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Oversigtsbilleder 

P.S. 44/85 

Legal obduktionsforretning. 

Den 4 maj 1885 mødte til legal obduktionsforretning i Bredstrup vest for Fredericia konstitueret 

distriktslæge Langgård og - for justitsråd, fysikus Black – korpslæge Hildebrandt. Overauditor Herredsfoged 

Becher overleverede undertegnede læger til Obduktion et kvindelig, som var fundet i en mergelgrav paa 

Østedgårds mark for 2 dage siden og derpå henlagt afklædt i Bredstrup sprøjtehus, hvor obduktionen 

foretoges. 

Liget kraftig bygget. Hovedet fuldstændig skallet, men på og omkring de ydre kønsorganer findes rigeligt 

hårvækst. 

Huden på hele rygfladen stærkt macereret, men i øvrigt er den pergamentagtigt blålig undtagen på halsen 

forflade og forreste halvdel af halsens sideflader samt på hagen (ikke på læberne), hvor huden er skiden-

sort meget tyk og læderagtig.  Ved udsnit kan her ikke påvises nogen blødning. Højre side af hovedet og  
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højre ørebrusk er en del forgnavet af krebs eller lignende. I huden på underlivet ingen vitelligines. – 

Musklerne ere meget møre, navnlig på hovedet, hvor de danner en tyndt grødet masse. -) Mavesækken er 

meget stærk udspændt af luft, men i øvrigt tom, og dens slimhinde er bleg. Tarmene er ligeledes meget 

stærk luftfyldte. – 

(Leveren, milten og nyrerne slappe, møre og henfaldende. – Livmoderen 10 centm lang, dens største brede 

8 centm, den væg opadtil (fundus) 1½ centm tyk.  Modermunden fremstiller sig som en glat tværspalte 

uden udrivninger. – Hjertet, der er normalt bygget, er slap og inderholder en del flydende, mørkt blod, som 

ligeledes findes i arteries veners pulmonales. -) Lungerne er sammenfaldne og stærk blodfyldte, men 

indeholde kun meget lidt luft; ved indsnit i lungerne udflyder ingen skummende væske. I luftrøret og dets 

forgreninger findes ingen fremmedlegemer ej heller vand; slimhinden her brunlig injiceret. – I det 

subpleurale eller subperikardiale bindevæv findes ingen kapilære blødninger. – Hjernen er aldeles blød og 

henflydende samt af en rødlig farve. – Kraniet viser ikke tegn på ydre vold. – 

Følgende spørgsmål ere os forelagt til besvarelse: 

1) Ligets længde i danske tommer. Kan det antages at liget ved at henligge i vandet er blevet kortere? 

2) Formodet alder? 

3) Om frugtsommelig – om mulig født kort før døden? 

4) Om hun er død, før hun kom i vandet? 

5) Om ydre vold? 

Ad 1: Ligets længde 64 ¾ tommer langt. Ved at henligge i vandet er liget ikke blevet kortere. 

Ad 2: C. 25 år. 
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Ad 3: Hun er ikke frugtsommeligt og har ikke født kort før døden. 

Ad 4: Hun er ikke død ved drukning. 

Ad 5: Der er ingen sikre tegn på ydre vold, idet man på grund af den indtrådte forrådnelse ikke kan 

afgøre om den beskrevne tilstand af huden på halsen og hagen muligvis alene er fremkaldt derved, at 

denne del af legemet har ligget i overfladen af vandet i nogen tid. – 

                                    Fredericia d. 14 maj 1885 

  Chr. Langgaard                                                                         H. Hildebrandt 

const. Distrikslæge                                                                     konst Fysiskus 

Den 1 juni 1855 have vi endvidere fra overauditør, herredsfoged Becker fået tilsendt følgende spørgsmål til 

besvarelse: 

6) Dødsårsagen? 

7) Stemmer den i hoslagte udskrift af arrestanten Christen Ole Jokumsen afgivne forklaring med det, 

som obduktionen udviser? 

retninger. Hudens tilstand på halsen og hagen er muligvis også tildels en følge af ydre vold. 

Ad 6: Det skjønnes mest sandsynligt, at dødsårsagen har været 
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Kvælning, dels på grund af lungernes forhold, del på grund af det negative fund i alle andre   

retninger. Hudens tilstand på halsen og hagen er muligvis også tildels en følge af ydre vold. 

Ad 7: Den afgivne forklaring står ikke i strid med det ved obduktionen fundne. - 

                                    Fredericia d. 6 juni 1885 

  Chr. Langgaard                                                                         H. Hildebrandt 

const. Distrikslæge                                                                     konst Fysiskus 

 

      

 

 

 


