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Tænder sætter spor Henning Lehmann Bastian Hent PDF "Ved ankomsten til Instituttet var der en hektisk,

anspændt stemning. Det høje adrenalinniveau kunne tydeligt mærkes både på rejseholdets folk,
kriminalpolitiets teknikere fra Kolding, retsmediciner og andre på stuen. Efter at være klædt om i

"beskyttelsesdragt" gik jeg i gang med arbejdet assisteret af sektionsbetjenten. Liget var anbragt på lejet med
de omtalte cementplader bundet fast til kroppen og benene. Jeg startede med at skabe overblik over kæber og
tænder. Herefter en systematisk registrering fra øre til øre af henholdsvis overkæbe og underkæbe. Da alle
detaljer var nedfældet og arbejdspapiret færdigt, stod politiet klar med journalmateriale på den savnede S.J.,
som var indhentet tidligere. Jeg trak mig tilbage til et afsides hjørne og begyndte en minutiøs sammenligning
af data tand for tand. Der var ingen uoverensstemmelser og rigeligt med data til at fastslå at den døde var
identisk med S.J. Der bredte sig en euforisk stemning i lokalet – nu havde man et lig og tydelige tegn på

mord. Omgående blev der ringet til politiet i Sønderborg, som blev bedt om straks at køre ud og anholde den
mistænkte mandlige bekendt, som havde boet i huset i Kværs ved siden af mergelgraven. Han havde været i
søgelyset længe, men uden lig var det op ad bakke ... Han har lige fjernet flisen fra brystet og bemærker at
begge brystvorter er væk." Bogen beskriver Retsodontologens arbejde med, i samarbejde med politi og

retsmedicinere, at identificere dødfundne personer. Det kan være kendte savnede eller ukendte, hvis identitet
først dukker op efter flere år. Bogen er rigt illustreret og beskriver flere af de "store sager", som forfatteren har
deltaget i. Desuden gives en detaljeret beskrivelse af de vigtigste karakteristika som mund og tænder rummer

til identifikation af en dødfunden person.

 

"Ved ankomsten til Instituttet var der en hektisk, anspændt stemning.
Det høje adrenalinniveau kunne tydeligt mærkes både på rejseholdets
folk, kriminalpolitiets teknikere fra Kolding, retsmediciner og andre
på stuen. Efter at være klædt om i "beskyttelsesdragt" gik jeg i gang
med arbejdet assisteret af sektionsbetjenten. Liget var anbragt på

lejet med de omtalte cementplader bundet fast til kroppen og benene.
Jeg startede med at skabe overblik over kæber og tænder. Herefter en
systematisk registrering fra øre til øre af henholdsvis overkæbe og
underkæbe. Da alle detaljer var nedfældet og arbejdspapiret færdigt,
stod politiet klar med journalmateriale på den savnede S.J., som var



indhentet tidligere. Jeg trak mig tilbage til et afsides hjørne og
begyndte en minutiøs sammenligning af data tand for tand. Der var
ingen uoverensstemmelser og rigeligt med data til at fastslå at den
døde var identisk med S.J. Der bredte sig en euforisk stemning i
lokalet – nu havde man et lig og tydelige tegn på mord. Omgående
blev der ringet til politiet i Sønderborg, som blev bedt om straks at
køre ud og anholde den mistænkte mandlige bekendt, som havde
boet i huset i Kværs ved siden af mergelgraven. Han havde været i
søgelyset længe, men uden lig var det op ad bakke ... Han har lige
fjernet flisen fra brystet og bemærker at begge brystvorter er væk."
Bogen beskriver Retsodontologens arbejde med, i samarbejde med
politi og retsmedicinere, at identificere dødfundne personer. Det kan
være kendte savnede eller ukendte, hvis identitet først dukker op
efter flere år. Bogen er rigt illustreret og beskriver flere af de "store
sager", som forfatteren har deltaget i. Desuden gives en detaljeret
beskrivelse af de vigtigste karakteristika som mund og tænder

rummer til identifikation af en dødfunden person.
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