
Vend om! 

A n m re r k n i n g e r. 
r ) Denne Attest tr.edcr i de Tilfarldc, hvor Ligsynet foretages af Lregcn sorn ct medikolegalt, i Stedet for den sredvan 

lige Dedsattest. 
2) Attesten ska! af Lregen en ten personlig overleveres eller i forseglet Konvolut sendes til Stedets Politimcstcr, udcn 

hvis Paategning Tilladelse til Begravelsc cj man gives. 
3) Politimcstcren tagcr Afskrift af Attesten og fremscnder Originalcn med sin Paaskrift i forseglct Konvolut til vedkom 

mcndc Prrcst. 

har synet Liget af 

Undertegnede erklrcrer herved, at jeg 

f .» k-4-~ ~z~J--/-'4-.__,- 

og at ovennsevnte sikrc og utvivlsomme Tegn paa virkelig D0d ere 

' f"'l i Forbindelse med_;(. ~/s. 
&A ;zu4?~-" H ~c.re ~---r 
tilstede. 

Form. 22. 

Er Forraadnelse indtraadt, eller hvilke 
andre sikre Dadstegn ere tilstede? 

Ere Oplivningsforseg foretagne? 

Er der efter det stedfundne Ligsyn 
Anledning ti1 at lade foretage nogen 
yderligere mediko  legal U nderse 
gelse, eventualiter retslig Obduk 
tion? [Sc Bagsiden af Attcsten.] 

Bekreefte de forefundne Data 
de Paagseldende meddelte 
aarsag? 

Dedsaarsagen, forsaavidt samme ved de er 
holdte Oplysninger eller Ligsynet kan angives: 

Ved Selvmord angives desuden r) Afliv 
ningsmaaden, samt 2) den formodede 
Aarsag eller Bevreggrund: 

Findes der udvendig paa LegemetSpor 
afVold eller andre Feenomener, der 
fortjene at berneerkes, og i saa Fald 
hvilke? 

Dzids eller Findestedet (o: det Sted, hvor 
Dedcn er indtraadt, eller Ligct f 0 rs t blcv 
fundet). Dette Stcd maa opgivcs saa neje som 
muligt; forsaavidt Lregen selv har iagttaget 
Li get paa Deds ell er Findcstcdct, bcskri vcr 
ban dctte nsermere, ligesom ban da ogsaa man 
oplyse: 

Ligets Leje og Forhold til dets neer 
meste Omgivelser samt de evrige 
Omstrendigheder, der kunne have 
Bet.ydning for Bedemmelsen af Deds 
aarsagen. 

Dadsdagen, eller, hvor denne ej kan 'angivcs, 
Dagen og Tiden, naar den Paagrel 
dende er funden dad: 

Bopeel (o: Stedet, hvor den Afdode sidst hur 
haft fast Ophold  By, Gade, Nr.): 

Egen eller Forseldres Stilling og Nee 
ringsvej: 

~gift;~e: 

Alder (o: fyldte Aar ; for Bern under r Aar : 
Maaneder eller Uger): 

Hvis den Paagrcldende er ukendt , anfores paa 
dcnnc Plads blot Kennet og den sandsynlige 
Alder, med Angivelse af alle sreregne Kende 
tegn (Ar, Modermrcrker, Tatovcring etc.), srer 
lig ogsaa Ligets Hejde, angiven i Centimeter, 
Haarets og Skreggets Farve og Beskaffenhed, 
0jnenes Farve, patologiskc eller mcdfedtc De 
fckter o. s. v . 

Fulde Navn: 

Dedsattest ved Selvmord og anden ved ulykkelige Handelser 
indtruffen pludselig D0d. 

!7J/.,µ -----/~-' 



J&f., ~~ ~ U ~w f, J; @(/r/ft~Jv 7 ~ 
dwf'k r: 

Af Embedslregen tilfejes her Bernserkning 0111, hvorvidt Obduktion er udfert, og i bekrreftendc 
Fald med hvilket Resultat. 
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