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1853, den 19 de October, Formiddag Kl. 11 op- 

toges af Undertegnede legal Obduktionsfor- 

retning, ifølge Stiftamtets Reqvisition af 

17. s. m., over Liget af Husmand Niels 

Hansen i Broendehuset, Balslev sogn, der 

var afdød den 14. s. m., efter at være bibragt 

et Stik i Underlivet Natten fra 11te til 12. s. m. 

under et voldsomt overfald. Liget overleve- 

redes Obducenterne paa den Afdødes Bopæl 

af Birkedommer Jeppesen, der tilligemed 

practiserende Læge Uldall, der havde behandlet 

den Afdøde i hans Sygdom, og Sognefoged Juckum 

Ankersen af Balslev vare tilstede ved For- 

retningen. 

 

Visum repertum (1*) 

Den ydre Besigtigelse. 

Liget var af en 40 aarig Mand af Middelstørrelse, 

Kraftig og normal Bygning. Et roligt Udtryk i  

Ansigtet . Ubetydelig Forraadnelsesgrad. Døds- 

stivhed. 

Om Underlivet var anlagt Bandage, efter hvis 

 

Side 2 

Borttagelse et Stiksaar [med] fuldkommen skarpe 

Rande, viste sig paa Grændsen  af regio epigastrica 

og umbilicalis (2*), 6 Linier paa venstre Side af Linien alba, 



paralel med Legemets Længdeaxe. Saaret selv  

var nøiagtig en Tomme Langt, skarpt og ligedybt 

mod begge Ender, lidt gabende i Midten, med Dele 

af Omentum (3*) i Bunden i dets øverste Vinkel 2 Tom- 

mer fra Spidsen af processus xiphoideus (*4), dets nederste 

1½ Tommer fra Navlen. Underlivet noget 

svullent og decoloreret. I Regio hypogastria (5*) 

bemærkedes Saarene af 8 Iglebid. Forresten 

var ingen Beskadigelse at opdage paa det øvrige  

Legeme. 

Klæderne, den Afdøde havde været iført, da 

han modtog Saaret, bragtes tilveie, og et tilsvarende  

skarpt Snit, der havde gjennemskaaret Buxeklappens 

øverste Rand paa venstre Side, samt Buxelinningen 

og Skjorten, forefandtes. 

 

Den indre Besigtigelse. 

Underlivshulheden   Ved Aabning af Underlivet 

og Dissection af Saaret, fandtes dette gjennemtræn- 

gende Integumenterne, Musklerne og Bughinden, 

hvis indvendige Saar havde samme Dimension 

som det udvendige. En lille Portion af Omentums 

nederste Rand lod sig udtrække af Saaret. Bug- 

hinden var overalt brunrød og mat, hist og her med 

 

Side 3 

lidt plasma Exudat. Tynd og Tyktarmen udfyldt 

af Luft; deres Peritonaalbeklædning  stærk 

brunrød, fløielsmat, hist og her ecchymosis (6*). En be- 

tydelig Mængde sort blodig Vædske (omtrent 1½ Pot) 

udflød fra Dybden af Underlivshulheden. Ingen 

Læsion af det mørkerøde Omentum var at opdage 

kun den i Saaret indeklemte lille Deel graalig. 

Efter Underbinding og Udtagelse  af hele Tarmka- 

nalen fandtes Betændelsesrødmen overalt tilstede 

hist og her Tarmsæts?anlsen mør og sortebrun. 

Hverken paa Ventriculus (*7) eller noget andet Parti 

var, efter nøiagtig Undersøgelse, nogen Saar at op- 



dage. Slimhinden i Mavesækken og Tarmene 

naturlig. De tykke Tarme tildels fyldte med scybala 

Leveren og Milten normal; ligeledes Nyrerne 

og den tomme Urinblære. 

Brysthulheden. Lungerne naturlige, uden Sygdom. 

Hjertet normalt, uden Vædske i Hjerteposen 

Hjernehulheden. Ingen sygelige Tegn hverken 

i Hjernens faste eller bløde Dele. 

 

Aarestrup                     Toxwerdt 

Stiftsphysicus               Districtslæge  

 

Ovenstaaende Visum repertium, sammen- 

holdt med Forhørene og vedlagt Sygejournal 

fra praktiserende Læge Uldall, leder til 

 

 

Side 4 

følgende 

Conclusioner: 

1. Husmand Niels Hansens den 14de October 

indtrufne Død er bevirket ved en almindelig 

udbredt Bug- og Tarmhindebetændelse, som 

ligefrem Følge af det ham under Overfaldet 

Natten fra 11te til 12te s.M. bibragte Underlivs- 

Saar. 

2. Saaret i Underlivet maa være frembragt 

ved et Stød med et, en Tomme bredt, skarpt, 

tyndt og tveægget Instrument. 

 

Aarestrup                     Toxwerdt 

                                       Districtslæge 

 

 

Middelfart, den 20de October 1853. 

 

 

 



De medicinske udtryk: 

1*  Visum repertum betyder syn og undersøgelse. 

2*  regio epigastrica og umbilicatis er områderne på forsiden af bugvæggen 

       omkring navlen. 

3*  omentum er en form for net som ligger i bughulen og som indeholder fedt og 

      Blodkar. 

4*  processus xiphoideus er den nederste del af brystbenet 

5*  Regio hypogastria er området på forsiden af bugvæggen mellem brystbenet og 

       navlen. 

6*  Ecchymolisse betyder blodudtrædning. 

7*  Ventriculus er mavesækken. 

 

 

 

 


