
Notater fra Leif Sepstrups foredrag: ”Ægtemænd i overskud – og 
optrævling af en kriminalhistorie”

Leif Sepstrup brugte den første time til at fortælle historien om mordet på 
gårdmanden, Mads Hansen, på Stubdrup Mark i Harte sogn ved Kolding.

Baggrunden for hændelsen var, at teglbrænder Peder Pedersen på 61 år og 
enkemand tredje gang ønskede sig på aftægt og derfor ville sælge sin 
ejendom. Han ville også gerne have sin 17 årige datter, Ane, gift med køberen.
Ane ville gerne giftes med den flotte ungkarl, som var interesseret, men kun 
havde tusind rigsdaler at købe for. Peder ville hellere sælge til den 37 årige 
Mads Hansen, som kunne udrede to tusinde og fem hundrede rigsdaler. Han 
var i Anes øjne en oldsag, men sådan blev det, og hun blev gift med Mads. 

Peder nåede kun et års tid på aftægt, før han døde, og Mads kunne åbenbart 
ikke styre Ane, for hun tog til Kolding på sykursus, men også til bal i pavillon-
en. Her traf hun en dragon, Hans Christian Hansen, fra Munkebo sogn, som var
udstationeret i Kolding med sit dragonregiment for at beskytte den nye grænse
efter krigen i 1864, hvor grænsen kom til at gå ved Kongeåen syd for Kolding. 
Ane og Hans Christian blev kærester og skrev mange kærestebreve til hinan-
den. For at holde forbindelsen hemmelig, gik brevene gennem Anes fætter, 
Peder Pedersen Skjødte, som boede i lejlighed i Kolding.

Ane opfordrer fætteren til at slå hendes gamle mand ihjel og efter nogen tid 
lykkes det at skyde ham en vinternat i 1867. Da myndighederne konstaterer, 
at Mads ikke havde taget sit eget liv, men var blevet myrdet, strammes garnet
om Peder og Ane, og i første omgang også Hans Christian. Der nedsættes en 
kommissionsdomstol og Peder og Ane idømmes livsstraf, men benådes af kong
Christian IX. Ane bliver herefter indsat i Christianshavns fængsel, hvor hun dør
af tuberkulose i 1882, mens Peder Skjødte sidder i Horsens Tugthus i 18 år, 
hvorefter han løslades på kongens fødselsdag og tildeles penge til en enkeltbil-
let til Amerika, og hvordan det gik ham der vides ikke.

Efter kaffepausen orienterede Leif om den arbejdsgruppe, der står bag 
kriminalhistorie.dk.

På dette website kan man læse mange andre kriminalhistorier, som gruppen 
har trævlet op fra scratch. Gruppen kan man blive medlemmer af, hvis man 
kan lide en god historie, er en habil slægtsforsker med erfaring i at støve 
dokumenter op, og hvis man har en tilknytning til det kriminelle miljø.

Leif redegjorde for forskellige måder, man kan gribe et projekt an med indhold 
af kriminelle forløb. En lærerig og humoristisk aften i foreningen.
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