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Af Politirapporter og Kredslægeerklæring fremgaar: Ædele Andersen er født d. 1ste November 1905 som 
Datter af Arbejder Carl Oscar Andersen og Hustru Maren Kirstine Thomasdatter Mikkelsen i Svenstrup By 
og Sogn. Hun er No 6 af 10 Børn. Forældrene ved ikke noget om Sindssygdom, Aandssvaghed eller 
Forbrydelser i Familien og mener, at de andre Børn er normalt udviklede og begavede. Hun er opvokset i 
Hjemmet og har faaet den sædvanlige Almueskoleundervisning. En Attest fra hendes daværende Lærer 
udtaler, at hun var langt bagefter i Skolen i forhold til sine jævnaldrende og nærmest abnorm. Hun blev 
konfirmeret i Foraaret 1921, altsaa godt 16 ½ Aar gammel. I en Attest fra Præsten, som konfirmerede 
hende, bemærkes, at hun var sygelig og ikke legemlig udviklet som Børn i den Alder. Han har intet at 
udsætte paa hendes Opførsel, og hun var tilfredsstillende med 
Hensyn til Standpunkter og Kundskaber. Moderen oplyser, at den Sygdom, som hindrede hende i at komme 
til Konfirmationsforberedelse var en ”Nervesygdom i Hovedet”, behandlet af Dr. Elsnab i Aalborg. Af 
Sygdomme har hun i øvrigt foruden denne kun haft Polyper i Næsesvælget, hvorfor hun er blevet opereret 



af Dr. Christensen i Svendstrup. Moderen har oplyst, at Sigtede altid har været noget tilbage i Udvikling, 
saavel legemlig som aandelig, men noget egentligt abnormt har hun ikke bemærket hos hende. Hun var 
flink og villig til at hjælpe med i Hjemmet og kunde passe Bagning og Storvask selv, naar Moderen var ude 
paa Arbejde. Hun har altid hængt stærkt ved Hjemmet og har aldrig før tjent længere borte end at hun 
 

[Her mangler en side] 
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Hun ved, naar det er hendes Fødselsdag og –Aar samt Fødested, ligeledes kender hun Faderens og 
Moderens Fødselsdage. Hun ved ikke rigtig, hvad Nummer hun indtager i Rækken af Søskende. Hun er 
orienteret med hensyn til Tiden og Stedet, der kan ikke spores Vrangforestillinger. 
Hun skriver sit Navn tydeligt og med ret ordentlig Skrift, og hun læser et lettere Stykke nogenlunde. Hun 
standser dog ved et Par lidt længere Ord og maa stave sig igennem dem. Der er slet ikke Tale om, at hun 
kan gengive noget af det læste. Hun kan slet ikke regne. Hun kan huske enkelte Udregninger fra Tabellen, 
Fradragning og Division forstaar hun slet ikke. Hun ved at der er 12 Maaneder i Aaret, men ikke hvor mange 
Dage eller Uger. Hun kan nævne Maanedernes navne i Rækkefølge og kan ogsaa nævne Antallet af Dage i 
nogle af dem. 
Geografien er hun fuldstændig ”blank” i. Hun ved, at Hovedstaden i Danmark er København, men hun har 
meget vanskelig ved at finde den paa Kortet. Hun kender Navnene paa de store Øer Fyn, Sjælland og 
Lolland, men hun kan ingen Byer nævne i Jylland, hun kender ikke Verdensdelene, hun kender ingen Lande 
og endnu mindre Hovedstæder i Europa. Efter lang Betænkning siger hun, at Solen staar op i Øst og gaar 
ned i Nord. 
Historien er det ikke bedre med. Hun ved ikke Navnet paa Kongen. Christian d. 4de ”var dog vistnok en 
Konge”. Hun kender intet til Krigene i 48 og 64. Hun kender enkelte Navne fra Bibelhistorien f.Eks. David og 
Salomon, men kan ikke fortælle nogetsomhelst om dem. Hun kan nævne de fleste af de 10 Bud. Hun 
kender intetsomhelst til de sociale Forhold. Ved dog, at man skal i Skole i 7 Aars-Alderen og kender den 
gængse Mønt. 
 
