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Oversigtsbilleder 

 
Aar 1885 d. 22 Juli, formiddag Kl 11 blev Elbo m fl Herredes Politiret sat på Fredericia 
Raadhus af den ordinære Dommer med nedenanførte Vidner, hvor der foretoges: 
No. 44/1885 Forhør over Arrestanten Christen Ole Jochumsen. 
Fremlagdes til Følge Skrivelse fra det Kgl Sundhedscollegium af 11 d.M. 
Arrestanten fremstod i Frihed. 
Paa Forehold af den fremlagte Daabsattest erklærede han, at han aldrig har vidst Andet 
end at han hed Christian Ole Jochumsen, men da Daabsattesten, som har rigtig Fødested, 
Fødselsdag og Aar, Daabsdag og Forældres Navne, for Navnet Christen Olufsen 
Jochumsen maa han jo være døbt saaledes, hvilket ogsaa bestyrkes deraf, at 
Vielsesattesten, som ogsaa helt igjennem er rigtig, ogsaa har Navnet Christen Olufsen 
Jochumsen. I alle Tilfælder erklærer han, at den fremlagte Daabs – og Vielsesattest er 
ham vedrørende. Hvorom vil forresten hans Fader, Jochum Andersen, som bor i Nyby, 
Læborg Sogn, Kunne give nærmere Oplysninger. 
For resten  gjentager  han sin tidligere Forklaring, der ere rigtig, og tilføjer paa Anledning, 
at han allerede forud havde tænkt Paa, at han vilde tage Livet af Pigen ved den 
omhandlede Mergelgrav, for deri at nedsænke Liget, om han forud havde tænkt paa først 
at Kvæle hende og saa kaste hende i Vandet, kan han ikke saa bestemt sige. Han havde 
tænkt paa at udføre Gjerningen ved denne Mergelgrav, fordi veien fra dette sted, hvor de 
mødtes, til Peder Christians Hus gik her forbi. 
Han forsikrer, at han nu er gjemmenhængt af Rædsel over den gjerning, han har udført, 
og at det er ham selv uforklarligt, hvorledes han kunde gjøre det. Hans tidligere Levned 
maa jo have udslettet al Samvittighed af han Hjerte, thi før, han begyndte paa gjerningen, 
tænkte han ikke over, hvor gruelig den var. Først lige idet han begyndte paa Fuldbyrdelsen 
kom der en Rædsel over ham, saa at ah rystede over alle Lemmer, men da havde han jo 
begyndet og maatte derfor, at det maatte føres til Ende. Han fortryder naturligvis bitterlig, 
hvad han ahr gjort, og han er derfor beredt paa at lide den Straf, han veed, han har 
fortjent, og det er han Haab, at han med Fatning og Ro skal kunne gaa Døden imøde. 
   O. R. Afg. til Bevogtning 
Forhøret udsat 
Politiretten hævet                                                    Retsvidner 
H. Becher                                                 Lorentzen          Berthelsen 
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