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Oversigtsbilleder 

Nr. 51 1885      Denne Comp. Politibetjent Høst af Fredericia i Forening med   

?     N. Christensen og Politibetjent Petersen af Holsted      Kl. 13 har indbragt 

den omhandlede Christian Jochumsen boende paa Lindknud M tillige med et 

i hans Besiddelse forefunden grønstribet uldent Shawl. Christian Jochumsen 

var derefter hensat under Anholdelse i Arresten. – Politibetjent Høst, som var 

tilstede, bemærker, at han har modtaget Shawlet, da det kan antages at have 

tilhørt den dræbte Pige. - 

For Retten fremstod fri og ledig Anholdte Christian Ole Jochumsen, der 

forklarer, at hans Navn er som anført og at han til 1. ds. har tjent paa 

Østergaard samt nu er flyttet til Lindknud Sogn. Anholdte tilstaar strax i 

Retten at have ombragt den svenske Pige Christine Ohlsen tæt udenfor 

Østergaard d 31 October f.A. om Aftenen omtrent Kl 8 ved at kaste hende i 

en Mergelgrav og tage hende i halsen og holde Hovedet ned under Vandet 

indtil han mærkede, at der ikke længere var Liv i hende, hvorefter han 

plyndrede Liget og fik 58 Kr., som laa i et Tørklæde paa Brystet. – Han 

tilstaar, at han forøvede Gjerningen alene for at faa Pigens Penge, som han 

vidste, hun var i Besiddelse af, da hun f. D. havde faaet sin Løn, og han 

tilstaar ligeledes at have bestemt sig til Gjerningen omtr. 8 Dage forinden for 

at skaffe sig Penge hvortil han trængte. – Foruden Pengene tog han Pigens 

Shawl, som han gjenkjender i det her tilstedev., der blev forsynet med 

Rettens Segl, samt hendes Støvler, som han har foræret sin Kone. 

Anholdte             ?      ?             ?    at han havde været, som han siger, gode 

Venner med Pigen Christine Ohlsen og oftere har haft legemlig Omgang med 

hende, der dog ikke var frugtsommelig, - og under Paaskud af at Pigen , som 

selv forlod Tjenesten paa Østergaard, kunde faa hans Kones Plads i 

Ravnholdt, hvilket ikke var Tilfældet, og at Pigen i denne Anl. skulde reise 

med Iltoget  til Fredericia, opfordrede Anholdte hende til at give Møde ved et                   

?      og da hun kom der om Aftenen og mødte Anholdte, fik han hende til at 

sætte sig med ham ved Nedgangen til omm. Mergelgrav, og da de havde 

siddet et Kvarterstid og talt sammen og Anholdte havde spurgt hende, om 

hun havde sine Penge, hvilket hun bekræftede, greb Anholdte hende  med 

den ene Haand om Struben og med den anden bag Halsen             
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og førte hende, der udstødte et par Hyl, et Par Skridt ud i Vandet, hvorefter 

han, idet han holdt Hænderne på samme Maade og knugede Struben              

sammen, trykkede hendes Hoved under Vandet og holdt det der nogen Tid, 

ca. 5 Minutter, indtil han mærkede Livet var borte, idet hun holdt op at 

pjadske i Vandet med Benene. – Da hun var død, tog han som meldt 

Pengene m m , hvorefter han lagde nogle Sten i en Pose med        ?         

som han         ?       og kastede det i Graven. – For at Liget skulde synke 

tilbunds, tog han noget Leer og kom ind i Skjørterne, hvorefter han bandt over 

det med hendes Strømpebaand og kastede derefter Liget ud i Vandet. – 

Anholdte har ingen Medhjælpere eller Medvidere, og navnlig  veed hans 

Kone ikke noget derom.  Han  negter sig tidligere tiltalt eller straffet. 

Dommeren bem., at Anholdte strax havde afgivet en aldeles aaben og 

uforbeholden Tilstaaelse og ihvorvel han ved Graad viste Anger og 

Sindsbevægelse var han dog meget rolig og tydelig i sin Forklaring, som han 

efter at samme var oplyst, ratificerede i Eet og Alt. – Forhøret derefter sluttet 

for i  Renskr.  at tilstilles Elbo m. fl. Herr. og Anholdte afgivet til Bevogtning af 

Politibetjent Høst. 
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