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Oversigtsbilleder 

 

Aar 1885, den 13. Mai, Formiddag Kl. 11 blev Elbo med fl. Herreders Politiret sat paa 
Fredericia Raadhus af den ordinaire Dommer med nedenanførte Vidner, hvor der 
foretoges 
No. 44/1885  Forhør over Christen Ole Jokumsen. 
Fremlagdes til Følge, Skrivelse fra Herredskontoret i Holsted af 8. d.M. 
Tilstede i Retten var 
12) Et sort stribet Schawl og 
13) et par Læder Fjederstøvler 
begge Dele modtagne fra Herredskontoret i Holsted. 
 
Dommeren bemærkede, at efter de den 4. d.M. erhvervede Oplysninger, maatte det 
ansees for oplyst, at Liget var af Pigen Stine, fulde Navn Kirstine Olsen, der den 31. 
October f.A. forlod Østedgaard. Der var tillige fremkommen stærk Formodning om, at hun 
var myrdet af Røgteren paa Østedgaard, der der kaldtes Christian Jokumsen. Man antog, 
at han var taget vesterpaa til Lindknud Sogn. 
Der blev derfor givet Politibetjent Høst Ordre til at søge nærmere Oplysning herom i 
Folsted, hvor den Mistænktes Kone sidst havde boet, og derefter med disse Oplysninger 
møde den 5. om Formiddagen paa Herredskontoret. Betjenten mødte den nævnte Dag, d. 
5. d. M. og meddelte, at det maatte antages for givet, at den nævnte Karl var taget til 
Brørup Station og derfra til Lindknud. Han afgik derfor med Toget Kl. 2 Eftermiddag med 
en Skrivelse til de respective Politimyndigheder om Assistance og med Ordre til i Forening 
med denne Assistance at eftersøge Karlen, anholde ham, hvis han fandtes, og 
transportere ham hertil. Næste Dag d. 6. d.M. med Toget Kl. 2 Eftermiddag mødte 
Betjenten her med den omhandlede Karl, hvis fulde Navn er Christen Ole Jokumsen. 
Fremstod Politibetjent Høst, der forklarer saaledes: 
Da han fik at vide, at Lindknud Sogn hører under Gjørding Malt Herreder, tog han først til 
Holsted Station og derfra til Herredskontoret i Holsted, hvor han henvendte sig til 
Herredsfogden, der strax med stor Energi tog sig af Sagen, men gjorde opmærksom paa, 
at Lindknud Sogn var et saa udstrakt Hedesogn, at der maatte søges nærmere 
Oplysninger, førend man begyndte paa at eftersøge den omhandlede Person. 
Comparenten, som vidste, at hans Tøi den 2. d.M. var sendt til Brørup Station, tog derfor 
til Holsted Station, hvor Telegrafen til Brørup velvillig blev stillet til hans Disposition. 
Gjennem en længere telegrafisk Samtale blev det oplyst, at det omhandlede Tøi 
Søndagen d. 3die var hentet af Christen Jokumsen og kjørt til hans Bopæl på Lindknud 
Hede af Søren Boiesen i Nyby, Gerndrup sogn. Comp. tog da tilbage til Herredskontoret i 
Holsted, hvor efter Comp. Anmodning blev afsagt et Undersøgelsesdekret for Christen 
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Jokumsens Bopæl. Med dette Dekret og ledsaget af Sognefogden i Holsted og 
Politibetjent Petersen, som imidlertid var kommen tilstede, begav Comp. sig afsted til 
Søren Boiesen, da han antog, at denne maatte vide, hvor Christen Jokumsen boede. Da 
de kom til Søren Boiesen, var denne ved at gaa i Seng og fulgte efter nogle Indvendinger 
med til Christen Jokumsens Bopæl, der ligger omtrent 1 Mil derfra. De maatte gaa, da 
Veien er daarlig og længere. 
Da de kom til Christen Jokumsens Hus, saa de, at Lyset lige blev slukket. For en 
Sikkerheds Skyld fik Comparenten Søren Boiesen til at kalde paa Christen Jokumsen, og 
da denne selv aabnede Døren, traadte Comp. til. Christen Jokumsen kjendte strax 
Comparenten og blev meget forfærdet ved at se ham og endnu mere forfærdet, da Comp. 
vilde have Oplysning hos ham om, hvor Stine var bleven af. Der foretoges Undersøgelse 
men fandtes ikke andet mistænkeligt end det under No. 12 fremlagte Schawl. Støvlerne 
vilde Comp. ikke modtage, da det dengang ikke var oplyst, at saadanne savnedes. Saavel 
Christen som hans Kone paastode, at Schawlet var kjøbt i Fredericia. 
Anholdtes Forhold og hele Maade at være paa var saaledes, at Comp. var overbevist om, 
at han var Morderen. Nogen dybere Examination ansaa Comp. sig ikke forberettiget til at 
anstille, men begav sig strax tilbage til Holsted, hvor Anholdte indsattes i Arresten Kl. 3 
Morgen. Samme Morgen ca. Kl. 8 havde Herredsfogden i Gjørding-Malt Herreder været 
inde hos Anholdte i Arresten og der havde Anholdte omtrent af sig selv erklæret, at han 
havde myrdet den fundne Pige. 
Da Herredsfogden mente, at det var rettest at tage denne Tilstaaelse til Protokols, og 
Comp., hvem Herredsfogden for øvrigt lod afgiøre Spørgsmålet, ogsaa mente, at dette 
burde skee, blev Retten sat Kl. 9 d. 6te, hvor Anholdte da afgav den Tilstaaelse, som 
findes i den fremlagte Udskrift. Saasnart dette var skeet, afreiste Comp. med Anholdte 
saaledes, at han naaede at komme med Toget, der kom hertil den 6te Kl. 2 Eftermd. 
Anholdte blev indsat i Arresten og den medbragte Forhørsudskrift afgivet til Herredsfogden 
tilligemed mundtlig Melding.   O. R. 
 
Der blev derefter givet Politibetj. Høst Ordre til i den nærmeste Tid at foretage en meget 
nøiagtig Undersøgelse af Mergelgraven paa Østedgaards Mark paa det Sted, som 
Arrestanten d. 9. d.M. har paavist, for at finde den omhandlede Pakke med gamle Klæder, 
samt at samle i en Rapport alle de Forklaringer og Oplysninger, som kunne erhverves 
deels paa Østedgaard, deels andetsteds, af de Folk, som have staaet i Forbindelse med 
Afdøde og med Arrestanten, alt efter de Vink, der allerede haves. 
Aftraadt - 
Forhøret udsat. 
Politiretten hævet.   Retsvidner 
Becher                                                   Lorentzen          Damsgaard 
 


