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M e d d e 1 e 1 s e r 

om 

MADS MADSEN, 

~iorn boelic pau I.angemyreg:..iard 

Aarene 1678 - 1689. 

·.Ar· }i;.:1:; ~iønnf:søn:oJ Søns Sørmesøns Søn. (C.A.Kofoed, Hasle).* 

Den <ddste mar1dlige Ascendent vi (dem,· som nedstarnr:ter fra barn) hidtil 

hur kunnet :naa til, er Mads Madsen, Sergeantog Ca_pita.nie d'l ... rwes, 

boende paa Lm1gemyregaard, den 2lde i 'I'allet i Aaker Sogn •. Han var 

Korp()ra1 ved det lste Nationalkompagni, da han i Aaret 1678 ægtede 

Enken Karen Pedersdatter t sal. Hans r.l'erke lsens ( Tørkelsens, '.l'orkel

'>c:T1c::) paa ovennævnte Gaard. 

DE:t vi<k~> ikke, hvorfra han kom,_ ej heller kender vi hans Slægt. 

Mcon vi ved lidt om hans Ægteskaber, hans militære S-tilling og hans 

el' crnr..ir1i11ke Forhold, og det er cletto, de1· frcrns tilles paa disse Blade. 

I 12 Aar boede han paa Langemyregaard; han vG.r 2 Gange gift, og Gaar-

0.en gik i Arv t.il he.ns Søn af lste Ægteskab: Hans tladsen (Kofoed), 
''· 

c1 r (\.xJc 1748. -

Paa denne Gaard havde fra 1590 A n d e r s 1 a r s e n (Laursen, 

L!1uric:ssn) boet i over 3o Aar, OfS efter ham i henved 4o Aar hans Søn 

'I'erkel (Tørkel, 'l'orkel) JU1dersen fra 1629 til 1670, de sidste Aar 

bi~:itaaet af sin Søn Hans r:l.'erLe 1 sr:n. 

H a r s 'l' e r k e 1 s e n havde vecl Skiftet efter "B"aderen og 

iføle(C c·n I\ontrakt mffllem Scskcndene arvet den 2lde Sg. Langemyre

e_;-aaTd, som han da allerede paaboede. Har1 levede her i Ægteskab med 

K a r e n P e d e r s d a t t e r fra Lille Gadegaard i Pedersker 

Sogn, Datter af Peder Surensen (Søfrern;en). og Seit,rne Jensdatter • 

. I Modsætning til de foregaaende Ejeres lange Liv var Hons 'l'erkel

sens Ijiv kun kort, idet han døde alJe:rede den 2o.Septernber 1676 i 

sin Alders }9. Aar. 

Hans efterladte Hu::.>tru havde rristet 2 Børn kort efter deres Fødsel 

og sad nu med to smaa Børn: en Søn 5 Aar gl. og en Datter 3 Aar gl. -

lJenved fem f,Iaaneder efter I;,rmdens Død fødte Enken en Dat ter, som 

dog kun blev 1 l'li:d. gl. (Aa Kirkebog)• 

-x) Carl Jmthoni I(ofouJ, f.1 1 1846. B_fJ. A 58. - Skrevet 1918. 
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Den 13 .Marts 1677 havde saa den haarcl t 1irøvede l~nke den Sorg at 

rnL;t•} sin. nu seks Aar gamle ,Søn 'Terkel. - Af de fem .Børn var kun 

en 4 A:11· c,l. Datter Zec~ile (Sesil, Cesil) Emdnu i Live. I:e to sad 

alen'e paa Caarden paa 2. Aar efter Hans 'l'erkelsens Død. 

I Aa1.;1. 1678 (ello:r ;::;j,fot i 1,·7·;) ir"l··"ik Karen PeuorsdatteT sal. 

Jiru1s 'l'ij;·}:,_,dsens nyt Æ~tcs]::_,, ·ftcr _:nlcrs Skik, idet hun ·.1:;~·h<k 

Korporal il a d s Mads en , og den lste e_piphani (6.Januar) 

1C79 u0btes en_ Sun og :fik Navnet Hans. 

ren Zcsil, 6 Aar gl. 

Men samme il.ar døde Datte-

De .Aar: 167 6-7 7 og 79 var st.renc,e nok', da der i Aaker Sogn d0de om-

tc;,1t dobbelt saa mange, som der fødtes, - I,Ioderen havde nu mistet 

alle ~oina Jørfl af ls te Ii:'.gteskab. 