 
Paa Spørgsmaalet, om hun kan lave Mad, svarer hun: ”Ja, Kartofler.” Efter længere Tids Betænkning ”stege 
Fricadeller.” Paa Spørgsmaalet, om hun holder af sine Forældre, svarer hun bejaende, men ellers er der 
ingen hun synes at bryde sig om. Hvis hun havde fundet en Pung med Penge, vilde hun gaa til Sognefogden 
med den. Hun kan ikke give noget Svar paa, hvorfor man ikke maa stjæle, eller hvorfor man ikke maa stikke 
Ild paa et Hus. Aandeligt Selvarbejde kan hun slet ikke præstere. Siger man f.Eks. at hun skal nævne et Ord, 
hvori Rose findes, svarer hun Tulipan. Hun kan ikke forklare, hvad Forskel der er paa en Dreng og en Dværg. 
Definition af almindelige Ting og Begreber er hende umulig. Summa summarum: Hun er ganske blottet for 
de almindelige Skolekundskaber, hendes Hukommelse er daarlig, Opfattelsen slet, hun er ude af Stand til 
aandelig Selvarbejde af enhver Art; hendes etiske og moralske Begreber er rudimentære; hun maa 
betegnes som aandssvag i ret betydelig Grad og anses for ude af Stand til at bedømme det utilladelige i den 
Forbrydelse, hun har gjort sig skyldig i.  
Edele Andersen selv forklarer for Politiet, at en Dag i Begyndelsen af Maj tog hun i Bryggerset en Æske, 
hvori der var en Tændstik og gik over i Udhuset og med den eneste Tændstik, der var i Æsken, antændte 
hun noget Hø, der laa paa Gulvet, hvorefter hun gik uden at se nærmere efter, hvorvidt Ilden fængede. Da 
hun gik ind i Stuehuset, saa hun, at det brændte i Udhuset. Paa Spørgsmaal om, hvorfor hun handlede 
saaledes, siger hun, at det kan hun ikke forklare. Hun var ikke ked af sin Tjeneste. – Sin Tilstaaelse tog hun 
senere  
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tilbage og siger, at hun tilstod blot fordi saa maatte hun komme hjem, og det var det, hun vilde. Efter 
Branden sad hun inde i Dagligstuen og blev først opmærksom paa Branden, da 
en Mand, som gik ude i Gaarden, gjorde hende opmærksom derpaa. Paa grundlag af en Erklæring fra 
Retslægeraadet, som anbefalede, at sigtede, der er aandssvag, som farlig for den offentlige Sikkerhed 
anbringes i en Aandssvageanstalt, frafaldt Statsadvokaturen Tiltalen 
mod Ædele Andersen mod at alle forlangender skete Fyldest, og d. 25 i 1ste – 1925 blev hun anbragt i 
Kvindehjemmet i D.K.A.  
Ved intelligensundersøgelsen den 12-2-1925 findes en Intelligensalder paa 8,4 Aar, en Kvotient paa 44. Hun 
gør et stilfærdigt og bly Indtryk. 
 
[Hovedmål] 
Diameter  … occipitalis  15 ½ cm. 
-ll-  antero -post … 15 ½ cm. 
-ll- …  12 cm. 
-ll-  bitemporalis 10 cm. 
 
Fysisk set er hun meget uudviklet; Menstruationen er f.Eks. ikke indtraadt. Men i øvrigt findes ikke 
Symptomer paa sygelige Tilstande. 
 
Ædele har hidtil været elskværdig og medgørlig, men forskellige Tegn tyder paa, at hendes sande 
uelskværdige Natur nu vil komme frem. Hun strikker stopper og sømmer ganske pænt. 
27-6-25  
A Kruuse   
 
Hendes Sag findes refereret i Retslægeraadets Beretning 1924 nr. 875 pag 72. 
 
