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Domfældte Ane Petersen, Hansens Enke, der har begæret sig 

fremstillet for at angive endeel formeentlige Forbrydelser som 

hendes Medskyldige Skjødt, tidligere har betroet hende, at have 

forøvet, og som det er hende magtpaaliggende, at aabenbare 

forinden hun gaaer sin Død i møde – fremstod Dags Formiddag til 

nærværende Rapport og forklarede at Skjødt tidligere saavel før 

som efter hendes Mands Død, flere Gange løst hen har yttret, at 

han var i stand til at fordrive Fostre, og han har saaledes engang 

meddelt hende, at han skal have gjort dette paa en Pige ved Navn 

Dorthe, der er gift med en Pottemager paa Harthe Mose, ligeledes har en Pige der var kjæreste med Peter 

Juhler paa Harthe Mark, ligesom han ogsaa i Kolding skal have givet et Fruetimmer, som i denne Anledning 

hendvendte sig til ham, noget hvormed hun skulde fordrive sit Foster. Hvorvidt imidlertid alt dette er 

Sandhed, kan Domfældte ikke svare paa, idet hun, som anført, løst hen, er blevet dette meddelt af Skjødt 

selv; dog bemærker hun, at da hun i forrige Aar var frugtsommelig og vel var 6 eller 7 Maaneder henne blev 

hun tilbudt Raad af Skjødt til Fordrivelse af hendes Svangerskab, og hun modtog ogsaa dengang Noget i en 

Flaske, men som hun imidlertid igien kastede bort, fordi hun ikke vilde benytte det. Om det, hun saaledes 

modtog af Skjødt, virkelig indeholdt noget Saadant, som kunde fordrive Svangerskabet, herom har hun 

ingen Mening. Hvorvidt Dommeren allerede maatte være kjendt med det her Fremførte, ved hun ikke, men 

hun har ikke selv tidligere villet meddele Retten dette, fordi hun var bange for, at hun derved skulle 

forværre sin egen Sag.  

Oplæst og godkjendt, hvornæst Domfældte igjen blev afgivet til sin Bevogtning. 

Schmidt 
Overpolitibetjent 
 

Den 2 Juli 1868 

Domfældte Peter Petersen Skjødt fremstod i dag paa Politikammeret til Rapporten som blev ham foreholdt 

og forklarer, at fornævnte Ane Petersens forskjellige Angivelser er lutter Opdigtelser fra Begyndelse til 

Ende. Han kjender vel noget til Dorthe Sørensen, der er gift med Pottemageren, ligesom han ogsaa er 

bekjendt med Muursvend Peter Petersen ogsaa kaldet Juhler, hvorfor det kan være meget muligt, at han i 
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sine Samtaler med Ane, af og til har nævnt disse Personer, men han forsikkrer, at Fosterfordrivelse aldrig 

har været i hans Tanker, og derfor veed han at han aldrig kan have talt herom til Ane Petersen. Derfor 

forsikkrer han, at han for Dommeren i Retten har tilstaaet alt hvad han i sit Liv har forbrudt sig.  

Oplæst og ratihaberet, hvornæst Domfældte igien blev afgivet til sin Bevogtning. 

Schmidt 
Overpolitibetjent 
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