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Sag nr. 77 Forhør i anledn. Af lærer Knud Chr. Andersen af Nørøxe er fundet hængt Dødsforhør 
27/4. 7/5, Udskr. Til amtet, 11/5 derfra ei  videre. (foto 176) 
 
Fogedbog 1903-04 
 
Aar 1904 den 27. april eftermid. Kl. 1 mødte i den ord. Fogeds forfald hans konst. Fuldmægtig 
cand. Jur Mortensen med nedentegnede vidner paa sogneraadsformand Niels Gravesens gaard i 
Sønderøxe i Brovst for at afholde 
Befalet forretning og medico – legalt ligsyn i anledning af at lærer Knud Chr. Andersen af 
Sønderøxe i gaar er funden hængt. 
Der fremlagdes en rapport af gaars dato fra politibetjent Marius, fra hvem meddelelsen om ligfundet 
i gaar eftermiddags var tilgaaet Herredskontoret. 
Fremstod afdødes hustru Kirsten Marie Østergaard Pedersen, der forklarer, at afdøde, hendes mand, 
hvis navn var Knud Christian Andersen 37 aar, var lærer ved Sønderøxe skole, hvilken stilling han 
havde beklædt i 5 aar. De havade været gift 1 aar (2 år iflg. Kirkebogen) i afvigte marts maaned og 
har ikke haft børn i deres ægteskab. Hendes forklaring til den fremlagte rapport blev hende forelæst 
og godkjender hun denne, idet hun videre forklarer at det var ved ellevetiden i gaar formiddag, at 
pastor Lange indfandt sig paa skolen, nærmest for at trøste hendes mand, der havde været hos ham 
den foregaaende aften. Hendes mand stod, som i rapporten forudsat, meget tidligt op i gaar morges, 
idet klokken vist kun var 5½. Han kunde ikke sove, han var stærkt forkjølet, maven og halsen var 
daarlig og om aftenen før svedte han som i feberhede. Han, saavel som ogsaa Kprd. har gaaet og 
været stærkt forkiølede i de sidste 8 dages tid. Kprd. Lagde ikke mærke til, at afdøde i gaar morges 
stod op, idet han hver morgen plejede at staa op før hun og gøre alt i orden for hende. Kptd. saa 
stadig ud af vinduet efter afdøde. Da pastor Lange kom og havde talt noget med Kptd. gjorde denne 
en bemærkning om: at ”naa her har De tørvehus” og saa ind paa tørvene i dette, men uden at nogen 
af dem lagde mærke til noget. Først da pastor Lange var kommet bort fra huset, fandt Kptd. paa at 
se efter afdøde inde i tørvehuset og da hun kom herind saa hun ham hænge i et søm i dørkarmen. 
Hun skyndte at tilkalde pastor Lange, hvorefter denne og politibetjenten kom til, og manden blev 
skaaret ned. Den anledning i hvilken politibetjenten havde indfundet sig for at tage forklaring af 
Kptd stod ikke paa nogen maade i forbindelse med afdøde. Kptd. befandt sig for ca. 8 dage siden 
paa en vogn, hvis kusk formentes at have forulempet en cyklist, og det var herom, Kptd. skulde 
afhøres. Afdøde var ikke engang med paa vognen. Afdøde var som anført i den sidste tid syg af 
forkølelse eller influenza og i lørdags fik han meddelelse om en nær forestaaende bispevisitats. Da 
pastor Lange i lørdags selv var paa skolen og anmeldte visitatsen, tog afdøde sig denne 
tilsyneladende let, idet han paa dennes spørgsmaal om han var kjed af at visitatsen skulde holdes 
hos afdøde svarede: ”Ja nogen skal jo have ham og saa kan jeg jo ligesaa godt tage ham”. I søndags 
var afdøde i kirke og fik nærmere besked om den forestaaende visitats. Da han kom hjem herfra var 
han meget kjed af visitatsen og udtalte til Kptd. at ”hvis Du havde været hjemme i lørdags, havde vi 
maaske kunnet faa det forpurret”. Hele mandagen kredsede alle hans tanker om visitatsen, der 
skulde være. Han udtalte: Jeg kan arbejde nat og dag men aldrig blive færdig til at tage imod 
biskoppen”. Mandag kom afdøde hjem, fra en samtale med pastor Lange og var tilsyneladende 
blevet beroliget. Ud paa aftenen kom uroen over ham, han gik op og ned ad gulvet. Tidligere paa 
aftenen brugte han udtryk til Kptd. som: ”om hun altid vilde være ham tro”. Han gik i seng vist nok 
kl. 8½ og mærkede Kptd., at han laa i feber hele natten, nu lagde Kptd. som anført ikke mærke til at 
han stod op om morgenen. Kptd. var overbevist om at manden efter maaden hvorpaa han fandtes og 