Efter at et Venskab med Elly Kruuse er ophørt, er Ædele atter den samme søde og medgørlige Pige som før. 
13-12-25 
A Kruuse 
 
Decb 1925: rejst hjem på Juleferie 
 
26/6-26 rejst paa Ferie 
 
30/8 26  Klager over sm [smerter] i columna [rygrad] svarende til nederste thoracal-del. Ved direkte tryk 
angives trykket udbredt af de 4 nederste thoravertebr ligeledes ved indirekte tryk angives sm [smerter], 
angivelserne dog ret varierende. Hun holder ikke Ryggen stiv ved forsøg paa at samle noget op fra gulvet. 
Indl paa Sygehuset til obs for spond. 
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8/9 Ingen klager over sm. [smerter] 
9/9 Velbef. oppe tilbage til afdl. 
 



9/11-26 Er faldet og klager over stærke sm. i h. fod der er hævet og hvor der er svulst omkring begge 
malleoli, der er distinkt trykpulv… [ømhed]… [på] laterale malleolus.  
Til sygehuset. 
 
Røntgenf. 23.11/-26. Der ses en afsprængning af nederste del af fibula,  
der er ingen deviation.  
 
10/11-26 Der anlægges gibsskinne 
 
12/11-26 Ingen klager skinnen ligger godt.  
 
19/11-26 Rp. [recipe] massage 
 
24/11-26 Afvikler Foden uden Sm [smerter] 
 
25/11-26 Tilbage til afdl.  
 
22-12-26 rejst hjem paa Feriebesøg i Julen 
 
Esther Gram har øjensynlig haft daarlig Indflydelse paa Ædele. Hun blev næsvis, nægtede at arbejde og i det 
hele at lyde. Efter Esthers Fjernelse fra Afdelingen og Ædeles Fastsættelse i nogle Dage i Strikkestuen – hun 
gør ellers Funktionærværelser rene – er Tilstanden atter den gamle. Ædele er ganske flink, men ikke altid 
lige paalidelig til sit Arbejde. 
20-4-27 
A Kruuse 
 
8/7 27 rejst paa Ferie. 
 
11/10 indl. paa Sygehus til Obs. [observation] paa Gr.a. [på grund af ] abd.sm. [abdominalsmerter = 
mavesmerter] Graviditas? 
 
22/10 oppe i Gaar 2 timer. 
 
27/10-27 hun benægter Mulighed for Graviditet. Ingen Menses her. Inspektion paa Lejet 
viser Hymen adest. Uterus kan ikke føles gen. Abdomen. Expl. undlades.  
Til Afd.  
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3/1 28 Atter de Tidligere omtalte Fornemmelser. Til Sygehuset. 
 
4/1 Har ingen aff.  
Rp. Lax Chlysma, paraffin 15 mg x3 
Ingen særlige klager her 
 
5/1 Aff. i Gaar efter Chlysma (vand). ÷ Opk. [opkast ] ÷ Klager – Der er ganske let Ovari. Formentlig drejer 
det sig om en smaa-cystisk degeneratio ovarii […] 
Rep. Sal. brom.natr. 1g. x3 
 



7/1 28 Inger klager her, ingen Sympt. Angiver en let og ubestemt Fornemmelse i Abd. 
 
9/1 Absolut ingen Klager 
 
10/1-28 […] 
 
26/1-28. Har lige haft Menses for første Gang i længere Tid. Ingen […], men efter Menses Ophør stærke 
Underlivssm.[underlivssmerter] som […] Omslag 
 
7-7.28: rejst paa Feriebesøg 
 
29-4-29 Indl. paa Sygehuset for Øjenlidelse. Der er Sm [smerter] i forreste Bulbusafsnit. Mediale Del af h. 
Øjes Seleca er ens rød. Midt i de røde et […] tørt Parti med smaa gullige Punkter. Confunchita blank. 
 
