
11. oktober 1853. 

 

Med rødt er tegnet den formodede 

rute, som Boye, Sosmeden og Pran-

ger gik fra Sosmedens hus på Båring 

Mark  til Broendehus. 

Præsenteret af 

Ejby Kommunes 

Lokalhistoriske Arkiv 

 

I forbrydernes fodspor 

 

Niels Hansen, Broendehus 

11. oktober 1853 



Herunder finder du nogle nytti- 

ge link til hjemmesider, hvor du 

bl.a. kan finde mere information 

om og elektroniske dokumenter 

med tilknytning til mordet på 

Niels Hansen fra Broendehus. 

 

 
Mordet på Niels Hansen: 

www.boyebanden.dk 

 

 
Andre link: 

 

Middelfart Museum: 

www.middelfart-museum.dk 

 

Lokalarkiver— Middelfart 

Kommune: 

www.middelfart.dk/kultur%

20og%20fritid/lokalarkiver 

 

Lokalhistorisk samling - 

Middelfart bibliotek:  

www.middelfartbibliotek.dk/

Default.aspx?ID=61 

 

Arkivvejviseren - Arkibas: 

www.arkibas.dk/arkivvejviser 

  

Statens Arkivers Arkivalieronline: 

www.arkivalieronline.dk 

 

Statens Arkivers arkivdatabase: 
www.daisy.sa.dk 

 

 

Mordet på Niels Hansen, Broendehus, 

den 11. oktober 1853. 

 

Niels Hansen, født 6. marts 1813 i 

Tvinghuset på Ejby Mark, bliver natten 

til den 12. oktober 1853 lokket ud af sit 

hjem, Broendehuset. 

 

3 forbrydere, Jens Henrik Christiansen 

Boye, Christen Hansen Sosmed og 

Anders Hansen Sørensen Pranger 

drager til Broendehuset for at begå 

tyveri hos Niels, slå konen i huset ihjel 

og så brænde huset af. 

 

Det er Sosmeden, der banker på por-

ten hos Niels og beder om hjælp un- 

der påskud af, at han er væltet med 

en vogn ude på vejen. 

 

Ude på vejen kommer det til et hånd- 

gemæng mellem Niels og Boye, og 

det ender med, at Boye stikker Niels i 

underlivet med en kniv. 

 

Niels formår at flygte til Broendegård, 

hvor han hårdt såret bliver lagt i seng. 

Nogle timer senere bliver han kørt til sit 

hjem. 

 

På sit dødsleje bliver Niels den 12. okto-

ber gift med sin forlovede Mette Marie 

Jensdatter af Balslev og den 14. okto-

ber kl. 9 om morgenen dør han af sit 

stiksår. 

 

En langvarig retssag tager sin begyn-

delse og først den 15. august 1856 bli-

ver forbryderne straffet. 

 

Boye bliver halshugget. 

Sosmeden og Pranger bliver kagstrøg-

ne og derefter indsat i Horsens tugthus 

på livstid. 

 

9. april 1878 løslades Sosmeden og 

Pranger efter Kgl. Resolution. 


