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Oversigtsbilleder 

Efter nøiagtigt ifølge Stiftamtets Opfordring at have gjennemgaaet de hermed tilbagefølglende Acter i 
Sagen angaaende Smeden Eckmanns Kone i Naarup, der efter Rygtet ikke skulde være død en naturlig Død, 
skal jeg ikke undlade at yttre, at jeg ganske deler den af Herredsfoged Etatsraad Knudsen udtalte 
Formening om denne Sag, idet jeg fra mit Standpunkt heller ikke efter hvad Forhørene indeholde, finder 
tilstrækkelig Anledning til at ansee hint Rygte som grundet. Mangfoldige Sygdomstilfælde kunne 
afstedkomme, selv under Lægers Iagttagelse det samme uventet hurtige Forløb som ved den omhandlede 
Smedekones Død. Hendes Sygdomshistorie, hvorvidt den foreligger, afgiver ikke andre Symptomer end 
saadanne, der let kunne optræde og udvikle sig i Løbet af få Dage og paafølges af en naturlig Død, uden at 
noget Forgiftningstilfælde behøver at supponeres. Den Afdøde, skjøndt ved Fornuftens fulde Brug til det 
Sidste, og omgivet af 
Forskjællige Personer, har angaaende Sygdommens Oprindelse ingen Mistanke yttret, har af og til følt sig 
bedre; har endogsaa samme Morgen hun døde (Sygdommens 4de Dag) – see Skomager Kieslings Udsagn 
under Forhøret den 27 Januar – selv anordnet huuslige Ting ___Hendes Omgivelses Udsagn hentyde ikke i 
fjerneste Maade paa mistænkelige Omstændigheder. Nydelse af Spise og Vin ved Besøget i Odense maa 
saavel efter Symptomerne, som med Hensyn til Oplysningerne ved de optagne Forhør, betragtes som 
utilstrækkelige til at motivere Sandsynlighed af Forgiftning. Ægtefolkenes Forhold, i Forening med tilfældige 
Sammenstød af andre Begivenheder, der berøre Manden, maa vel antages at have givet Rygtet saavel 
Foranledning, som Næring. Muligheden af, at et Forgifningstilfælde har funder Sted, kan imidlertid ikke 
modbevises; ja, endogsaa ved en legal Obduction, hvis Stiftsamtet maatte ansee en saadan nødvendig, ikke 
fuldstændig afbevises, medmindre Forgiftelsen er bevirket ved omtalte Gift, der efter stærke Udtømmelser 
og saa lang Tids Forløb endnu maatte kunne spores ved chemisk Undersøgelse af Liget og Tarmcanalens 
Levninger. 
Fyens Stiftsphysicat, Odense d. 3die April 1856 
    Aarestrup 
Foranstaaende, i Henhold til Hr Amtmandens  behagelige Skrivelse af 1ste i f. M, indhentede Betænkning, 
fremsendes tjenstligt til dens videre behagelige Afb_else.- Sagens øvrige Actstykker følge tillige.        
Fyens Stiftamtshuus, 5 April 1856   L__f___ 
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