30/4-29 Ingen Betændelsesreaktion. […] 
 
10-7-29: rejst paa Ferie 
 
24/9-29 Indl. paa Sygehuset efter et Slag paa Femur [lårbensknogle] […] 
 
26/9-29 Ingen Feber. Der er betydelig Ømhed. Rep – Omslag 
 
28/9-29 Hævelsen og Ømh. Svinder 
 
1/10-29 Kun minimal Hævelse. Rep Massage […] 
 
3-10-29 Fornærmet over ikke at komme hjem i Dag. 
 
4/10-29 Til Afd. Ambulant Beh. 
 
8/10 29 Der findes paa v. Knæ 2 abscesser (bylder) og paa Bagsiden af v. Fem. [femur] en 10 cm over 
Knælinjen 1 absces. Indlægges. Rp. […] 
 
10/10 29 Abscesserne har […] sig, de 2 helede […] 
 
14/10 29 Abscesserne alle helede […] 
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8-11-29 Ædele gør Funktionærværelser rene og gør det i alle Maader godt og paalideligt. Er rolig, godmodig 
og venlig. 
A. Kruuse 
 
11-7-1930 rejst paa Feriebesøg 
 
12-1-31 Obj. Undersøgelse: Hun er lille af Væxt – Ansigtet ser ældre ud end svarende til Alderen. Ansigtet 
lille – Huden noget tør […] Refl. Livlige, ens […] Højde: 147,9 cm. (Nr. 1409) 
 



17-1-31 Indl. paa Sygehus for Menstruationsvanskeligheder. Menses sidst for 3 Mdr. siden, begyndt i Dag 
igen. Da hun i det hele synes endokrin. Rep. […] 1x 3 Tabl. […] 
 
19/1 31 Menses ophørt 
 
[…] 
 
10-7-1931: rejst paa Feriebesøg 
 
18/8-31 Afd. Angiver, at hun ikke blev bedret med ovennævnte behandling […] Hun angiver nu atter st. Sm. 
[smerter] og hun besvimede i Nat, da hun kom fra W.C. Til Sygehuset. 
 
[…] 
 
11/10-31 Nu meget sparsomme Menses, for første Gang siden Maj. Træg aff. [… 
 
[…] 
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18/11-31 Spørgsmaalet Behandling drøftes med Overlæge Fjeldborg, der tilraader Hormonbehandl. Da der 
ikke er væsentlig andet at gøre. 
 
19/11-31 Rep. Tabl. […] Vægt. 49,2 Kg. 
 
27-11-31 Vægt 49,4 Kg. 
 
[…] 
 
Decb. 1931: 
Vægt 51 Kg. Har haft hævede Ankler. Natsygeplejersken melder stadig manglende Søvn. Appetit lidt 
forbedret. Befindendet tilsyneladende bedret. Væremaaden lidt livligere. 
 
16/8 32 Indlægges paa Sygehuset med en Absces i regio sacralis. 
 
[…]  
 
24/8 32 Abscessen lægt.  Udskrives 
Vægt 49,5 Kg. 
Menses har paa Sygehuset været til Stede fra 21-23/8 begge Dage incl. 
 
15/9-32 Til Røntgenbehandling paa Vejle Sygehus […] 
 
14/12 32 Indlagt paa Sygehuset 
De sidste Dage angiveligt voldsomme Molimina, hvorunder  hun har været urolig og hallucineret. Har faaet 
morfin. 
Ved Indlæggelsen gør hun et funktionelt Indtryk 
 



24/12 32 udskrives af Protokollen, gør nu Tjeneste som Arbejdsfør. Faldt hurtigt og helt til Ro, da Cellen 
blev stillet i Udsigt. 
Opfører sig naturligt, villig, Arbejdet = alm. Arbejdsfør 
 
9-4-1933 Indl. paa Sygehuset 
Tp. [temperatur] 40. klager over stærke Sm [smerter] i v. Øre […] 
10-4-33 Tp staig over 40. Klager over Sm i V. Øre og bag Øret. Angiver Ømhed ved Percussion prve. Mast. 
Der er her ingen Svulst eller Ødem. Ingen Rødme. [… 
11-4-33 40,6/39,2. Der er kommet betydelig Svulst af Panderegionen lige over Næsen. Huden ødematøs, 
glinsende, øm, ikke rød. Mindre Ømhed bag Øret. 
Der ses et ubetydeligt Saar i Haargrænsen 
 
11/433 Røntgen af Pandehuler: 50/33 Intet abn. 
 