II. Chef for første Na t:LonalkompagTli va:r Oberstl. Vicekommandant 

Julius Er:ich Fischer. - 3om Korporal ved dette Kompagni havde ]!iads 

Jviadsr~ft en Gaard, som det hed, "fr·i for sin Bestilling", det vil sige, 

ai. }u111 op_pebar Landgilde og Kontributj_oner af den, medens han natur-

1ii_;Yi ~1 JPL"11tte udr_ede disse Afgifter af sin egen "paaboende" Gaard. 

DF:n Go.ard, som var ud1agt "p:ro officio" (for 'l'jeneste) til hans 11 Be

:;c! .J1 tig", var den 68.Gaard i Øst.rernarker ~!oc;n, "Holmegaard", som 

d<:;n a·1 l"~~·2de dengang hed efter dens mangeaarige Ejer Svend Holm 

(c.1620.,..70). Den nye Ejers Havn var Hasmus Olsen (Olufsen). 

lil:d;; ,"!.,c1son el1er, som dPt næsten altid skrive:J: Matz L'Iatzen (af 

;,iatthie;';, Mattis; Mats, Mads) tjente sammen med ~01·ents Madsen som 

ældr•::: :Ko1'pOL~'ll ved samme Kompagni; denne havde "fri for sin Bostil

Jir1;!;" J.en 62.Sg. i Øst:rernaTker, .en af du 4 ;aLebygaarcJe. Som samti

di[;e T'.0:1·1 1oralor kan mwne::'; mms Kofoed paa )o.Sg. Ladegaard i Kle

mensker, Jørgen Joensen (Zlou1 paa 62.Sg. 'lornhygaard, Hans Giødich 

pa;~ 2'/,:3g. 13ukkegaard i l'Jyke.r og Niels 'l'ecke1sen, 26.Sg. Nordre 

Litll13by 1,~~'L'lI'll i samme Sogn. 

I Aaret 1679 srnil te for saa vidt Lykken til Mads Lladsen, som han 

avancerede til Sergeant. Fra :nu af var det den 48. Gaard i Aakc_,r 

Soen: Limensgaard, som :redtu hans Lønn.ing. C.;::jer; Anders Ibsen og 

siden Hans Jørgensen). 

Omt:rent samtidi,c; faar KomriaE;n:iet en ny Chef, nemlig Oberstlieute

nant F'ranz Henrich v. Delm, Vicekommandant og Kompagnichef, lige

som endnu i Militsens sidste Tid Kornrnandanten P.H.Schiønning stod 

:rnm Clwf for et af Ko1npagni('"·cne. -
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Sergea!1t Lorentz Madsen (uvist, om han er i Slw,~·tskab med Mads 

l.~:;,J,:c.m) afgaa.r paa samme r11id og nlt:vnei3 ikke mere. 

Baadr: F'L>dwr og Dehn var erfarne Officen:ir. l~ischer havde været 

med w1dcr Københavns BelejrLllg og undr'r Stormen paa Byen, og siden 

t11Hki· Harm ~3chack i .Fyn. Delm havde tjent paa Fyn oe: i Helsingborg 

oc· som rlliecstløjtna.nt i Generab taben; gik til sidst i hollandsk 

S'jenente. 

l\ r vn.r lJWl dc'n 'l1iå i dt)t Hele: af l•'odfolk 3 U1nd-oller NaL:ionalkom-

pagnier. Cheferne for 2. og 3. Kompagni var lwnholdsvi ;; ciL"Jr, lJ,;i·~1ut0 

Jens I~ofoed f'ed~rsen og Peder Kofoed Jacobsl:n, som var Søn af Jacob 

I<cfoed til Kyrnlegaard og som i rJ1odsmtnin[; til Pedersr;n ville gaa 

rtod ::=ivc:1:dcerne ved 1foxø 16•+5. (De to stavede altid selv Navnet 

Kofoed). -

J;;~~·tLl kom 4 Herredskompagnir~r, som fJaa den 'l'id, Dehns ~id, førtes 

af Her-r,,'ii;;kaptajnerne, i Østecht::rred Ka:pt. Hans Kofoed Madsen, Koe

foedgaarcl - i Sønderherred velb. Kapt. Chris ti an Macca·bæus, Skovs

h(lm. I Vesterherred: Kapt • .Daniel Barch. I Nørreherred: Kapt. Cas

par J-IPnr..ich We~1t1~rvalt. De havde hver e11 Gaard "pro officio." 

