Da han Ingen 
Fandt her, tog han til Fredericia og meddeete dette til Dommeren, samt at han nu ikke 
kunde blive, da han havde uopsættelige Forretninger i Horsens Kl. 4. Han constituerede 
derfor Korpslæge Hildebrandt til at Fungere som Fysikus. 
Den constituerede Fysikus Hildebrandt og Distrikslæge Langgard var tilstede. 
Sprøjtehuset aabnedes og Liget fandtes henlagt der saaledes, som befalet. Liget blev 
overgivet Lægerne til Obduction. Tidliggere blev der givet Lægerne skriftlige Spørgsmaal 
til Veiledning ved Obductionen. 
 
Da dette var besørget, begav Dommeren sig til Mergelgraven paa Østedgaards Mk. Her 
var Politibetjent Høst ifærd med tilligemed Mandskab, fra en Baad, som var bragt tilstede, 
at undersøge Mergelgraven med en Aalerive. Undersøgelsen havde hidtil ikke givet noget 
Resultat. 

Thomas Ole Jensens Kone, Maren Madsen var mødt. Hun har i Forening med sin Mand 
aftaget klæderne af liget og lagt det paa et bord samt udvasket klæderne, som hun 
afleverede. Disse klæder bestaae af 1 lilla Hvergarnskjole, et brunt vatteret Underskjørt, 
Rester af en Særk, nogle sorte Blonder, Rester af en hvid Krave, 1 Par blaa Strømper, 1 
Par Blaa Muffedisser, en stump af et Strømpebånd. Paa Ryggen af Skjorten var noget 
Blod over Skulderen, ellers intet at bemærke. Klæderne ere Kjendte af flere paa 
Østedgaard. Den Afdøde var Svensk og hed Stina og reiste fra Østedgaard Aftenen før 1. 
November f. A. En Pige Marie, der tjener hos Nicolai Sørensen i Follerup, Kjendte godt 
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den Afdøde og ved god Besked om alle hendes Forhold, ogsaa om hendes Forhold til 
Røgteren paa Gaarden Østedgaard, Christen Jochumsen, der forlod Østedgaard samtidig 
med Stina. Det Arbeide, hun og hendes Mand har udført, har været meget slemt – de ville 
ikke nogen Pris gjøre det igjen og forlanger en god Betaling for det, de have udført.         
O. R. A. 

Fremstod Politibetjent Høst, som forklarer, at han mu i Forening med mandskabet meget 
Nøjagtigt har undersøgt Mergelgraven, der er intetsomhelst fundet. Paa Grund af dette 
Arbeide og Fysikus Nærværelse her i dag, har han ikke kunnet skaffe nøiagtige 
Oplysninger, men det, han har hørt, er mistænkeligt. Den Afdøde var Kjærester med 
Røgteren paa Østedgaard, Christian Jochumsen. Hun forlod Østedgaard Aftenen før 1. 
November f. A. glad og fornøiet. Hun havde da 50 Kroner, som hun havde i et 
Lommetørklæde paa sit Bryst. Christian Fulgte med hende, det var Bestemmelsen at hun 
skulde følges med Christian til et sted ved Kolding, hvor Christians Kone tjente, hvem hun 
skulde afløse, og saae skulde Christians Kone hjem hertil Egnen. Siden den Tid har ingen 
hørt om hende. Christian blev borte i 3 Dage. Han har været slem til at drikke i Vinter, og 
han har i det Hele intet godt Rygte, han er en skulende Person. En anden Pige paa 
Østedgaard skal være frugtsommelig ved ham. Man mener, at Christian og Konen nu for 
nyligen er reist Vesterpaa. Engang i Vinter kom der et Brev til Afdøde, som Christian 
tilegnede sig. Dette opdagedes, og Brevet blev tilbagesendt til Posthuset. Han skal være 
blevet meget bestyrtet den gang Brevet fandtes hos ham. Hvor Christian nu er, skal han 
nærmere faa oplyst. O. R. A. 
 
Efter Endt Obduktion afleverede Lægerne Liget og lovede at indgive Beretning om 
udfaldet. Liget blev derefter lagt i en Kiste og hensat i Sprøjtehuset, som derefter blev 
aflaaset. Liget vil foreløbig ikke blive begravet. 

Forhøret udsat. 

Politiretten hævet.   Retsvidner 
 
 H. Becher     H. Jørgensen        Barsø 
 
 


