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Oversigtsbilleder 

 
Aar 1885 d. 9. Maj blev Elbo m. fl. Herreders Politiret sat i Sprøitehuset i Bredstrup af den 
ordinaire Dommer med nedenanførte Vidner, hvor da foretoges  
 
No. 44/1885 Forhør over Christen Ole Jochumsen. 
Dommeren bemærkede, at det vel maatte være ansees for tvivlsomt, om Arrestanten nu 
kunde kjende Liget af den Myrdede. Proprietair Lorenzen og hans Søn havde ikke kunnet 
kjende det, og det er nu selvfølgelig endnu endmere destrueret end den Dag, det fandtes i 
Mergelgraven. Dommeren ansaae det dog for rigtigt at forsøge, om Arrestanten vilde 
kunne gjenkjende Liget. 
 
Han var derfor ført med herud og fremstod for Retten i Sprøitehuset, efterat dette var 
bleven aabnet med den hos Skolelæreren beroende Nøgle. Han var fri for Baand og 
Tvang. 
 
Kisten, hvori Liget efter foretaget Obduktion, var bleven henlagt, og Laaget paalagt, 
henstod urørt paa samme Plads. Efterat Laaget var bleven aftaget, fandtes Liget af den 
Myrdede at henligge deri i samme tilstand, som det var, da det blev deri henlagt. - 
Arrestanten blev givet Leilighed til at iagttage Liget. Han erklærer, at han er sikker paa, at 
dette Lig er Liget af den af ham myrdede Pige Stina, der tjente sammen med ham paa 
Ødstedgaard. (Hendes fulde Navn er, saavidt ham bekjendt Kirstine Olsen.) Han kan 
kjende hende paa hele Ansigtets Form.  
 
Derefter blev Retten sat paa Ødstedgaards Mark ved den omhandlede Mergelgrav. 
Arrestanten paaviste det Sted, hvor han har nedsænket den Myrdedes gamle Klæder. 
O. R. Arrestanten afgivet til Bevogtning. 
 
Videre ønskedes ikke foretaget idag, blot dette for at faa Arrestanten confronteret med 
Liget og nærmere Oplysning om, hvor man i Mergelgraven skal søge efter den 
omhandlede Byldt Klæder. - Liget vil nu blive overgivet til Bredstrup Sogneraad til 
Begravelse. 
 
Dommeren bemærkede, at han ikke vilde tage nogen detailleret Forklaring af Arrestanten, 
førend alle de Forklaringer, der paa anden Maade efter de tidligere gjorte Antydninger ville 
kunne erholdes, ere skaffede tilveie. 
Forhøret udsat. 
Politiretten hævet.    Vidner 
 H. Becher           Høst   Jepsen 
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