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”Store Mads” 

for 

Højesteret. 
--- 

 

Branden i Maltbæk og paa 

”Estrup”.  

--- 
                     København, 26 Juli. 

 

     Højesteret fortsatte i Dag sit Ar- 

bejde med at dømme i et Par tem- 

melig uinteressante københavnske 

Smaasager, hvorefter den tog fat 

paa en Sag mod en ret ondartet 

Brandstifter Mads Hansen, 

der ved Gørding-Malt Herreders 

Ekstraret er idømt 10 Aars Tugt- 

hus samt til at betale forskellige 

Assuranceselskaber i alt 103,264 Kr. 

i Erstatning. 

     Mod de nedlagte Erstatnings- 

paastande anfører Domudskriften 

meget fornøjeligt, har Arrestanten 

intet haft at erindre. Mads Han- 

sen ejer nemlig ikke 25 Ø., og faar 

han Penge, omsætter han dem 

straks i Spiritus, saa den kæmpe- 

mæssige Erstatningssum kan han 

sagtens tage sig let. 

 

 

 

Onsdag den 27. Juli 1910 
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     Den 6. Oktober f. A. stjal Mads 

Hansen, der er 31 Aar gl., født i 

Slesvig og ofte straffet før, et Ur 

fra en Vest, der hængte i Køkkenet 

os Gdr. P e t e r  I v e r s e n  i 

Maltbæk, hvor han sad og spiste en 

Mellemmad. Den næste Aften for- 

lod han Byen Vejen for at gaa til 

sin Søster i Egtved, og da han 

kort før Midnat naaede Estrup 

Hovedgaard, der tilhører Proprie- 

tær O t t o  L a u t r u p, fik han 

pludselig Lyst til at se Ild. Han 

satte da en Tændstik til et Korn- 

hæs og stak af, da det begyndte at 

brænde. Alle Gaardens Udhuse, to 

Kornhæs og den indavlede Sæd og 

Redskaber brændte, medens Hoved- 

bygningen og Besætningen redde- 

des. 

     Saa gik Tiden til 30. Novem- 

ber, da Mads Hansen var paa  

Færde igen. Paa Vejen fra Askov 

til Malt søgte han Nattely hos 

Gaardejer Peter Iversen og fik Lov 

at ligge i Stalden. Som Tak der- 

for stak Mads Ild paa Gaarden. 

Han laa nemlig og frøs, og da han 

gik ind i Laden for at finde et 

Tæppe, kom Lysten til at se Ild 

atter op i ham, og han satte saa 

en Tændstik til Kornet. Hele 

Gaarden paa nær Stuehuset og et 

Par mindre Udlænger brændte, og 

af Besætningen indebrændte der en 

Kalv. 

     Denne Gang var Mads Hansen 

dog leveret, men overfor Dommeren 

kunde han ikke angive anden Grund 

til sine Brandstiftelser, end at han 

pludselig havde faaet Lyst til at se 

Ild. 
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     En Oberservation gav det Resultat, 

at Mads Hansen, der var ringe 

begavet fra Barndommen af og 

havde faaet en uhensigtsmæssig Op- 

dragelse, var ødelagt ved vanemæs- 

sig Alkoholmisbrug. 

     Ved de Lejligheder, hvor han 

havde optraadt som Mordbrænder, 

havde han begge Gange nydt større 

Mængder Alkohol, og var derfor  

mindre i Stand til at modstaa sine 

forbryderiske Indskydelser. 

     Han kunde ikke siges at være 

utilregnelig ved disse Lejligheder, og 

Gørding-Malt Herreders Ekstraret 

idømte ham derfor 10 Aars Tugt- 

hus, men denne dom nedsatte Vi- 

borg Overret til 6 Aars For- 

bedringshus med den Begrundelse, 

 at Mads Hansen ved sine Brand- 

stiftelser ikke havde udsat andres 

Liv for aabenbar Fare. 

     Højesteret naaede ikke at blive 

færdig med den omfattende Sag i 

Dag, men da det er Viborg Over- 

ret, der har nedsat Straffen saa be- 

tydeligt, er der mest Sandsynlighed 

for, at Mads Hansen ikke slipper 

saa billigt. Det er nemlig et Sær- 

syn, at Viborg Overret faar en af 

sine Domme stadfæstede ved Høje- 

steret. 
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     ”Store Mads” Dom.  Arre- 

stanten Mads Hansen (se Artiklen 

paa Forsiden), der i Oktober f. A. 

havde sat Ild paa Prop. Lautrups 

Ejendom, Estrup Hovedgaard og 

en Maandes Tid senere havde for- 

søgt Brandstiftelse hos Gaardejer 

P. Iversen i Maltbæk, dømtes ved 

Gørding-Malt Herreders Ekstraret 

til 10 Aars Tugthus samt til at 

udrede en Erstatning paa ca. 

100,000 Kr. til forskellige Forsik- 

ringsselskaber. Overretten forandrede 

Straffen til 6 Aars Forbedringshus 

samt idømte ham til at betale For- 

sikringssummerne. Højesteret for- 

andrede i Dag denne Straf til 6 

Aars Tugthus samt til at betale de 

100,000 Kr. i Erstatning. 

 

 

 

 


