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For lidt over 100 år siden fik retsmedicinerne fast adresse i Aarhus. Den-

gang, i 1916, fandt de ofte døde spædbørn på møddinger eller i søer, mens 

lidt for mange sovepiller i 1930’erne førte en del danskere forbi retsmedici-

nernes stålbord på deres sidste rejse. Under anden verdenskrig leverede  

den tyske besættelsesmagt med jævne mellemrum klienter. Blandt andre 

digterpræsten Kaj Munk med et skud i nakken og to i tindingen.

 Siden da har årti efter årti givet de aarhusianske retsmedicinere hoved-

brud, når de skulle finde danskernes dødsårsager. I 1950’erne var det kulilte-

forgiftninger, i 1960’erne stod spiritus kørsel og manglende sikkerhedsseler 

for skud, mens overdoser af narkotika i 1970’erne tog mange danskere med 

sig i graven. Det er desværre stadig tilfældet, men 1980’ernes vuggedød  

og asbestskader er heldigvis næsten forsvundet ud af statistikkerne. Til  

gengæld har retsmedicinerne i de seneste årtier åbnet dørene for alle os  

med det sidste åndedrag til gode. I dag er personunder søgelser og indsam-

ling af DNA en rutineopgave, men fælles nævneren er som i 1916 at være  

til gavn for de levende, så ulykker undgås, og voldssager opklares.

 

I 2017 begyndte journalist Jakob Kehlet at indsamle de mest spændende  

og nervepirrende historier om retsmedicinernes arbejde i Aarhus fra 1916  

og 100 år frem. 100 års retsmedicin. Til gavn for de levende er hans  

obduktionsrapport over et fag, der dødsikkert altid vil være brug for.

TIL GAVN
FOR DE

LEVENDET
I

L
 G

A
V

N
 F

O
R

 D
E

 L
E

V
E

N
D

E

9 788771 843163 A A R H U S  U N I V E R SI T E T S F O R L AG

108992_cover_til gavn for de levende_.indd   1 18/02/2019   10.52

creo




 

TIL GAVN FOR DE LEVENDE
100 Å RS RETSMEDICIN

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   1 30/01/2019   14.16



 

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   2 30/01/2019   14.16



TIL GAVN 
FOR DE  

LEVENDE

100 Å RS RETSMEDICIN

Jakob Kehlet

A AR H U S  U N I V E R S I T E T S F O R L AG

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   3 30/01/2019   14.16



100 års retsmedicin. Til gavn for de levende
© Jakob Kehlet og Aarhus Universitetsforlag 2019

Gra�sk tilrettelæggelse og omslag:  
Jesper Frederik Emil Hansen/ 
Klahr Gra�sk Design

Forlagsredaktion: Lea Albrechtsen

Forsidebillede: Lars Kruse, AU Foto
Fotos s. 6-7, 29, 49, 63-64, 85, 104-105, 124-125, 
165, 194-195, 196, 199, 217: Lars Kruse, AU Foto

Bogen er sat med Caslon Pro
e-bogs produktion: Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2019
ISBN 978 87 7184 486 3

Aarhus Universitetsforlag 
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk

Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus  
Universitets Forskningsfond.

Kopiering fra denne bog må kun �nde sted på 
institutioner, der har indgået aftale med Copydan, 
og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

FAGFÆLLE-

BEDØMT

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-
niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.

FAGFÆLLE-

BEDØMT

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-
niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.

Fagfællebedømt mærke 
teksten hænger fat i mærket

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   4 30/01/2019   14.16

http://www.unipress.dk


Indhold Forord · Retsmedicin i virkeligheden  9

Før retsmedicinen kom til Aarhus  13

1916–1930
Afmægtige barne morderskere  31

1930–1940
Skuddrab, arsenik og et nyt sovemiddel  51

1940–1950
Krigens år  69

1950–1960
Kampagnen mod kulilte  87

1960–1970
Rekordmange trafikdrab  107

1970–1980
Ungdomsoprørets forgiftninger  127

1980–1990
Vuggedød og asbestskader  149

1990–2000
Identifikation og personundersøgelser  167

2000–2019
Teknologien og forskningen spurter  189

Disputatser og ph.d.-afhandlinger  218

Litteratur  219

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   5 30/01/2019   14.16



6  

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   6 30/01/2019   14.16



 7

108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   7 30/01/2019   14.16



108992_retsmedicin-100aar_cc18_r1.indd   8 30/01/2019   14.16



¨INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

FORORD · RETSMEDICIN I VIRKELIGHEDEN 9

FORORD

Retsmedicin i  
virkeligheden

Kriminalkommissæren slår døren til obduktionsrummet op og hilser 
kort på retsmedicineren, som står bøjet over et lig, der ligger på det 
kolde, rustfri stålbord. Hvornår er der nogle brugbare resultater af ob-
duktionen, vil kommissæren vide. Han er utålmodig efter at få nogle 
spor, der kan lede ham i retning af gerningsmanden. Retsmedicineren 
svarer køligt, at politimanden nok skal få nogle svar, men først når de 
retsmedicinske undersøgelser er helt færdige, og ting tager tid …

I �ktionens verden har denne scene udspillet sig et utal af gange, og 
selv om situationen både er karikeret og kun beskriver en lille del af en 
retsmediciners hverdag, så indeholder den også nogle af de juridiske og 
medicinske grundelementer, som forenes i retsmedicinen: politiets og 
retsvæsnets appetit på håndfaste beviser – gerne så hurtigt som muligt 
– i mødet med medicinens nøgterne og til tider omstændelige fokus 
på detaljer. I �ktionens verden ender det for det meste med, at krimi-
nalkommissæren og retsmedicineren bilægger al irritation og trykker 
hinanden i hånden i udgangsscenen efter en vellykket opklaring af 
forbrydelsen. 