IJT. t;lad<J Madsen og Karen Peder,s(latter fik ciog ikke lamge Lov til 

at :::d.dd: l Ro Pai;! IJangernyregaard. Al1eredo 1681 rejstes en Gmldssag, 

som kow til at berøre Beboerne af den 21. ·c8.ard. 

Chr·L~tlan Terkelsen, den· afdØde Ejers Broder, havde laant 4o Sldr. 

af Jep L!lrson "I Vasen", 42.Sg. Aaker. (V::uie =Siv, rørbevokset 

Sted). Og Hans '1:1erkelsen 'skal have rakt Haancl. til at -betale mod at. 

havs ifeaer1ag i Christian 'l'e'rkelsens .Jordepenge i den 21. Gaard, 

Lo.ngrmyr .. ~gaard. Hmrn 'l'erkelsen havde ogsan. betalt noget paa denne 

sin Broders Gd:;ld, nemlig 14 Sldr., men da han saa døde, kTævede 

Jep Larsen det re:; te rende pa3. ha.ns Skifte 3o. Oktober 167 6, hvilken 

Rest da med renter var stecen til 36 Jld.r. 12 Skilling (l} Sldr. ~ 

1 l'{dlr.). 

Den tredje Broder Anders ~erkelsen svarede paa Skiftet, at disse 

Penge var Chris ti an ''.erkelsens Jordepenge, som var bestaaende i den 

21. Gaard, og mente, at Jep Larsen skulde bie, til der kom Samfræn-

.der paa Gaarden, hvad Anders 'l'e.rkelsen v,c:l navde i Sinde at iværk

sætte, og saaledes blev Jep Larsens Fordring paa Skiftet henvist 

ti.l Samfra:nde rne. 

lV!en de 12 :3t:Wlfrænder, som korn paa Gaarden, glemte - eller mente ikke 
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at have det Hver'V at tn.ge t1ig· af denne Sag 1 og Jep Larsen maa have 

L11F t Bjemtingcidom fo:c sig (Herredsfoged 'l'obias IJecJrner), og Mads 

::.1~1d~;,,n ,,_:;j 1,.t hav,; udbetalt de 36 Sldr. oc; 12 Ski llinG. Sagen v~1.r 

dog ej cformed · tU. ,~;nde; den indvikledes i,aa en eller anden Tfaade i 

il·; 1:> Samfr"_;nc],.~I's Sug, som snart førtc~s op for Landstinget. 

Men vicLigere end denne Sag om de 36 Sldr. og 12 Sk. er de 12 Sam

frænders Dom om selve den 21. Gaard. 

JK, L ur for:Jtaaeligt,' at D}l, da ikke blot Hans ~1erkulscn, men og::.iaa 

han:> fc1;, børn alle er døde, at nu hans ;)øskende, især Anders Ter

kelsen, 15.Sg. Slusegaard i Pedersker, og SvJsteren Elli tza Terkels

d:.:."t-Ler, gift med A:rist Ol::;en, 14;sg. Loftsgaard i Pedersker, kunde 

ncn'e 'l'v:_vl om Karen Ped•::rsdatterD, nu J\Tads !i\~1dsens, fortsatte Sædes

Ofo :C~jondoc1;~~cet til Langemyrecaard. "Dwr kommer en fremmed", tænker 

ll• .. , "\efte:;r at han) fra hvem hun havde Hetton, e.r gaaet bort, ved

bliv•-:T l!,111 at nyde l~j<rndomsretten, nwdens vi, som er kød.elige Sø

skende til den ·sidstr?. Ji:jer, ikke har no,:!en :30m helst Lod og Del 

Saa !';···.)b man til,Rettons Hjælp, og der opmeldtes 12 Mrenu, Saillfræn

der, hvis "Forretning" ledecles af Herredsfogden Tobias Dockner • 

L~1m,, Samfrændedom tilkendte Anders. 1;e rkelsen den 21. Gaard. -

Dott~ v~r en alvorligere Sag end den om do 36 Sldr. 12 Skilling. 

Nu ~jaltl.t det for Mads Lhdsen og Karen Pede:rsdatter om at værge sig. 