[…] 
 
24/4 33 Rask. Udskrives 
 
26/10 33 Urin ÷ (A, B, P, S) 
 
30/12 33 Indl. paa Sygehuset. Har i de sidste Dage klaget over Sm tværs over Abdomen og Diarrhae. Har i 
de sidste Aar haft lette Anfald af lign. Art. 
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Ved objekt. Unders. Findes der let ømhed i v. fossa iliaca ellers intet abnormt. 
 
31/12 Rp. Tabl. Acidi citric. 1 x 3. Skaanediæt 
 
[…] 
 
31/1 34 Indl. paa Sygehuset som Pt., da hun i den senere Tid kun har haft ringe Appetit og tabt 1 ½ kg. i 
løbet af 1 Uge. Sover ikke om Natten […] 
 
1/2  Sovet nogenlunde efter at have faaet 1 Tabl. Domini 
 
2/2 Sovet godt i nat uden Domini – Appetitten darlig, spiser som en Fugl 
 
[…] 
 
7/2 Sover nu bedre. App. [appetit] bedre. Ser helt flink ud. 
 
12/2 Er atter beg. at sove daarligere. […] 
 
14/2 har regelm. Haft forhøjet Aftentemp., indtil 38 . Forsøgtsvis Rp. Pyramidon ctg. 10 x 4 
 
16/2 Ingen Virkning af Pyramidon 
 
[…] 
 



3/3 Velbefindende. Udskrives til Afd. C 
Hysteria 
 
15/4 Hun har her paa Sygehuset til Stadighed faaet Hypnotica […] Appetiten er ret sløj til trods for 
Arzenikdraaber […] 
Klager undertiden over Underlivssmerter. Intet Udflod. De sidste 14 Dage har hun været i bedre Humør, har 
spist lidt bedre. Faar nu ingen Hypnotica. Sover kun lidt.  
Der forsøges Lutex ”Leo” 1 K. E. i musc. hver anden Dag. 
 
[…] 
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26/5 Rp. Ny Lutex kur 2 cm3 hver anden Dag 
 
5/6 34 Har faaet 5x 2 cm3 Lutex  
[…] Almenbefindendet er afgjort blevet daarligere.  
Sep. Lutex 
 
27/10 34 Rep. Lutex 2 cm hver 2den Dag. 
Er nu i daarlig Periode, med Søvnløshed og daarligt Humør. Ikke saa slemt som ofte Tidl. 
 
6/11 34 Menses har vist sig i Dag – ikke mere end ca 1 lille Haandflade – […] Er selv klar over, at hun ved 
Menses Tider er urimelig og i daarligt Humør. 
 
8/11 34 Har nu faaet Lutex 2 cm x 6 
I Gaar og til Morgen Opkastninger, ser daarlig ud. I Gaar Aftes Sm. i Abd. […] 
Man maa notere, at hun har haft en lang psykisk god Periode mellem de to Lutexbehandlinger, og at sidste 
Behandling indlededes, da hun atter psykisk blev daarligere. 
 
9/1 -1935 Erfaringerne med Lutex injektionerne synes at vise, at der først kommer en Forværring af 
Tilstanden, men derefter en betydelig bedring. Man er derfor atter begyndt paa en Serie. Lutex 2 cm3 x 6 
Hun klager nu stærkt over Uro, Søvnløshed, Sm. i […]. Derfor Indl. paa Sygehuset 
Menses har været til Stede én Gang yderst sparsomt siden sidste Serie Lutex. Ingen medfølgende 
Forværrelse. 
 
11/1 35 kan ikke sove trods Domin 1 Tabl. Og klager over stærke  Abdominal sm.  
 
