Obduktion - Hjørring Lægedistrikt 1850
Oversigtsbilleder
Aar 1850 d. 20de April indfandt Undertegnede Distriktslæger, Gorgius fra Saltum og Hansen fra Hjørring sig
i Bekgaard Vrensted Sogn, for efter Reqvisition at foretage Syns og Obduktionsforretning over Gaardmand
Niels Christensen Bekgaards pludselig afdøde Kone Ane Marie Petersdatter, 48 Aar gammel, Og fandtes da
ved den udvendige Undersøgelse:
Ansigtet, især den underste Deel, oversaaet med en Mængde dels større, dels mindre, ligesom kradsede
Saar. Tungen fast indeklemt mellem Tænderne. Paa venstre Side af larynx (: strubehovedet) fandtes
ligeledes en Deel lignende Saar, Underlivet stærkt udspændt, for øvrigt ingen Anden udvendig Læsion. Paa
Ryggen de sædvanlige Dødspletter. Det bemærkes at Konen blev fundet Torsdag Morgen i Bryggerset i
bevidstløs eller død Tilstand tæt ved et Koe og et Svinetrug, med Ansigtet nedad og blodig. Gulvet
sammesteds er ikke broelagt. Efter den udvendige Undersøgelse skredes til den indvendige, og aabnedes
da Hovedet paa sædvanlig Maade ved et Korssnit. Efter at Hudlapperne vare præparerede (: klargjort)
Tilside, fandtes paa forreste Deel af venstre Issebeen, langs Tindingebeenets Skjoldsøm samt paa venstre
Side af Baghovedet noget udtraadt Blod mellem Beenhinden og Benet. Dernæst gennemsavedes Cranium,
og ved at borttage den fandtes lidt Blod mellem dura mater (:en tyk bindevævsmembran, en del af
hjernehinden) og Beenet. Dernæst gjennemklippedes dura mater med et Korssnit og udtoges Hjernen.
Denne fandtes ikke synderlig opfyldt med Blod, intet Vand i Sideventriklerne. Dog var plexus coroidæus
paa venstre Side mere overfyldt end paa høire. Paa den indvendige Side af Hjerneskallen fandtes intet Brud
eller anden Læsion. Dernæst gjordes nogle Snit i de forskjellige Excoriationer (: hudafskrabninger) i
Ansigtet, men under disse fandtes intet udtraadt Blod. Dernæst gjordes et Indsnit fra Jugulum (:fordybning
over nøglebenet/struben) op imod Hagen, glandula thyroidea (:skjoldbruskkirtelen) gjennemskares og
larynx (:strubehovedet) tilligemed den øverste Del af Luftrøret præpareredes (:klargjordes) og udtoges.
Ogsaa paa venstre Side af disse Dele saaes noget udtraadt Blod mellem Musklerne. Bruskene i
Luftrørshovedet syntes rigtig nok temmelig bevægelige; dog var intet Brud tilstede. Luftrøret med (?)hoved
aabnedes dernæst langs den bageste Side, og fandtes da Sliimhinden her, ligeledes paa venstre Side, stærkt
injiceret med Blod. Incisionen (: snittet, gennemskæringen) for paa Halsen fortsattes dernæst indtil Spidsen
af Brystet, Brusken paa begge Sider af Brysterne gjennemskares og Hjertet udtoges og undersøgtes. Begge
Lunger vare overordentligt stærkt overfyldte med sort skummende Blod, begge Hjertets Kamre ligeledes
fyldte med sort tyndt Blod. Incisionen fortsattes dernæst ned til Issebeenet (skrivefejl, her må menes:
skambenet), for at undersøge Underlivets Indvolde. Den øverste Deel af Tyndtarmen var stærkt injiceret,
hvorimod ikke den nederste Deel samt Tyktarmen. Mavens Sliimhinde meget mørk, Leveren af naturlig
Farve og Konsistens, Altsaa intet Blod ved Gjennemskæringen: I Galdeblæren kun lidt mørk Galde. Milten
derimod mørk og meget blodig. Nyrerne naturlige ligeledes uterus (: livmoderen).
Den herpaa beroende Conclussion forbeholder vi os endmere at meddele Øvrigheden.
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Supplerende forklaringer:
Det udspændte Underliv skyldtes, at der havde ophobet sig tarmluft efter de mere end 24 timer, der var
gået. De nævnte Dødspletter på ryggen opstår nemlig først efter mindst et døgn.
At Hudlapperne var "præparerede tilside" betyder blot, at de fire lapper er foldet ud, ligesom når man
skræller en appelsin!
Udtrykket Skjoldsøm er en ældre betegnelse for en takket søm.
Plexus choroideus er de karholdige områder i hjernen (ventriklerne) som danner
hjernevæsken/cerebrospinalvæsken hvis funktion er at beskytte hjerne og rygmarv.
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