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Rapport 

Lørdagen d. 29de Februar 1868 

Efter Ordre fra Dommeren og i Forening med denne og Politibetjent Johan Petersen blev Arst. Peder 

Pedersen Skjødte udfulgt for at paavise Stedet hvor han dræbte Mads Hansen, samt Stederne og Maaden 

ved de af ham vedgaaede Ildspaasættelser. 

Paavisningen begjyndte ved Mads Hansens’ Huus paa Stubdrupmk. – Det blev betydet Arst., at han saavidt 

muligt maatte see at passere Veien saaledes, som da han forlod Huset ved Mads Hansen Natten til afvigte 

3die December. – Arst.  gik langs med det sydlige Havegjærde i sydvestlig, noget skraae Retning over Mads 

Hansens Mark til Ferup Veien, som han passerede et lille Stykke, hvornæst han gik ind paa en Eng, der 

tilhører Christen Jensen (Smed) og havde nu Vester Nebel Aa paa venstre Side, og efter nogen Gang Knud 

Christensens Enkes Skov paa høire Side; efter bestandig at være gaaet i den omforklarede Retning, sprang 

han over et beplantet Gjærde, der strækker sig ned til Aaen, umiddelbar i Nærheden af denne, og fulgte saa 

denne nogle Skridt, hvorefter han forklarede: ”Her er Stedet, hvor jeg skjød Mads Hansen”. – Aaen danner 

paa dette Sted ligesom en lille Bugt, med steile Bredder; til venstre ligger nogle store Steen ved Aakanten, 

men intet Gjærde eller Lignende. – Arst. paaviste derefter Stedet, hvor Mads Hansens Liig blev funden i 

Aaen, nemlig cirka 10 Ali. tilvenstre for Gjerningsstedet, hvor et Træ, der voxer ud i Vandet, forhindrer 

dettes frie Fart. – Arst. paaviste endvidere Knud Christensens Enkes Skov, hvor Spændetræetii skulde 

stjæles, og skjønnes denne at ligge i en Afstand af cirka 150 Skridt fra Aabredden. Arst. vil være gaaet 

omtrent samme Vei tilbage til Stedet. 

I Grundrids følger vedlagt som Nr 1. 

Derefter paaviste Arst., hvorledes han havde antændt Peder Petersen (Teglbrænders’) Eiendom paa 

Stubdrupmk., nemlig i det sydvestlige Hjørne af Huset. Arst. forklarede derhos, at det afbrændte Huus 

havde været bygget ligesom det nuværende, og paa samme Plads, kun erindrer han, at der dengang var 

bygget et Straaetags Tørvehuus op imod Vaaningshuusetsiii sydvestlige Gavl, altsaa i det Hjørne hvor Arst. 

antændte Ilden. 

Huset ligger aldeles isoleret paa Marken og er Udhuset bygget paralelt med Stuehuset dog med et 

Mellemrum af cirka 20 Skridt. 

Grundrids følger vedlagt som Nr. 2 

http://harte.kriminalhistorie.dk/#!album-58


Dernæst paaviste Arst. hvorledes han havde antændt Søren Pedersen Skjødtes Huus paa Hartemk. Det 

afbrændte Huus har ligget cirka 100 Skridt fra den saakaldte ”Mosevei” umiddelbar i Nærheden af 

Hartemose. Huset var bygget i en Vinkel og saaledes, at Udhusets Gavl vendte mod Moseveien. – Arst. 

antændte Huset paa det vestre Hjørne, det er i det udvendige Hjørne af Vinkelen, hvormed Udhuus og 

Stuuehus var sammenbygget.- Huset har ligget aldeles isoleret. 

Stedet er nu opført noget mere vestlig, og tæt ved Moseveien. 

Grundrids følger vedlagt som Nr. 3 

Sluttelig paaviste Arst. hvorledes han havde antændt Mads Madsens’ Huus paa Hartemk. – Stedet er 

opbygget som tidligere, kun at Stuehuset, som før havde Gavlen ud mod Moseveien, nu ligger paralel med 

denne, hvorimod Udhuset har Gavl mod Veien.- Det er i det sydlige Hjørne af Huset, Arst. antændte Ilden. 

Huset ligger aldeles isoleret tæt ved Moseveien. 

Grundrids følger vedlagt som Nr. 4 

ulæselig underskrift  
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i 1 jysk  alen= 57,2 cm 
ii træ til redskabsskur o.lign. 
iii Stuehusets 
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