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Oversigtsbilleder 

 
Aar 1885, den 27 Maj Middag Kl. 12 blev Elbo m. fl. Herredes Politiret sat paa Raadhuset i  
Aar 1885, den 28. Maj Eftermiddag Kl. 3 blev Elbo m. fl. Herredes Politiret sat paa 
Østedgaard af den ordinære Dommer og nedentegnede Retsvidner, hvor da foretoges: 
No. 44/1885 Forhør over Christen Ole Jochumsen. 

Fremstod Mejerist Hans Christian Rasmussen af Østedgaard, som ratihaberer sin til 
Rapporten afgivne Forklaring. Der er ingen Tvivl om, at Liget, der var blevet funden i 
Mergelgraven er af Christina Olsen, da han med sikkerhed kan kjende de klæder, der 
fandtes paa Liget. Det under No 38 fremlagte Haar blev han forevist, og han erklærer 
strax, at det er haaret af Christine Olsen. Den afdøde forlod Østegaard d. 31. October f. A. 
om Aftenen Kl 8, efter hvad han har hørt, i Følgeskab med Pigerne Ebba og Alvine. 
Christens Jochumsen kom hjem om Natten omtrent Kl 12, hvorom Karlen Søren vil kunne 
give nærmere forklaring. Dagen Efter fik han en Vogn, hvorpaa han med noget tøi kjørte til 
den i Folsted laiede Bolig. Han fik nogle Dages frihed for at hente sin Kone og kom tilbage 
her til Gaarden den 5. November. 

Christen Jochumsen har opført sig upaaklagelig mod Comparenten. Han var slem til at 
svire, og naar han var fuld, var han ondskabsfuld. Han har saaledes slaaet med Steen 
efter den anden Røgter og truet med at ville kløve Hovedet paa ham. Han laa i med den 
myrdede Christine Olsen, og efter at hun var myrdet, fortsatte han dette Liv med 
Bryggerpigen Amalia Gustafsdatter. Der er efter alt, hvad man har kunnet få oplyst, ingen 
Tvivl om, at denne Amalie har faaet den omforklarede  Trøie af Pigen Alvine, som reiste 
midt i November Maaned f. A. Comparenten bemærker, at Christen Jochumsen har været 
særdeles slem til at drikke i Vinter, og at der har været noget skulende over ham, hvilket 
nu naturligvis finder sin Forklaring i det paafundne.   O.R.A. 

Fremstod Forvalter J. Lorenzen, som ratihaberer sin til Rapporten afgivne forklaring. 
Christen Jochumsen har for resten i den tid, han har været her fra marts 1883, udført sin 
Tjeneste upaaklageligt. Han var i det Hele slem til at svire, og dette har i Særdeleshed 
været slemt i Vinter, ligesom der ogsaa navnlig i Vinter været noget skulende over ham. 
Når han var beruset, var han raa og voldsom, og Comparenten har anseet ham for i en 
saadan Tilstand at være i Stand til at gjøre ondt, hvorfor Comparenten tog sig i Agt for 
ham, især efter han havde truet ham. Naar han gik til Gilde, havde han gjerne et eller 
andet Vaaben med sig for paakommende Tilfældes Skyld. Han var ogsaa liderlig, og 
efterat have myrdet sin første Kjæreste Christine Olsen har han levet paa samme maade 
med Amalie Gustafsdatter.      O.R.A. 
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Fremstod Tjenestekarl Søren Hansen af Østedgaard, som forklarer, at den 31. Oktober f. 
A. om Aftenen var Comparenten og en Del af Karlene, som skulde reise næste Dag, 
samlede hos Husmand Peter Christian Jensen paa Østedgaards Mark til Afskedsgilde. 
Denne Husmand er i Slægt med Christen Jochumsen, og Sidstnævnte, som vidste, at der 
skulde være Gilde, kom til Huset omtrent Kl. 11 Aften. Comparenten bemærkede ej, at 
Christen var vaad eller snavset. Han klinkede og drak med de Andre, men det 
forkommmer dog Comparenten, at han var noget mere stille. De fulgtes ad hjem og kom 
hjem kl. henad 12, og derefter gik de alle ogsaa Christen til Ro. Han viste ingen Penge og 
talte heller ikke om, at han havde faaet Penge. Næste Morgen fik Christen en Vogn og 
kjørte sit Tøi til Folsted.      O.R.A. 
 
Derefter blev retten sat i Folsted, fremstod Laust Jensen Ølholms kone, Karen Marie 
Frederiksen, der ratihaberer den af hende til Rapporten afgivne Forklaring og forklarer 
yderligere saaledes: Christen Jochumsen kom den 1. November f. A. hertil fra Østedgaard 
med sit Tøi og tog strax afsted forat hente Konen formentlig fra Kolding Egnen. Han kom 
tilbage med Konen den 2. November, han blev et par Dage her og tog saa til Østedgaard. 
Konen boede her til 2. Maj d. A., da hun og Manden droge afsted sammen vesterpaa til 
Lindknud Sogn. Christen besøgte Konen engang imellem undertiden med et mellemrum af 
14 Dage. Hun har seet de under No 13 fremlagte Støvler, disse Støvler har Christen 
Jochumsens Kone oftere falbudt hende, hun sagde, at Manden havde sagt, at de tilhørte 
en Pige paa Østedgaard, som ikke kunde betale dem, hvorfor han havde kjøbt dem hos 
Skomageren. Christen Jochumsen vilde gjerne have været af med dem, før hun reiste, 
men hun vilde ikke kjøbe dem, da de var for fine.  O.R.A. 
 
Retten blev derefter sat i Follerup. Fremstod da Pigen Marie Nissen, som ratihaberer sin 
Forlklaring til Rapporten. For øvrigt har hun ikke videre at tilføie, hun fik af Karlen at vide , 
at Christen og de andre Karle vare kommen hjem sammen om Natten efter et lille Gilde 
hos Husmand, Peter Christian Paa Østedgaards Mark. Christen Jochumsen gik i 
Førstningen, da han kom til Østedgaard, for at være ugift, men Christine holdt dog til med 
ham, efterat hun havde faaet at vide, at han var en gift Mand. Comparentinden har seet 
det Tøi, som det i Mergelgraven fundne Lig var iført og erklærer med sikkerhed, at det var 
Christines Tøi. For øvrigt der under No 38 fremlagte Haar erklærer hun, at det er 
Christines Haar.   O. R. A. 
 
  Forhøret udsat                                                                          Retsvidner 
Politiretten hævet                                                               V. Bloch    H. Jørgensen      
 


