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Oversigtsbilleder 

 
Aar 1885, den 29. Juli Formiddag Kl. 11 blev Elbo m. fl. Herredes Politiret sat paa 
Raadhuset i Fredericia af den ordinære Dommer med nedenanførte Retsvidner, hvor da 
foretoges: 
No. 44/1885 Forhør over Arrestanten Christen Ole Jochumsen. 
Fremlagdes til følge. 
En Skrivelse fra Pastor Schack i Bredstup af 25 d.M. og 
En Udskrift fra Gjørding Malt Herreds Politiprotokol af 27 dM.  
Da der ikke kan være nogen tvivl om, at den fremlagte Daabs og Vielsesattest er 
Arrestanten vedrørende, vil dennes betegnelse formentlig være Christen Ole (eller 
Olufsen) Jochumsen. 
Det blev attesteret, at Christen Ole (eller Olufsen) Jochumsen ikke findes tiltalt, dømt eller 
straffet herunder Jurisdiktionen. 
Førend jeg afslutte Forhøret, maa det være mig tilladt at gjøre nogle Bemærkninger om 
det indtryk, Arrestanten har gjort paa mig, hvilke Bemærkninger formeentlig ville have sin 
Interesse, da jeg er den eneste af Arrestantens Dommere, der kommer i personlig 
Berøring med Ham. 
Allerførst maa jeg da bemærke, at det maa ansees for utvivlsomt at Arrestanten lige fra 
det Øieblik, han udførte Gjerningen, har været plaget af Samvittighedsnag. Et Bevis paa 
dette turde formentlig søges deri, at han strax bekjendte sin Brøde og ikke har gjort det 
fjerneste Forsøg paa at pynte paa den, det vilde dog have ligget temmelig nær for ham, 
hvis han havde tænkt paa  at besmykke sin Gjerning noget, da det i mindste at forsøge 
paa at fremstille Sagen, som om Gjerningen havde været fristet af en Øjeblikkelig 
Indskydelse, medens han derimod strax næsten uden at være spurgt derom forklarede, at 
ham havde tænkt paa Gjerningen en otte Dages Tid. 
Hele den Forandring der under Arrestationstiden er foregaaet med Ham tyder ogsaa paa, 
at hans anger er oprigtig. Der var i Begyndelsen noget skulende over ham, hvilket i og for 
sig efter omstændighederne ikke var Paafaldende. Dette er imidlertid nu anderledes 
forsvundet. Hans Blik er roligt og aabenbart, han taler jævnt og ligefrem og erkjender sin 
Gjerning som en stor Synd, for hvilken han maa lide ogsaa den borgelige Straf. Han ved 
han har fortjent Døden, og han haaber, at han med Ro og Fatning vil kunde gaa den i 
møde. 
Hele hans Personlighed er nu langt fra frastødende, ja man kan endog saa sige, at der var 
noget tiltalende ved hans bestemte Udtalelse om at han fortjente Døden og han bereder 
sig paa at lide den. 
Hvorledes han er bleven den store Forbryder, han er, er jo en Gaade som ikke saadan kan 
løses. Det ligger nærmest at antage, at han ved fortsat svir og Liderlighed for en Tid er 
bleven mere et Dyr end et Menneske. Det er vel ogsaa derfor, at der nu over ham er en vis 
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Løftelse idet han føler, at han gjennem aandelig Lidelse, som først kunde blive 
frugtbringende under afsoningen og tvungen Afholdenhed, igjen er blevte til et Menneske. 
Forhøret sluttet 
Politiretten foret.                                                    Retsvidner 
H. Becher                                                 Lorentzen          Berthelsen 
 


