
Selvmord og andre ulykkelige dødsfaldSelvmord og andre ulykkelige dødsfald

Hil lerød d.  9.  feb.  2021Hi l lerød d.  9.  feb.  2021



Død af unaturlige årsagerDød af unaturlige årsager

Ledvogterens DatterLedvogterens Datter



1. Anvendte kilder:

» Dødsattester

» Dk’s administrative geografi

» Politiforhør / Fogedprotokol

» Avisartikler / MedieStream

1. Anvendte kilder:

» Dødsattester

» Dk’s administrative geografi

» Politiforhør / Fogedprotokol

» Avisartikler / MedieStream

Ledvogterens datterLedvogterens datter



Flemløse sogn: Døde kvindekøn 1886 - 1887







Vi skifter til 

Statens Arkiver: 

sa.dk
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Danmarks Administrative Geografi: 

digdag.dk
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MEDIKOLEGALE  DØDSATTESTER

MORD SELVMORD ULYKKER DØDFUNDNE

















På bagsiderne står der blot, at 
politiet frigiver liget til begravelse.







Vi skifter til 

siden med gamle aviser m.m.: 

mediestream.dk
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Danmarks Administrative Geografi: 

digdag.dk











Fogedprotokollen: 3 sider med forhør af
Storebroderen, faderen, en lokal mand og togføreren
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Banevogter Bros søn, Anders, forklarede formanet til sandhed, at han d. 12. marts om morgenen gik til skole
sammen med sin søster. Da det var et forrygende snevejr kom der kun få børn til skolen og læreren sendte dem
derfor hjem kl. 9.

De gik deres sædvanlige vej fra skolen ad Lindebjergvejen til banen, hvorefter de fulgte denne mod hjemmet.
De gik midt på jernbanen imellem skinnerne og havde da den forfærdelige snestorm lige i ansigtet.
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Ane Petrea døde 8½ år gammel d. 16. marts 1887 i Flemløse.



Lørdag d. 12. marts var Ane Petra og
hendes bror Anders i skole, men pga. det
voldsomme snevejr - det værste i mands
minde - var kun få børn mødt, og de, der
var, fik fri kl. 9.

Ane Petrea og Anders gik den sæd-
vanlige vej ad jernbanen i modvind med
sneen i ansigtet. På et tidspunkt, hvor
Anders netop havde strøget sneen fra
sine øjne, opdagede han toget fra
Tommerup ca. 15 m fra dem og råbte
‘spring til side’.

Da toget havde passeret dem, lå Ane
Petrea livløs på skinnerne. Togføreren
havde ikke set børnene, da vinduerne
foran fyret var tildækkede af sne.

Anders hentede straks en karl fra den
nærliggende Flemløse Mølle, og Ane
Petra blev båret til hjemmet, hvorefter
Dr. Lind fra Assens blev tilkaldt. Da toget
grundet snevejret ikke kørte, måtte
lægen i stedet tage turen i hestevogn og
ankom derfor først kl. 14.30; cirka 5
timer efter ulykken indtraf.

Ane Petreas hjerneskal var knust, og hun
havde fået en læsion af hjernen samt sår
i hovedet og en knust storetå-negl.

Ane Petrea døde i en alder af 8½ år
tirsdag d. 16. marts om morgenen, efter
at have ligget i bevidstløs tilstand i fire
døgn i hjemmet.
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» Protokoller over selvmord
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2. halvdel2. halvdel



Om Selvmordene i Kongeriget Danmark
i Aarene 1861-65

________

Den stedse stigende Hyppighed af Selvmord i Danmark i Perioden

1835―1860 har vakt stor Opmærksomhed ikke blot i Danmark selv,

men ogsaa i Udlandet.

Paa 100,000 Mennesker kom

i Perioden 1835―1844 . . . . 22 Selvmord.

