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Om det oprørende Rovmord i Fredericiaegnen meddelte vi i Gaar, at Morderen allerede var funden og 

strax havde bekjendt. Hans Navn er Christen Jochumsen, han er ca. 30 Aar gammel og gift; fra 1. Maj boede 

han paa Lindknud Hede. Hans Tilstaaelse gaar ud paa at han har indbildt Pigen, Kristine Olsson, at hun fra 

November f. A. skulde afløse hans Kone i hendes Plads i Ravnholdt ved Lunderskov. Han aftalte da med 

hende den 31. Oktober i Fjor, at de om Aftenen Kl. 8 skulde mødes ved et Jernbaneled, da han først havde 

været en Tur i Pjedsted for at hente noget. Da de mødtes, sagde han til hende, om de ikke skulde gaa hen 

til en Familie af ham, der bor i et af Østedgaards Huse for der fra senere at tage ind til Fredericia for at gaa 

med Nattoget. Da de vare komne i Nærheden af den tidligere omtalte Mergelgrav, foreslog han hende at 

sidde ned for at tale lidt sammen, da der var god Tid. De talte da et Kvarters Tid sammen, og han spurgte 

hende bl. a., hvor stor Løn der paa Østedgaard var bleven hende udbetalt, hvilket hun sagde. Han tog 

hende derpaa med den ene Haand i Struben og den anden i Nakken, klemte haardt til, trak hende ned ad 

Skrænten til Graven og holdt hende med Hovedet under Vandet saa længe, til hun holdt op med at sprælle, 

og til hun var død, del varede ca. 5 Minutter. Han tog Pengene (58 Kr) indsvøbte i et Lommetørklæde paa 

hendes Bryst, tog det ene Strømpebaand af hendes Ben, bandt dermed Klæderne op, saa de hang som en 

Pose, og fyldte denne med Ler, tog Støvlerne af hende og et Shawl, hun havde paa. Hendes øvrige noget 

lasede Klæder, hun havde i en Sæk, kastede han i Vandet efter at have fyldt Sækken med Sten og Ler. Saa 

drev han noget omkring og kom ca. Kl. 12 til sin Familie i Østedgaard Huse. Til Majdag rejste han fra 

Østedgaard for at overtage Huset, han havde lejet i Lindknud. Efter at have dræbt Kristine, har han, 

meddeler V. A. Av.", i Tidsrummet fra November til Maj staaet i Kjæresteforbindelse med en anden svensk 

Pige, der tjente paa Østedgaard, skjønt hans Kone boede ved Hvilsted Kro. 
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