Dtc J:,aatte hævde deres Ejendomsret ved en højere Im:itans, Landstine;et. 

Saa v:tr det Omidagen den )o.rJovember 1681, at i1'lads Madsen i Aaker 

st<tvnede 'l'obias Declmer, Herredsfoged i Sønderherred, angaaende den 

21.GciiH'd Langernyregaard. DermE'~d irettel11.gdes Hjemtingsdorrunen, som 

var de 12 Mænds Dom. -

Al tsaa: formelt stanrnes Herrc~ds [:'ogden, reelt de 12 :Mænd og Anders 

~·erkelsen. 11 De 12 ( 8) hJi:nds Hold udmeldes til 'Tinge, da Herredsfoge

den r>elv ti11ige med dem -bør forestaa Hetten ved Sagens Udførelse 

for Herredstinget og efter de fleste Stem;ner dømmes i Sagen" -

saa1edes 01)taget og farntnnt i den bornholmske Selvejer-Arvelov af 

14.0ktobe1' 1773 (Kofoed,...J\_ncher). 

J.,1ads Madsen i rett.:; 1agde sit Indlæg, hvoraf Hans .fow;en, 1.Vg. 

Povl:;ker, forrige Kaptajn for ::Jønderher:ced, som Fonnand for de 12 

J,i;i,nd begærede Kopi, og baade Anders '.l'e cke Len og Hans Jensen paa 

ee'.TW o_g Medfølgeres Ve:gne i ret-L·~ lagde dtrn 14. December deres Ind

læg mod Mad D J'Jadnen. 
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Sn~en synes at trække i Lrn4cdrag, bl.a. ved forskellige Tings

vidI:ers OptugelsG, o;~· na?ste A~tr 1682, den 26.April beg:Erede An

ders 'l'crkclson, 15.Sg. Pedersker, at 3agen maatte. boro til Amts

~:;kri·verens Hjemkomst, hvilket blrc;v af Landsdommeren bevilget. 

])r:a 31.1\laj næstefter m0,ldte Amt:Jskriverr~n Augustus Deckrwr "udi 

den Sars mellem Anders r1.1 erkr~lsen i Pedersker og i.lads Kadsen i Aa

J;er Sot;n angaaende de res 'l'v is tj_g!iede r om den 21. Gaard i Aaker 

;;.ign, ~1t eftersom Amtsi-ik:dvere11 t.ilhol'lt':s at have tilburlig Ind

:3oonde .rn<d Bønderne og Gaaruene, saafremt de ej vil ansvare det 

Paakommonde ..... , saa beg,1_;res herllleQ, at lløjæclle og velbaarne 

T,c:,nd~,Jom:J1er denne Sag vil brinr;e 11 in ::rnquestro 11 (i Beslag - i Bero) 

og·ej dc:cudi. Dom aftiige, førend Amtsskriveren paa samme Gaard har 

hoJ~dt otte l\larnls Skøn:ning og sig videre om Sagen informeret, helst 

:oc:u (især fordi) r.'!ads Liadsen menes at være uverierhæftig til Gaar

dc~n::; (1:n.ilige) Skade at restituere (oprette;:)." Dette billiges, og 

d1:ot blev Amtsskriveren forelagt (Imalagt) straxen at :fare fort 

m:. d ;le 8 Mamds Skønning. 

En Mr~<=meci efter, den 28.Jun:L, er det Mads L'tadsen, som begærer, at 

de:n S2.g med Anders Terke lsen maa bero, ind til han kan føre sit Vid--

m·:;i,yrd. Men. namrne Dag lod .Augustus Deckne:c i Rette lægic,e den "Otte 

l11Dnd:; c~.]unn:Lng. og 'Ja1rner:i.ng paa den 21. Gaa:cds Brøs tfa~ldighed udi 

Aaker, sor:1 Uads. Lladsen paabo:c. 11 

Den 19.JuJ.i og 2.August fl.Aar (1682) tilbød i,1ads Madsen i Retten 

at frecnlægge rede Penge og præsentere 102 '.3ldr. ifilod Anders Terkel

sen ang. den 21.Gaard i Aake:c. 