efter alt foreliggende har berøvet sig livet ved hængning. Som motiv hertil kan hun kun tænke sig 
frygten hos ham for den forestaaende bispevisitsats i forbindelse med hans øvrige legemlige tilstand 
fra hans forkølelessygdom. Afdøde nød saa godt som aldrig spiritus. Kptd. kender ikke noget til 
sindssyge i afdødes familie eller at nogen af hans slægt har taget sig af dage. 
Fremstod pastor Lange af Brovst, hvis forklaring til den fremlagte rapport blev ham forelæst. Han 
bekræfter sin forklaring til rapporten, idet han yderligere bemærker at han indtil mandag aften, i 
hvilken tid Kptd. ofte havde talt med den afdøde, havde han ikke bemærket, at den afdøde tog sig 
visitatsen nær, idet denne selv halvvejs havde tilbudt sig selv til at tage imod bispen, men mandag 
aften da han umiddelbart før togets afgang kom til at veksle nogle få replikker med afdøde, forekom 
denne ham forvirret og paastod, at hans kone ligeledes var meget nedtrykt. Tirsdag morgen gik 
derfor Kptd. til Sønderøxe dels for at trøste konen, dels for at hjælpe afdøde med at bringe mulige 
mangler ved hans embedsbøger i orden, hvilke mangler dog formentlig mest existerede i hans egen 
indbildning, da han var synlig syg og forvirret. Da kptd. efter samtalen med afdødes hustru i gaar 
formiddags ved elleve-tiden var kommen op paa en forbikørende vogn, kaldtes han tilbage af 
hustruen, stod af vognen, og modtages med de ord: ”gud hvad skal jeg gøre han ligger inde i 
tørvehuset jeg kom til at se ind over tørvene ligesom præsten var gaaet”. Da afdødes hustru 
samtidig med disse ord viste sig helt forvirret, som rimeligt kunde være, turde præsten ikke forlade 
hende, men følte i sin lomme efter en kniv, som han imidlertid havde glemt hjemme. Imidlertid 
kom politibetjenten til og Kptd. viste ham over i tørvene den afdøde, der laa i strikken som i 
rapporten forklaret. Kptd. er overbevist om at afdøde og dennes hustru levede rigtig lykkeligt 
sammen og tilføjer, at han kjendte den afdøde som en til overdrivelse ærgærrig eller ærekjær mand, 
der ikke kunde taale nogen som helst tilrettevisning, som han jo mulig kunde risikere ved en visitats 
som den forestaaende. Kptd. ar fra sine egne visitatser erfaret, at afdøde vanskeligt fandt sig i 
tilrettevisninger. 
Forretningen fortsattes herefter paa Sønderøxe skole, hvor pastor Lange med hensyn til den her 
bevarede skolejournal bemærker, at enken i gaar har udtalt til kptd. t den afdøde særlig havde ment 
at skolejournalen burde have været smukkere og korrektere ført. Ved gennemsyn af samme fandt 
dog pastor Lange, der var nærværende, ingen anledning til at gøre særlige bemærkninger, naar 
undtages at der ser ud til at være gjort enkelte rettelser og tilføjelser formentlig af senere af afdøde 
opdagede fejlskrifter. 
I forening med distriktslægen synedes derefter liget af afdøde, der fandtes henliggende fuldt 
paaklædt i kontoret i skolebygningen. Efter afklædning fandtes paa liget ingen spor af ydre vold, 
naar undtages en ½ centimeter bred tværløbende hængningsfure omkring halsen, stærkest udtalt 
bagtil og paa højre side med et dybt indtryk svarende til strikkens sammenknytnning. Den afskaarne 
ende af rebet var til stede og anbragt i hængningsfuren. Ved paavisningen af hængningsstedet 
fandtes paa dørstolpen i en afstand af ca. 1½ alen fra gulvet et stykke reb hængende ca. ½ alen lang 
afskaaret; i øvrigt fandtes intet usædvanligt paa stedet. 
Foretningen afsluttet 
Mortensen    som vidner 
Cst fm    Niels Kristian  Engelbret Jakobsen 
Muligvis navnet på distriktslæger, kann ikke læses. 
(foto 178-182) 
 
 