Ambitionen med denne bog er at give et mere nuanceret og rea-
listisk billede af retsmedicin for læsere, der kun kender til faget fra 
krimiserier og retsreportager. Retsmedicinere er nemlig andet og mere 
end tilknappede personer, der er under et konstant pres fra politiets 
efterforskere. Med udgangspunkt i retsmedicinens mere end 100-åri-
ge historie i Aarhus er formålet med bogen at fortælle, hvordan såvel 
retsmedicinen som samfundet som helhed har udviklet sig. De to ele-
menter spiller nemlig tæt sammen. 

Bogen beskriver udvalgte tendenser, som har gjort sig gældende i 
både retsmedicinen og samfundsudviklingen, siden Statsobducentu-
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ret blev oprettet i 1916 med en enkelt ansat i trange lokaler på Aar-
hus Kommunehospital. Senere fulgte oprettelsen af retsmedicin som 
et selvstændigt institut under Aarhus Universitet i 1959, og i dag er 
instituttet vokset til en institution med cirka 70 ansatte i topmoderne 
bygninger i tilknytning til Aarhus Universitetshospital.

Retsmedicinen som fag har udviklet sig markant i løbet af de mere 
end 100 år, den har haft til huse i Aarhus. Fra at være ren betjening 
af politi og retsvæsen har retsmedicinen især i den sidste halvdel af 
perioden udviklet sig til også at være en forskningsinstitution, der for-
søger at �nde løsninger på nogle af tidens aktuelle problematikker. 
Bogens titel – Til gavn for de levende – er tænkt som en markering af 
denne udvikling. Titlen er i øvrigt inspireret af det latinske ordsprog, 
Hic Gaudet Mors Succurrere Vitae, der frit oversat betyder Her glæder 
døden sig over at hjælpe de levende. Skilte med indskriften hænger over 
indgangen til patologiske institutter over hele verden.

Retsmedicinen har også udviklet sig fra stort set kun at beskæftige 
sig med afdøde personer til i de seneste årtier også at betjene de le-
vende i forbindelse med for eksempel personundersøgelser af ofre og 
gerningsmænd. Udviklingen har været drevet frem af engagerede per-
sonligheder. Derfor vil hvert kapitel også fortælle historien om nogle 
af de markante autoriteter, der var toneangivende i de enkelte årtier.

Kriminalitet interesserer rigtig mange mennesker, og har man ad-
gang til �ere tv-kanaler eller streamingtjenester, kan man døgnet rundt 
�nde en krimiserie med et udsøgt sortiment af op�ndsomme måder 
at dræbe og lemlæste på. I den sammenhæng vil nogle måske mene, 
at retsmedicinen repræsenterer den kedelige del af det kriminelle uni-
vers, fordi retsmedicinernes opgave er at fremska�e fakta på et fuld-
stændig sagligt grundlag – fantasifulde gisninger og formodninger om 
årsagen til en forbrydelse ligger fuldstændig uden for retsmedicinerens 
jobbeskrivelse. 

Men skeptiske læsere, der er bekymrede for, om denne bog indehol-
der tilstrækkeligt drama, kan tage det helt roligt. I modsætning til kri-
miserierne er det her virkeligheden, der bliver beskrevet, og virkelighe-
den overgår som bekendt nu og da fantasien – også hvad drama angår.

En stor del af oplysningerne til denne bog skal krediteres Markil 
Gregersen, der fungerede som statsobducent og professor ved Institut 
for Retsmedicin fra 1990 og frem til 2005. Inden da var han fra 1963 
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ansat ved Retsmedicinsk Institut, fra 1966 som afdelingsleder og fra 
1982 som vicestatsobducent. Markil Gregersen har, mens han var an-
sat på instituttet og siden i sit otium, beskæftiget sig indgående med 
retsmedicinsk historie og har blandt andet skrevet ”Krøniken” om Rets-
medicinsk Institut, der bygger på �re forelæsninger om emnet. En stor 
del af materialet til bogen bygger på dens forfatter Jakob Kehlets in-
terviews med Markil Gregersen, og hvor intet andet er angivet, bygger 
oplysningerne på Markil Gregersens viden og konkrete kilder fra In-
stitut for Retsmedicins arkiver. Desuden har professor Annie Vesterby 
Charles og professor og statsobducent Lene Warner �orup Boel samt 
undertegnede bidraget til særskilte kapitler.

Hvad angår de øvrige kilder, henvises til litteraturlisten bag i bogen.
God læselyst.

Christian Lindholst
Institutleder 

Institut for Retsmedicin  
Aarhus Universitet
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