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Oversigts billeder 

 

Udskrift af Elbo, Brusk og Holmans Herreders Politiprotokol. 

Aar 1885, den 2. Mai blev Elbo med fl. Herreders Politiret sat paa Østedgaards Mark af 
den ordinaire Dommer med nedenanførte Vidner, hvor der foretoges: 
 
No. 44/1885 Forhør i Anledning af at i en Megelgrav fundet Lig af en Kvinde. 

Dommeren bemærkede, at han igaar Eftermiddags havde modtaget Underretning om, at 
man havde fundet Liget af en ubekendt Kvinde svømmende i en Mergelgrav på 
Østedgaard-Mark. Det var stærk forrådnet og maatte have ligget i Vandet i længere Tid. 

Dags Morgen var Dommeren og den const. Distrikslæge Langgaard taget herud. 

Først foretoges en Undersøgelse af Lokaliteterne ved Mergelgraven. Herefter optoges et 
Rids med Forklaring, der fremlagdes til Følge. 

Proprietær Lorenzen af Østedgaard og hans Søn, Forvalter Lorenzen forklarer, at de igaar 
efter Middag vare gaaed herud til Mergelgraven forat see, om der derfra kunde tages 
Mergel. Efterat de fra nordlige Ende af Graven havde undersøgt dette, blev Proprietær 
Lorenzen opmærksom paa, at at der længere henne ved den vestlige Side af Graven laa 
noget, som saae paafaldende ud. Da de kom nærmere, saae de det var liget af et 
menneske og strax efter at det var Liget af en Kvinde. Kun den nederste Deel af Ansigtet, 
der vendte opad, noget af Hals og Bryst og den ene Haand var over Vandet. Det, der var 
over Vandet var sortagtigt. Der gik strax Bud efter Sognefogeden, der traf Foranstaltning til 
at faa Liget i Land, hvorefter det Kjørtes til Bredstrup Sprøjtehus, der ligger i Nærheden. 
Hun blev der henlagt paa nogle Brædder. 

Forvalter Lorenzen havde været ved Graven den 29. f. M.,altsaa for 2 Dage siden og da 
intet Bemærket. Liget kan næppe den Dag have ligget, hvor det nu fandtes da han saa 
næppe vilde kunne have undgaaet at see det. Mulighar det ligget under Buskerne og nu, 
da det blev Blæst fra S. Ø., af Bølgeslagene ført ud, saa det kunne sees. 

Paa Østegaard har Ingen været savnet og der er Ingen, der ved noget om, at Nogen er 
savnet her i Sognet i det sidste Halvaar. 

O. R. Aftraadte. 

Derefter continueredes førhøret i Bredsted Sprøjtehus. 

http://kriminalhistorie-2.dk/den-forsvundne-tjenestepige-1/114-Obel_16-18.zip


Liget var henlagt paa et Bræt i Sprøjtehuset, som var aflaaset. Liget blev undersøgt af 
Dommeren og Lægen i Forening. Det var iført et vatteret skjørt, en kjole, en særk, blaa 
Strømper – paa den ene haand en Muffedisse. Om en Ende af Skjørtet var bundet en 
Snor (Strømpebaand), saa der dannedes en Pose – heri fandtes intet – mulig kan der deri 
have været en Stem, der er faldet ud. Liget var i stærk forraadnet Tilstand, der fandtes 
intet Haar pa Hovedet. De Dele, der havde været over Vandet (Hage, Hals og noget af 
brystpartiet samt den ene Haand, var sorte og pegamentagtige. Liget maa aaltsaa have 
ligget længe i Vandet – hvorlænge kan ikke afgjøres, det kan godt have været ½ Aar. Liget 
viser Tegn paa at den Afdøde har været frugtsommelig. Ved denne Undersøgelse fandtes 
ikke spor af ydre Vold. Herefter maa Obduction ansees for nødvendig for om muligt at faae 
flere Spørgsmaal besvaret (Frugtsommelig – født – ydre Vold – død før hun kom i Vandet). 
Der vil strax blive telegraferet til Fysikus om Obduction Mandag den 4de. 

Der blev givet Politibejent Høst, som var tilstede, Ordre til med Forsigtighed at faae 
Klæderne af Liget, dette afskyllet med Vand og henlagt paa et Bord i Sprøjtehuset til 
Obduction. Klæderne skulde derefter vaskes og tørres, saa at en Undersøgelse efter 
Mærker m.m. kunde finde sted. 

Der blev også givet Betjenten Ordre til paa Mandag at foretage en meget nøiagtig 
Undersøgelse af den 10 Alen dybe Mergelgrav forat faa Vished for, om den skulde 
indeholde mere (Foster – Klæder – Fodtøi) 

Naar Liget er afklædt og henlagt til Obduction, vil Sprøjtehuset være at aflukke, og 
Nøglerne at forvare hos Skoleholderen. 

En Ligkiste vil være tilstede til Benyttelse efter Obductionen. 

Da videre ikke kunde foretages i Øjeblikket blev Forhøret udsat. 

Politiretten hævet.   Retsvidner 
 
 H. Becher     H. Jørgensen        Barsø 
 