[…] 
 
15/1 35 Bedring 
 
[…] 
 
25/1- 35 Har nu faaet Lutex 6 x 2 Cm3 
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Har det i alle Maader bedre. Spiser og tager paa i Vægt. Udskrives til Afd. C. 
 



[…] 
 
1/6 35. Hun begynder atter at klage over Søvnløshed og Utilpashed. En Enkelt Gang ganske ringe 
menstruationsblødning. Bedre selv om Injektioner. 
 
19/7 35 Har nu faaet Lutex 2 cm3 x 7 
 
Befinder sig langt bedre. […] 
 
3/1 36 Atter en Periode med Hovedpine og daarligt Humør. Menses har ikke været til Stede. Holder Vægten 
[…] 
 
8/1-37 Har nu faaet 15 cm3 Lutex  […] Resultatet tilsyneladende godt. – Taget paa i Vægt, Appetit bedret 
betydeligt. Udseende bedre. 
 
[…] 
 
26/2-37 Har i længere Tid stadig tabt i Vægt (i de sidste 10 Md. 7 kg.) – i sidste Uge 900 gr. 
Er Søvnløs – daarlig appetit – er deprimeret – livstræt – ”ked af det hele” – vil ”løbe min vej”. Indl. 
Sygehuset. Rp. Extra forplejning. […] Kurbad. 
 
18/3-37 Aff. i Orden. Har taget godt paa i Vægt. Bef. [befinder] sig subjectiv bet. [betydelig] bedre. 
 
19/3- Har taget godt paa i Vægt (ca. 3 kg.]. Udskrives […] 
 
7/5-37 Har tabt 2,7 Kg. siden sidste Udskrivelse ser sløj og elendig ud. […] 
 

[Side 13/76] 
[…] 
 
24/5 37 Har taget 800 gr. Paa i sidste Uge – er betydelig flinkere til at spise. 
 
[…] 
 
18/6-37 Har taget godt paa i Vægt, bef. [befinder] sig godt. Udskrives til C. 
 
23/6 1937: rejst paa Ferie 
 
31/8-37 Har atter tabt stærkt i Vægt. Er i det hele Sløj, føler sig træt […] Spiser daarligt. I Dag til Morgen 
Opkastning. Indl. Sygehuset til obs. 
 
[…] 
 
3/9 37 […] + TB [tuberkulose]. Anm [anmeldt] til Kredslægen. 
 
7/9- 37 Indl. på TB 
 
8/10 – 37 Har taget 3,6 kg. paa i Vægt under Opholdet her. Ser meget flinkere ud. Spiser ret godt. Kun ubet. 
[ubetydelig] Hoste og Expect. ÷ Nattesved. Sovet godt om Natten. Nerverne synes i det hele at være bedre. 



Tp. Holder sig stadig forhøjet (37,0-38,0), af og til en enkelt Dag 39,0. 
 
[…] 
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[…] 
 
14/1-37 [der skulle have stået 38] I Aftes noget urolig, vilde til Vinduet. Til Morgen klager hun over Sm. i v. 
Haand kan der ses moderat Hævelse […] Hun angiver, at det er fremkommet, da Nattevagten havde taget 
fat i hende. 
Expect ++ T.B 14/2-38 Tp-forhøjelse [temperaturforhøjelse] 
 
28/2-38 
Tp. De sidste ca. 14 dage meget uregelm. Svingende mellem 
 36,5 og 39,2. Hoste uf. [uforandret] Expect. Mindre. Ingen klager. Spiser ret godt. Ingen Opkast. 
 
