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Bilag Defensor 
Oversigtsbilleder 

KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 14de April 1869 
Politikammeret P.L.Skau 
d 24de Marts 1868  
 

Hr Procurator Salomonsen bliver herved beskikket til Defensor for 

1. Arrestant Peder Pedersen Skjødte 

2. Arrestant Ane Pedersen, Mads Hansens Enke 

der af Procurator Mundt, som Actor, for den ved Kongeligt Commissorium af 20de d.M. nedsatte 

Commission tiltales: 

1. for Mord, Brandstiftelse og Krænkelse af Gravfreden, 

2. for Meddelagtighed  i Mord. 

Underskrift 

Til Hr. Procurator Salomonsen.  

 

 

ANDST M.FL. Fremlagt i Commissionen 
HERREDERS CONTOIR  
KOLDING, 16. Mai 1868  
 

Hoslagt har jeg den Ære at fremsende (æseløre) af den i Skrivelse af 7de dennes begjærede E (æseløre) af 

Pigen Ane Marie Christensen. 

Saxild.  

 

 Fremlagt i Commissionen den 14. April 68 
 P.L. Skau 
 

Til den ved allerhøieste Commissorium af 20de Marts 1868 anordnede Commission. 

Som Defensor for 1) Arrestante Peder Pedersen Skjødte  og 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens 

Enke, tillader jeg mig at fremlægge Ordre. 

http://harte.kriminalhistorie.dk/#!album-87
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Imod den af Actor givne faktiske Fremstilling har jeg Intet fundet af erindre, og der kan saaledes ikke være 

Tvivl om at de Tiltalte ville være at dømme for de dem paasigtede Forbrydelser. 

Derimod holder jeg mig overbeviist, at der ikke vil blive Tale om at exeqvere Lovens Straf paa nogen af 

dem. 

Arrestantindens Ulykke stammer fra, at hun er blevet tvunget til at ægte en Mand, hvem hun ikke kunde 

lide, og at det paa Grund af hendes Mangel paa Tilbøjelighed for ham Dag for Dag er blevet hende mere og 

mere utaaleligt at leve sammen med ham. Efter hvad hun har sagt mig, har hun mangfoldige Gang 

foreslaaet den Afdøde, at de skulde separere sig fra hinanden, men han vilde aldrig gaae ind herpaa, og da 

hun nu kom til at føle virkelig Elskov til Arrestanten Hansen, vidste hun ingen Udvei end at skille sig af med 

Manden paa en voldsom Maade. Det forekommer mig ikke, at hun gjør Indtryk af en farlig ForbryderskeM 

det er kun hendes særegne personlige Forhold, der har ført hende ind paa Forbryderbanen.  

Arrestanten har gode Vidnesbyrd om sit tidligere Forhold s. Bil. Cp 83 ff. Det er oplyst, at han er en fattig 

Mand. Fra to Sider er han i meget lang Tid uopbørlig bleven presset til Gjerningen ved Løfter om 

Belønningen, som han ikke kunde modstaae. Det er aabenbart, at han har havt meget vanskeligt ved at 

bestemme sig til at begaae Mordet, og det ses ogsaa, at han var stærkt greben efter Gjerningens Udøvelse 

(Cf 35), og at han har været redebon til at tilstaae og vist levende Anger (Cf 56).  

De begaaede Brandstiftelser kunne alene henføres under Straffelovens § 281i. Det kunde ikke falde 

Arrestanten ind, at der i noget Tilfælde kunde opstaae Fare for Menneskeliv, og Saadant er heller ikke 

paaviist Husene laae saa isolerede, at en større Ildebrand ikke kunde bevirkes ved deres Antændelse, men 

dog saa nær ved andre menneskelige Boliger, at der fra disse maatte komme Hjælp i Ildebrandstilfælde. 

I Henhold til det Anførte skal jeg tillade mig at indstille begge de nævnte Tiltalte til Rettens mildeste Dom, 

idet jeg forventer mig tillagt Salair for Defensionen.  

Kjøbenhavn d 13 April 1868 
Ærbødigst 
Salomonsen 
ved 
T. Hindenburg 
 

Efterskrift. Efterat jeg var færdig med mit Defensionsindlæg, har Arrestanten Peder Pedersen Skjødte 

begjært at tale med mig for at jeg skulde anholde om Optagelse af nyt Forhør, idet han agter fuldstændig at 

fragaae den af ham afgivne Tilstaaelse. Denne Anmodning skal jeg altsaa herved paa hans Vegne 

fremsætte, idet jeg reserverer mig Ret til efter Forhørets Slutning at fremkomme med yderligere 

Udtalelser.  

 
Ærbødigst 
Salomonsen 
ved 
T. Hindenburg 
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i Straffelovens § 281: Sætter Nogen ellers Ild paa anden Mands Huus eller Skib, ansees han med Strafarbeide fra 2 til 
12 Aar. - Lige Straf er den undergiven, som for at besvige Brandforsikringen eller i anden retsstridig Hensigt sætter Ild 
paa eget Huus eller Skib eller paa anden Mands Huus eller Skib efter dennes Begjæring eller med hans Samtykke; dog 
kan Straffen i disse Tilfælde under formildende Omstændigheder, navnlig hvor Huset er afsides beliggende og ikke 
beboet af Andre, nedsættes til Strafarbeide i 1 Aar. - Til Huus bliver at henføre ikke blot de ganske eller tildeels 
beboede eller til  Beboelse indrettede Bygninger med de dertil hørende Udhuse, men ogsaa Kirker, Møller, Fabriker, 
Magasinbygninger og alle andre Bygninger, som med dem kunne sættes i Klasse. 
 
Til forsiden 
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