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Rapport 

Onsdagen d 26de Februar 1868. 

Ifølge Ordre af Dommeren Assessor Behrend har jeg indfunden mig paa Arst. Skjødtes Bopæl paa Kolding 

Mark for at bringe den Bøsse tilstede, hvormed Arts. Skjødte har forøvet Mordet paa Mads Hansen. 

Arst. Skjødtes Forlovede, Johanne Frederikke, var tilstede og erklærede, at Bøssen allerede længe før Juul 

f.A. dog efter Mordet paa Mads Hansen, af hende var udlaant til Arbeidsmand Petersen, der bor samme 

Sted som Comptd. 

Tømrer Petersen var tilstede og udleverede Bøssen, der toges i Bevaring. – Paa Anledning forklarede han, at 

da han modtog Bøssen til Laans, vare begge Løbene ladte, hvilket ogsaa nu er Tilfældet, men har Compt. i 

Mellemstiden affyret det ene Løb, nemlig det høire (som han dog paany har ladet), hvorimod Ladningen i 

venstre Løb er, som da han modtog Bøssen af Johanne Frederikke. Det Løb, som han har affyret, var ladet 

med almindelige Hagl. 

Ladningerne blev derefter derefter udtrukne og bestod den i venstre Løb af en Forladning af Karduuspapir, 

60 Hagel af 2 forskjellige Størrelser og dertilhørende Kvantum Krudt, hvilke Gjenstande, tilligemed 

Fænghætten, der toges af Pistonnen (tap til fænghætten) følger vedlagt. 

Naar de af Bøssen udtrukne Hagel sammenlignes med dem, der ere fundne i Mads Hansens Legeme, og 

med dem, der findes i Arst. Skjødtes Hagelpung, sees det, at disse ere aldeles ens af Størrelse. 

Ligeledes er Krudtet aldeles lignende det Krudt, der findes i Arst. Skjødtes Krudthorn. 

Den Fænghætte, der sad paa venstre Piston, er Mage til den, der findes i den Æske, der ved Arst. Schjødtes 

Arrestation fandtes paa hans Person. – Disse Fænghætter passe ogsaa til den i Bevaring tagne Rytterpistol. 

Derimod ere Forladningerne ikke ens, idet den, der er funden i Mads Hansens Legeme, er Avispapir med 

dansk Tryk, formentlig Referat af Rigsdagens Forhandlinger, - hvorimod det udtrukne som anført er 

Karduuspapir. 

Paa de Arst. Skjødte tilhørende Klædningsstykker, der beror heri Arresten, og som efter hans Opgivende er 

de samme, som han var iført, den Nat han dræbte Mads Hansen, fins Intet Spor af Blod eller lignende. 

Ligeledes bleve de Klædningsstykker, Mads Hansen havde været iført den Nat, han blev dræbt, og som ved 

Obductionsforretningen ere tagne i Bevaring til Retten, underkastede et nøiagtig Eftersyn og fandtes ved 

disse: 



1. Paa en Bomuldsskjorte et Hul af en Enesteskillings størrelse omtrent rundt, og med svedne Kanter, 

___ 9 Tom. fra Halslinningen og en Tomme tilvenstre for Brystslidsen. 

2. en hvid Vadmelsundertrøie forret med Lærred, med 2 lignende Huller cirka 9 Tom. fra 

Halslinningen, og i venstre Side 3 Tommer fra Kanten samt i høire 1 Tom. fra Kanten. – Det maae 

antages, at Mads Hansen har havt denne Trøie tilknappet. 

3. 1 hvid Vadmelsundertrøie foret med Lærred, lignende hul, cirka 3 Tom. fra Yderkanten i venstre 

Bryst. 

4. 1 Vadmelsvest forret i Kanten med Vadmel og med Mellemlærred, lignende Hul omtrent paa 

Midten i venstre Side, 1½ Tom. fra Yderkanten. 

5. 1 Vadmelsfrakke med lignende Hul i høire Brystside udfor 3die Knaphul foroven, i venstre Side 

omtrent paa samme Sted er Kanten beskadiget i Form af en Halvcirkel. 

Videre findes der paa høire Rygstykke omtrent paa Midten en trekantet Rift, cirka 5 Tom. til hver Side, 

der formentlig er fremkommet ved Forsøgene paa at optage Liget af Nebel Aae med den omforklarede 

Brandhage. 

Andet fandtes ikke at bemærke. 

Arst. Forklaring om at have kjøbt den omhandlede Æske med Knaldhætter hos Kjøbmand Hansen i 

Laasbyegade, maa antages at være rigtig, idet det ved Forhøring sammesteds er oplyst at saadannes 

Æsker Knaldhætte forhandles hos Hansen til 8 Sk, men at man ikke er istand til at kunne mindes 

hvorvidt en saadan Æske er solgt til Arst. Skjødte hvem man kender personlig. 

Hoff 