8/9-38 Tp nu faldet nogenlunde til Ro mellem 37 og 38 . Tilstanden ganske uf.  
[…] 
 
Røntgen viser uf. [uforandrede] Forhold. 
[…] 
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Daabsattest 
for Ædele Andersen 

Fødeby og Sogn Svenstrup By og Sogn 
 

Fødselsaar- og Dag 1905, 1’ November 
 

Kirken, hvori Barnet er fremstillet 
efter Hjemmedaab 

Svenstrup 

Daabsaar og Daabsdag samt Aar og 
Dag for Fremstillingen i Kirken 

1905, 5’ November 
1906, 9’ September 

Forældrenes fulde Navn og Stilling Arbejder Carl Oskar Andersen og Hustru Maren Kirstine Thomasdatter  
Mikkelsen 

 
Ellidshøj-Svenstrup Præsteembede den 13. Januar 25 
   Konrad Hansen 
   Sognepræst 
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[Kuvert] 

Ædele Andersen 
Født 1/11 1905    Indkom 24/ 1925 
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Koppeattest 
Ædele Andersen 
født i Svenstrup og boende i Svenstrup 
er den 11. Juni 1912 i en Alder af 6 ½ Aar 
indpodet med animal Lymfe. 
Eftersyn den 18. Juni 1912 viste, at Indpodningen var lykkedes. 
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Meddelelse fra Nationalforeningens Sanatorium ved Skørping de 14. Marts 1938 
Til Den Kellerske Aandssvageanstalt, Brejning pr. Børkop   
Hermed fremsendes Adgangsbevis  for Frk. Ædele Andersen, hvilken Patient kan modtages paa herværende 
Sanatorium Lørdag den 19 ds. 
Ærbødigst Nationalforeningens Sanatorium Skørping 
G. Jensen  
Meddelt Sygehuset. 
Rekv. Falck til Transport Lørdag kl. 13 
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Til Herr Professor Keller 
Edel Andersen, Kvindehjemmet trænger til Helprothese 
Kirstine Thomsen, Kvindehjemmet trænger til Helprothese 
Ærbødigst […] 
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Svenstrup 15/12 25 
Edle Andersen fra Svenstrup Datter af Karl O. Andersen, som opholder sig paa Brejninge Aandssvageanstalt, 
og som ønsker at fejre Julen hjemme hos Forældrene, men efter Forældrenes Udtalelse, kan saadan 
Tilladelse ikke gives uden den stedlige Sognefoged vil garantere for hendes Ophold i denne tid, at der ikke 
skal ske noget som kan være hende til Skade, baade paa den ene og anden Maade. Da skal jeg som 
Sognefoged her garantere for at Tilsyn skal blive ført med hende i den Tid hun er hjemme Ca. 14 Dage. 
 
Svenstrup 15/12 25 
L. Larsen 
Sognefoged 
 
Til Hr. Professor Keller 
Brejninge 
 
 

[Side 44/76] 
 
Hr. Professor Kellner, Brejninge Aandssvageanstalt! 



 
Underskrevne Husejer Karl O. Andersen af Svenstrup tillader sig ved nærværende høfligst at henvende sig 
med Forespørgsel om, hvornaar jeg tør vente min paa Anstalten værende datter: Edle Andersen hjemsendt, 
og om jeg eventuelt skal fremsende Ansøgning desangaaende, og 
hvorledes jeg i øvrigt har at forholde mig paa dette Omraade. Jeg tør maaske udbede mig Hr. Professorens 
behgl. Meddelelse herom tilstillet.  
 
Ærbødigst  
Karl O. Andersen / 
m.f.p. 
 
Svenstrup 2/12 1925 
Jyll.  

[Side 46/76] 
 
Til Hr. Professor Keller 
 
Edele (Edel) Andersen, Kvindehjemmet trænger til Overmundsprothese (45 Kr) […] 
 
Synes næppe paakrævet.  
4/2 25 
Lægges til hendes Sag 
[…] 
 
 

[Side 51/76] 
Pigen Edle Andersen, fra Svenstrup, som af Offentligheden forlanges anbragt paa en Opdrageanstalt, 
afreiser her fra Lørdag Morgen den 24 decm og medbringer de fornødne efter Anstaltens fastsatte Regler, 
Genstande – 
Svenstrup 21/11 25 
[…] Sognefoged 
 
Til den Kellerske – Aandssvage – Anstalt 
Breining pr. Børkop 


