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Onsdagen den 16. Oktb. 1918 
 
Enke Laura Christens, Pjentedamsgade 28, indfandt sig Dags Eftermiddag Kl 5. herpaa Stationen, 

med den 18’ aarige Elna Petersen, og meddelte, at denne, der i et Par dage har haft Ophold hos 

Komparentinden (den fremmødte - Enke Laura Christensen), er uden Erhverv, Subsistensmidler, og 

Logi, samt lidende af Kønssygdom, hvorfor hun, skønt hun i Dag har været hos Amtslægen, ikke 

kan blive indlagt paa Sygehuset. 

Komparentinden (den fremmødte) har ikke plads til Pigen, der saaledes intet Steds har at tage 

Ophold. Ov 

 

Elna Petersen fremstaar derefter til Rapport og opgiver sit fulde Navn at være: 

Elna Marie Petersen født den 13’ September 1900 i Odense og i øvrigt som paa vedlagte 

Generalierapport anført, samt forklarer nærmere: 

I maj Maaned dette Aar rejste Komparentinden (den fremmødte - Elna) til København, hvor hun 

havde faaet Plads paa Finsens Klinik, som Tjenestepige. 

Efter 14 Dages Ophold her blev Komparentinden (Elna) syg, og indlagt paa Kommunehospitalet for 

Gonore og Syfilis, og laa hun her i 2 Maaneder, hvorefter Komparentinden (Elna) blev udskrevet, 

som ikke helbredt, da hun skulle hjem til Odense, til sin Moders begravelse, hvilket skete for cirka 2 

Maaneder siden. Da Komparentinden (Elna) kom hertil Odense søgte hun Læge Viggo Petersen, og 

viste det sig, at Komparentinden (Elna) fremdeles led baade af Gonore og Syfilis. Komparentinden 

(Elna) var kun én Gang hos Viggo Petersen, der fungerede for Amtslægen, der senere har behandlet 

Komparentinden (Elna) og bliver Komparentinden (Elna) endnu behandlet for begge Sygdomme. 

I dag 16/10 henvendte Komparentinden (Elna) til Amtslægen og bad om at blive indlagt til 

Behandling paa Sygehuset, da Komparentinden (Elna), som nævnt, ikke har nogen Tilholdssted, 

men mente Amtslægen ikke, at det var nødvendigt at Komparentinden (Elna) blev indlagt, og kunne 

Komparentinden (Elna) godt søge om Plads. 

Komparentinden (Elna) har søgt forskjellige Pladser, men ingen vil have hende, fordi hun ser saa 

daarlig ud, og Komparentinden (Elna) har ogsaa de sidste Dage lidt af Hovedpine, samt Smerter i 

Ryg og Ben, saaledes at Komparentinden (Elna) ikke er skikket til at arbejde. 

 



Komparentindens (Elnas) Fader er, som sindssyg indlagt paa Nykjøbing Sindssygeanatalt og 

Komparentindens (Elnas) Moder, der boede Gravene Nr 1, døde for cirka 2 Maaneder siden. 

Efter Moderens Død blev Komparentinden (Elna) boende i dennes Lejlighed til afvigte (sidste) 

Mandag, da Lejligheden blev ryddet af Komparentindens (Elnas) Onkel Arbejdsmand Lars 

Petersen, tidligere Allégade 60. Fra i Mandags og til i Dag, har Komparentinden (Elna) saa haft 

Ophold hos Fru Christensen, der kun har Stue og Køkken, og saaledes ikke har Plads til 

Komparentinden (Elna), der er uden Erhverv og Subsistensmidler. 

 

I de to Maaneder Komparentinden (Elna) boede i Gravene Nr 1, var Komparentinden (Elna) uden 

Beskæftigelse og har en Del af Tiden ernæret sig ved Utugt idet Komparentinden (Elna) paa Gaden 

har stiftet Bekendtskab med forskjellige ellers hende ubekendte Herrer, der er fulgt med 

Komparentinden (Elna) hjem, hvor hun har haft Samleje med dem, og som Vederlag herfor har hun 

i Reglen modtaget 10 Kr. Komparentinden (Elna) gik alene hjemme i 8 Dage efter at hendes Moder 

var død og i disse 8 dage havde Komparentinden (Elna) ikke Samleje med nogen. 

Komparentinden (Elna) traf da sammen med en Pige Anna Christensen, Datter af forannævnte Fru 

Christensen, der da var uden Beskæftigelse, og flyttede Anna saa, efter Komparentinden (Elna) 

Anmodning, ned til Komparentinden (Elna) og boede de sammen til afvigte (sidste) Mandag. 

Anna har hele Tiden ogsaa været uden Beskæftigelse og ernæret sig ved Utugt sammen med 

Komparentinden (Elna) Anna er nu flyttet hjem til sin Moder i Pjentedamsgade. 

Anna har hele Tiden, imens hun har gaaet sammen med Komparentinden (Elna), gaaet til 

Behandling for Gonorre, men har hun desuagtet haft Samleje med forskjellige Herrer. 

 

Af de Herrer Komparentinden (Elna) i den senere Tid har haft Samleje med kender hun en Rejsende 

Nelleborg, Godthaabsgade 7, og en Kellner Chr. Nielsen, tidligere Grand men nu Soldat heri Byen. 

Ved disse, saavel som ved de andre Samlejer hun har haft, gjorde hun opmærksom paa, at hun var 

kønssyg.  

2 Musikere fra Brochmann Olsen og Jørgensen har jævnlig besøgt Komparentinden (Elna) og Anna 

om Natten og Olsen har ofte ligget hos Anna, og er af denne bleven smittet med Gonore. 

Ingen af dem har haft Samleje med Komparentinden (Elna). 

Anna gaar ogsaa sammen med en Mand ved Navn Møller, der ogsaa har været smittet. 

 



 Komparentinden (Elna) mener, at hun i sin Tid, kort før hun rejste til København, er bleven smittet 

af en Mand ved Navn Holger Sørensen, der skal være Alfons, og som har boet Munke Møllestr. Nr 

11, idet hun følte sig syg nogle Dage efter Samlejet med ham. 

 

Anna Boede sammen med Holger Sørensen, da hun flyttede sammen med Komparentinden (Elna), 

og Anna har til Komparentinden (Elna) udtalt at hun i den Tid hun boede sammen med ham 

underholdt ham med Penge hun tjente ved Utugt. 

 

Komparentinden (Elna) har selv været klar over, at det var strafbart at have Samleje, naar hun var 

Kønssyg, hvilket hun har læst paa de Sedler, hun har faaet af Lægerne. 

Grunden til at Komparentinden (Elna) nu, skønt hun var Kønssyg har haft Samleje med forskjellige 

Herrer er, at hun ikke havde andet at leve af end Utugt.  

 

I Vinteren 1917/18 laa Komparentinden (Elna) 4 Maaneder paa Odense Sygehus af Gonore, som 

hun var bleven paaført af en Ejner Knudsen fra Ørbæk, der da var Soldat, men hvor han er nu ved 

Komparentinden (Elna) ikke. Moderen var Enke og boede mulig i Ørbæk.  

Nægter sig skyldig i andet ulovligt. Oplysninger Vedtaget i Overværelse af PB (Politibetjent) 

Blach. 

Elna Marie Petersen blev derpaa s.A. afleveret paa Tvanghusets Sygeafdeling Dags Eftermiddag Kl. 

7. 

Chr. Jørgensen 

 OPB (Overpolitibetjent) 

 