Da 1'~llu.ers 'l'erkelsen ved Skiftet eft:;r Fade rem havde taget 102 Sldr. 

i DaJeg~arden, maa dette vel v~1~ et Forslsrr fra Mads Madsen for 

at faa F'orlig med Anden> '12rkelse11. - Anciers 1'erkelsei1 ville ikke 

annmnrne dem og. lovede vi de re sLriftlj_gt Indlæg. Men Sagen blev op

taget til Doms. Dommen falder den 4.0ktober 1682. 

Røj[cdle og velbaarne Lar1dsdornmer Matthias Hasch gaar i sin Dom til

bage til en Kontrakt af 2o.Juni 1673, 3 Aar efter '11orkel Andersens 

D0d, mellem Brødrene Chris ti an, Anders 0~3 Hans 'l'erke lsen om to Gaar

de efter deres ForældTe, af hvilke Gnarde }fans 'l'erke lsen fik den 21. 

Gaard, som han pa.aboede, og Anders 'ferkelsen tog et Hundrede Slet

daler i den 18. Gaard i samme Sot;n ( D<tlcgaacd), hvorefter Kontrak

ten videre formeliler (om) a11e SøskendeparL2r, og hvor meget hver 
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nwldcr - har samtlige 13rødro mod_ sammen 1at~·te Hænder inden 'l'inge 

ve tis taaet og bekr:d' tet denne },:011 trak t. Derefter kommer l,andsdomme-

1·c:n !11,_i _raa solve _Sa(',lcn:3 h.ænrn 015· fa::1der, som det efter vort Sk1un 

synes, en vis og retl'a:rdig Dorn. De 12 Sarnf'n.:nder .med Tobias Deck-

110 r som Leder har tilktmdt Andon:1 1'erkelsen Gaarden, idet de har 

fun(1•: L Ch!t rimeligt, at naar Hans '11 e-rkel~>-en ingen Børn havde som 

Arvinger, skulde Gaarden ikke gaa ove1· til Fremmede, men tilfalde 

den n:i;styngste :Broder Anders rl'erkelsen, og Enken rnaattf) da enten 

strals "entvige" Gaardcn eller i det Højeste have Brugsret over den 

i sin L:i.v::i tid. -

Ja, hvis Børflene var døde før I•'aderen Hans '.L'erke1sen, saa vilde den

ne :Jrn.1!':",ntledorn vist v:.ere ri;.;,tig, men Landsdommeren J11atthias Rasch 

'rwlder ~>j:·· til J_,inea1arven frem og tLlbage. Børnene lever efter Fa

dere_11 og arver ham. Gaarden er saa Børnenes. lJaar Børnene dør, s,r

ver ('···1 efterlevende 1, 1oder ig·en dem, 01:; saa er Gaarden hloderens. 

Landsciomrn:?rens Ord lydør saaledes: 

"Hvorfore Anders 1'erkelsen ej nu kan have nogen 'l'i1gang udi 

;->> · t udi den -21.Gaard, formedelst Hans 'l'erkelsen sig Børn 

P.fLerlcd, der arver hannem, oc- samme llwcn, som Hans '11erkel

scn haver udi A;gteskab avlet med Karen Federsdatter, er og 

1/<:n _1,jden herikaldet, til hvilke Bor:n LLOderen efter Loven og 

Recessen (Chr.IV. Heces 1643) er nærmest Atving til bemeldte 

21.rJaardc-; Sæde. 

~ r,i LLtn jet; ikke bifalde A.nders 'l'erkelsen hans Protesti tion 

e1J2r· de 12 Mænds afse,gde Dom, mens (rner1) ti1finder erme1dte 

Karen Pedersdatter· sow Arving eft;:;r EJine Born, som lnm haver 

Jv'. ri :te d sal. Hans Te rLe l ;]un, at va, :cc ~~<;:: ,l<:: t beret t-[ ge t Lidi 

forbo11e1d te 21. Gaard. 11 

Efter denne Dom af 4.0ktober 1682 kw1de Karen Pedersdatter og 

f\lads 1'.iadsen sidde roligt paa La11c;ernyrec;aard. :ioderen ejer nu 

Gaarden, ikke i Kraft af clit E:~·tc~skab meJ dc;n afdøde Ejer, me11 

i Kraft af sin Arveret efter ~1jno l3ørn. 

Foruden dette Hoveds pørgc-;maal inr]e holdt Land.stingsdomrnen af 4. 

Oktober.1682 ogsaa en Del and2t til Ordn:ing af Arveforbo1dene. 