1844―1856 . . . . 26 ―

1856―1860 . . . . 29 ―



Mod 100 Selvmord af Mandfolk kom paa det nærmeste 30 Selvmord

af Quinder Fruentimmere.
________

Paa 100.000 af hver Aldersklasse kom

af Individer under 20 Aar 9 Selvmord.

imell. 21 og 30  — 23 —

— 31 og 40  — 30 —

— 41 og 50  — 50 —

— 51 og 60  — 73 —

— 61 og 70  — 84 —

— 71 og 80  — 77 —

over 80  — 82 —



Af 100 Selvmordere valgte

1835–44
Mdf.      Frt.

1845–55
Mdf.     Frt.

1856–65
Mdf.      Frt.

Hængning 73 48 75 52 81 55

Drukning 17 43 15 39 11 37

Skydning 5 0 6 0 4 0

Skarpt redskab 

Nedstyrtning
5 5 3 6 3 5

Gift 1 4 1 3 1 3

}



Af  de i 1861 – 65  begaaede 2266 Selvmord falde:

paa Januar Maaned 124, eller 5,5 pCt. af  samtlige Selvmord.

Februar   — 134 — 5,9   — —

Marts — 175 — 7,7   — —

April — 214 — 9,4   — —

Maj — 257 — 11,3   — —

Juni — 255 — 11,3   — —

Juli — 282 — 12,4   — —

August     — 212 — 9,4   — —

Septbr — 171 — 7,6   — —

Oktbr — 172 — 7,6   — —

Novbr — 140 — 6,2   — —

Decbr — 130 — 5,7   — —
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M Æ N D KVINDER

HÆNGNING DR. A .

HÆNGNING DRUKNING A.

Alder: Årstid:
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Statens Arkiver: 

sa.dk















Astrid skal have mit Uhr



Forladt af Manden.

Natten til i Gaar har en ganske

ung Kone, gift med Formand paa

en Skotøj‚fabrik Th. Hansen,

hængt sig i sin Lejlighed i Knud‚-

gade Nr 66, 4. Sal.

Familien sad ret godt i det, da

Hansen er en duelig Arbejder, men

Ægteskabet var ikke lykkeligt paa

Grund af den unge Kone‚ Letsin-

dighed. Børn var der ingen af, og

da Konen trod‚ alle Advar‚ler ikke

opførte sig, som hun skulde, blev

det Hansen for broget; han solgte

dere‚ Møblement og flyttede i

On‚dag‚ fra hende. Herover blev

den hysteriske Kone imidlertid saa

fortvivlet, at hun hængte sig.

Da hende‚ Søster i Gaar

Morge‚ kom for at besøge hende,

fandt hun hende hængende paa

Lampekrogen. Lampen var taget

ned, og paa et Bord laa tre Breve

til Manden‚ Familie, en Salmebog

opslaaet paa ''Det er saa yndigt at

følge‚ ad'' og noget Smørrebrød.

Hu‚værten‚ Søn skar den unge

Kone ned. Hun havde længe været

kold, og Lægen kunde intet udrette.



Vi skifter til 

Statens Arkiver: 

sa.dk





Vil du have en 
letlæselig rapport? 
Så bestil kopien, 

som retsbetjentene 
sendte til Danmarks 
Statistik i stedet for 
den originale rapport 
fra fogeden/politiet.



Rapport over selvmord: 

Dødsattest

Bevæggrund:

• Forviklede Familieforhold



Rapport over selvmord: 

Anmeldelse

Den præliminære rapport optaget på 
findestedet.



Rapport over selvmord: 

Opfølgende forhør

Den afhørte: Albertine (moster)



Rapport over selvmord: 

Opfølgende forhør

De afhørte: 
Skræddermester Jensen fra 3. sal
og
Niels Peter Olsen (Trines far)



Rapport over selvmord: 

Opfølgende forhør

Den afhørte: Thomas (Trines mand)



Rapport over selvmord: 

Opfølgende forhør

Den afhørte: Thomas (fortsat)
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peter-olsen.dk/selvmordpeter-olsen.dk/selvmord



Hjælp til 
lægeudtryk på 

dodsregister.dk og 
på ordnet.dk.

Der er også 
dødsattester for 

dødfødte.

Søg i DAISY efter 
lægedistrikt/-kreds for at se, 

om der findes dødsattester, der 
endnu ikke er indskannede.


