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Hotelvärd E.A Lepold  Hovedvagtsgade 6 infinner sig dags eftermiddag kl. 12.15 här på 
stationen och anmälde, att då hans tjänsteflicka Ingeborg Larsen dags förmiddag ca. kl. 11 
flera gånger förgäves hade bankat på dörr nr.17 i  mezzanietagen, som bebos av fru 
Victoria Benedictsson öppnade hon den själv med sin huvudnyckel. Ingeborg Larsen såg 
nu att den nämnda frun låg på golvet blödande precis utanför sängen och i närheten av 
henne låg en kniv. Hon sprang genast tillbaka och kallade på den hörde [Leopold]. Efter att  
den hörde [Lepolod] fått bekräftelse på tjänsteflickans utsago och hade känt att i 
frågavarande var kall, sände han bud till läkaren Philipsen, Dronningens tværgade nr. 40A, 
som strax kom på plats och konstaterade att döden hade inträtt.

          L.Hansen
     
           O.B.B

Samma dag fortsatte saken i Hotell Leopold; Hovevagtsgade 6 där undertecknad 
polisassisten (With ) synade liket i förening med läkaren Ph. och övervakades av P.B 
(poliskonstapel) 278 Christansen som vittne.
Liket fanns liggande i ett rum å hotellet. På liket sågs att den stora pulsådern var 
överskuren med en rakkniv som fanns vid sidan av liket, mycket blodig; på likets hals sågs 
dessutom tre snittsår, men endast ytliga, en mycket stark blödning fanns i sängen och på 
golvet.
Avdöda har avlivat sig på det sättet att hon liggande avklädd i sängen och hållande en 
spegel framför sig med rakkniven har tillfogat sig de nämnda lessioner [skador].
Dessa har förorsakat krampanfall och härvid har hon rullat ned på golvet där hon strax 
efter måste ha varit död. På liket fanns inga andra skador än de nämnda.
Läkaren Philipsen utfärdade den medico-legale [liksyn vid brott] dödsattesten av vilken en 
bekräftad kopia tages till aktens medföljande.

Liket blev därefter ordnat och inlagt på Sct. Johannes Stiftelsens likhus.

                                                   ____________________

År 1888 d. 23 juli (1888) fortsattes saken på stationen där hotellägare Leopold, Hove. 6 
hade mött upp, som förklarade att den döda hade bott hos honom många gånger, 
förmodligen nog varje gång hon var i Köpenhamn. I år har hon bott hos den hörde sedan 
slutet av juni månad. I går förmiddag blev hotellägaren underrättad av sin tjänsteflicka 



Ingeborg Larsen om att fru B hade avlivat sig. Hotellägaren ilade strax därtill och sände 
omedelbart bud efter doktor Philipsen. I övrigt kan inte den hörda [Leopold] meddela något 
till upplysning.
Avdöda är senast sedd lörd. kväll 10.30 då hon fick kvällsmat på sitt rum. Hon var då 
tillsynes då på mycket gott humör och och det märktes inget påfallande hos henne.
  
      _____________________

Därefter berättade litterat Axel Lundegård boende på Fredriksbergs allé 27 första 
våningen, som förklarade att avdöda är 38 år gammal, född i Sverige; hon är gift med 
postmästare C.B i Hörby i Skåne; hon var författarinna till romanen "Pengar" och romanen 
"Fru Marianne", dessutom novellsamlingarna "Från Skåne", "Folkliv och småberättelser". 
Hon uppehöll sig växelvis mellan Sverige, Köpenhamn och Paris.
Avdöda var av ett mycket melankoniskt sinnelag vilket den hörda tror var orsaken till 
självmordet. Hon har sedan flera veckor och år tillbaka haft för avsikt att taga sig av daga. 
Hon levde under de sista åren inte tillsammans med sin man, till följd av att hon fullständigt 
gick upp i sin litterära sysselsättning. Kärande [Lundegård] hade besökt henne i lördags 
afton vid omkring kl 7. De samtalade cirka en timme om literära ting, varpå Kprs 
[Lundegård] lämnade henne utan att han på ett enda vis märkte något ovanligt hos henne.
Bland hennes papper hittades ett datera den 18 juli skrivit testamente med överskriften 
"Till de efterlevande". Häri förklarade hon att det inte är henne möjligt att leva längre. Hon 
tackade sina bekanta för deras godhet och vänlighet mot henne och förklarar att hon 
testamenterar manuskript och övriga litterära kvarlåtenskaper till Kprs(Lundegård). 
Familjen är underrättad om dödsfallet och ombesörjer begravning.
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