Tdwhwn uden Ophold at ur1Lø:.1c; af r;:wrdr~n C['; bc tale de Jordepenge, 

:;om 1·~11itne 'lorkeh;dcitter (Ju·i_;Jt Ols,O'rrn) c1 lur hel1des Elor:n efter 
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hendl:; derudi kan have besto.aL:;rnfo, samt Ot'.'Saa straxen at erlæg.s-e 

tll .rnders 'l'erkelsen, hvis (hvad) som han paa Skiftet efter Hans 

'l'crh?JfJr:.'n udi fo:rna::vote 21.Gacird er indvj st." Det rnaa v:ere Jorde;-

penge efter For<i:'ldre1Je. 

''Lte:rn (licclede:.>) san v:iclt (sa:1 1nc1::et) sora han (Anders 'l'erkelscn) 

havcc lid:ostet paa ::Jarni'ril.'nder~-1 liold." Det ku11de synes noget ha:-trdt, 

at d(:;n vindende Part skal udrede Ornkostn:inge:c ved det Samfrændehold, 

c:crn fik :.:lin Dorn ru-idr•rkendt, mon der tLlkcndegaves vel derved, at 

Ander-s 'lerkelsen nok kundeJ have e:,n vis Føje til sin Protesti tion, 

og at Sagen blev bedst opklaret ved Hettergangen. 

r-:'1 gamle Sag om de 36 Sldr. 12 Sk. maa af l\'Jads l'1Tadsen i sin 'l'id 

va:re jrida.nket fo:r: Landstinget, og her er han (29.Juni 1681) kun 

dørnt tU_ at b1.:;talo Halvdelen af 01:1kostn:in1:erne; men da Dornrnc11 bar 

l'ut·,.t Paaskrift om, at han har bet'alt det Hele, udtale:3 drJt nu i 

:nmrv:,r:niJe Dom af 4.0ktober 1682, at det "erat;.tes for bilEct at 

,, tund•~ i1·~:1ds l:iadst:n frit og ullehindret i.ben lov lig efter Landet::> 

Lev ut, i\et at søge Betaling udi formeldte Christian 'l'erkolsens Løs

øre, •_,if• 110get fiudes, eller udi de 60 Elldr., hans Jordepenge udi 

de1; 21.Gaard." -

Efte1' 1;11 J.'ormonin,g om at holde Gaarden ved c;od Hævd og Magt og ud

rede L<._ridgi1dr;- og alle kongelige Skatter f0lger det sidste, som 

lyder nok saa opm1mtrende for Gaardens :E;jeniar, der rnaatte godt

g.Hc Lnders 'l'erkelsen hans Omkostning paa Samfrænders Hold: "Og ef-

tersorn do 12 Samfrænder haver været AarsEtg og t;ivet Parterne Anled-

ning ti1 denne Trætte, da bør de derfor at betale til 1'.lads l1Iadsen 

al den _paa Processen billig a.YJvendte Bekostning, som modereres paa 

13 SlclT., hvoraf F'ormanden Hon:J Jensen i Poulsker (Herredskaptajn) 

skal give 2 Dlr. og de awir'e hver 1 Dlr. - Dette til Kendelse paa 

den :i ndsta•vn te 12 J;'.ands Dorn. tt 

Det ses altsaa, at man skal vogte sig for lose Domme, som kan blive 

underkendt ved højere Instans, isa;r hvis man er Formand for et saa

dant 11 oprneldt Hold~ 11 De:!'in.od' løber Hr~rredsfo[;eden ingen Ri~dko. 

Ovenmcvnte Anders l]_'erke lf>r:11 ve.1· i rnanc,e Aar ~1mrdcrne.nd j_ Pedersker 

oc; havde e.n Gaanls LandgiJdc" fe:.:· sin 1l__'je11c'.:t.e. Det var hos ham paa 

Slm;egaar-d, at Obers tløj tn. Julj 1.is Erich FL>clier 1679 efter den 

svrmske Stranding trak Y11arde11 C'1Ver Bord.et og stak efter Kapt. Je11s 

Koefoed. Ean var ble.nd t de :-:iundemamrl, hvem dt:n berygtede Amtss}:rj-

ver J;uc-ustuu Deckner ved J\Jo l1iJmtd og Lm11Jl1a11,Je_:nt Joh. Ilidoric1t 1/Jeti-

som \'/ett-
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berc fra to{~· c1ern i :~in egon ;:aue, da clc, oorn ban fo1·kJa1·ede for 

Lc1rn1i.f:.nionen af JC<;ll (Succovrn Lels;tion), fandte!:> unyttige. -

] .,,, ... , Jo<O '--·c ]["i·,·" f'-" j2 l'r;· "''l•·'I' ('c•t; 1 '1 11'('0'"' "(') D' .• r.li!E.YJ, C"fJ8IuC. i.c "f__, Ja ".~>t_.• 1cd .L ..J .i" H!.h.tyu.flJ '- OJ, 

2. :1' aren And c r~; dut ter f' ra 2 o. ~;g. J 1wri1nc(,TL<LJ'Cl , !\!Cl l' r:::}. c r. 

f•;n l·•t1Lc·r døbtl:fj ~l"Ja11. )'/08, I'l(!ll Arnh:ru 'l'L1·L1 .l:lri clodn r;ru:rnH:· Ar1r 

(1'/oB), fl2 Aa1· Dl. - Karen J\"oden~ciaLter t·if'ledo ~;i1: ~rna 111Pd Jl'1Wll 

JliLil'l'iCh [i'tmct1. --

IV. i11ads Ladsen og Karen FedE:rsd.att2r sLulde nu u1 kort 1.I'id nyde 

dt.m :;ejr1·jc-e Udg-m,t'. af Processen om Lali[J:I•l,'/ 1·0·[:;aard. En glædelig Be-

givcdii:::o ir1di:raf derhos i dette Aar 1682, jrfot der fødtes en ])atter. 

Hun lJlev opkaldt eftu· dot si(ic»L (1679) afdode }3arn af lste Ægte

o>Lab og f]J.:. Navrn.::i. '.6esile (Ct;cjl, Ca:c:ili2-). I syv Aar :t'ulg·te hun 

sin T,':::~cer i J,ive t og :i Iiø<kn. 

Arnk;skriveren, den seriere b:u.1:ndenw~rkece Ll1g1rnt1rn Decluwr, haYd<~ i 

sin Jlega;ring til Landscloliilneren om at s;.;tte hetssagen "in sequestro" 

ot: cm e11 8-faands, Skcrrnir1t;" frornført som en Grund, at J1lads J\iacLsen 

rncr1teD, at være uvec!erl1rd'tig til Gaa:ccerrn ;~kacle at rest:i tuere. Vi 

s;-'-L" LiOIS, Eit, Each> l<TacJ::Jen 111>C.dtc i Hetten rnH.i J.oo Sldr., som Anders 

'J'er1,-_r-,Jc.u1 i de't"Eaab at vinr1e mere ikke vj l(_;e an11aiCJ!ll(c. Dette ty-

C::c:r ik:Ke paa nogen økonor.ii ~,'..k Ve.ns kel .i [)1ecc i cic·n 'lid, da rede Penge 

jkhe var san lEtte at l'f!jse. lJ:m1 i 0vrit0t faa.r man E-of Amtsregnska-

berr1t.' det Indtryk, at Mads ll!adsen klarede ::;ig-. ret godt, om det end 

ikke lykkecles ham at naa dEm Hegnskabskorq1Jjrnen,t, som smykkede de 

u:est ve1s-ti1Jede, nHn1Jjg 11ve}(;di0Jc_er1'1 e:JJ.Er "ved magt. 11 Der fil1-

de~> i Dila1~· til .A111tsrep1skabet for J.681 orntc..l t nogle smaa Eest&n

cer fra 167'1 og 78, e.ltsaa hio1·ørendc; fn1 f"1r hans 'l'id. Men dc,t 

se~; d<,'ltere tmdr•1t}•:teds, at [v:1.rns [,iaclst:r1 ch:~r1 1>'.0ktober 1681 ha1· faaet 

et Luan paa 5o Sldr. 11N; I,ieutnant Han ri :i::.oefoecl },;adsen paa Eskes

gaa1·d mod en Obli6·ation, _solH :;er1ere, nden c..t fonirobg·e Debitor 

elle1· Frecl:itor f1e1·e Gane:;c nwdcr op vcci Let~.hc.nd.eJerne, C'W hvilket 

l1aan O(';i, 16.84 bedcler:".Rentc11 beta1t i.il liato." 

I e11 SpE=cifjcation orn /•'.g-tcpr::nL;r;; ("' Avlsp(;Jlc'_(i eJ]er A.rbe.jdsper,ge) 

til Hamme:n.~hu~ staar 1682 1- hdJ. 3 l'.:k. (de c:cdvanlig'e J.:gtepenge), 

uden at der er 'I'ale orn Pr;~3ie..nce. I,;rn1o1:ic; har !\'.ads 1'ladfien i en Spe-

ci:fj cation over sarntJj Cf': Bonde 1·c:c; tsnc:er 16(34 riei.op faaet Ve cl teg-
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Ji .... ~)~~c:;·~:-:c~J·c~rYIH p6 J{jort Of;' LI. v~rOTffl SOill I~c111rni~~-:::.arie1· f1eT til. l1aJ1dE~t, 

ca'lder fo::· Atilir?J' ~!Otll f,.1Jgr::rn}e for F:ec;t::YICC1' ir:rHil f{aj (1.) 1685, 

i uJ:t vj udcrn :f.'01· ()::·dc:ne11 tec:1ndcr ved :"·c:cb I.:adsen 111.w 21.Gaard: 

!h•rir. ;·'.;J~;c>J'l, "vcdcrLu:f-Lif'~·", ~3hylde1· lo Fc'IJr. 3 J1:!ark 2 Sl\illing·. 

kan bcds1e lo l~d1r. 3 l\Jark 2 Skilling. 

l·~;u_i,::· c:,~i. til ~iaru111t:r1Jipli:ng heuder V('cl 34 .~3(;.: 

IT:u1" I.c1v, 11 vcd hut_:·t, c.:Ly'ldc:1· :iutLd. 11
, lllelll 1:u·r],p~;, at l.c~n som 

~3anclernu.ncl havde :.;in Gaaro "J'.rj .• 11 

J cv:f'ict sti1JPr f,'CJ·},oJtiet sig for Aake:· :::;ocn saaledes: 

14 rie1trd(~ ha1· VecltegnirJt, "ved Lia?.t". 

8 Crc<1rde }J1.1c r,fter Ejere11D liavn: "ab<;u1t "(fravæ:cencfo), men 

be::·etLc~; at Vii:Y'E: ved l1:1act. Forsts.n.~3 vel saaledt:~s, 

at disse t'mnd uclu1 Hest2..r1ce:r· il<Ve l1aT Eivet køde; 

11.an }, ar cl ri s ~:,uret r; j «:::· f o:r. (!,;.V. :;nJ:rt.rnarrn ) . 

3 Gaanle e:r udlagt rro officio (for kbl. ~jeneste). 

15 C:ann1o har "tEonirnelig ved 1:1 ac~t" (rnenPs ut ktmne betale 

henve,cl IlalvdE;le11). 

1 G:tarcl haT llJfocenlulcB vccl bngt", lzan betale c.Fjer-dedelen. 

li 

7 GaarclE; liar·. 11 :n<~:stc;ri fo:r2.1mct 11
, kan 'octol.c c. en Sjettedel. 

19 c;aarde har 11 ful'C!J"Hlf::t' 1 tdJer 11 ~','D.llSJ.e for2_l"f1iC'L' 1
, l~an ir1tet betale. 

3 ! 1~J1::J'e beretti?s at vr.•n: døtfo i Arrn()cl. 

1 er bortTe.jst. 

4 Caan1e er ød<;. 

Den m1e,d.e Ca.ard i AakPr, clc1.· rw1· sarmne Vecli.ec1:ir:g som ?J .Sg., 11em

lig 11vcde.::·Lad'tig", e:::· S'L. J\fyn:;eacn·J, de1· pcu.o. den 'Iid havd("S i F':;,ste 

af Obcn?tb.utlwnt Buggenlm12<?r1, Je1· havde a.fJ w.»t li:ajor Ce.qmr Henric11 

\: (: c; te r·::2 l t ::oom r.lie :f_' r (ll' I\;i1 t te l'~: Ol'.l[·2.fI1i Ed. 

OLlL!rstJ. l),i..t,::,;e1llw<'..cn havde en J,cn af 300 1\l;lr. (clcri 4 Gaardes Land

cLloe), rnen }rnn havde ef'LE'rJjcncnde de jrlllfc~dtc OfficereT ved. Land

og Eerredskompagnierne he11ci Vi-:t sis til tandl.ruget og fæfl tet Kongens 

Gwl:ccl I.1;yreeacG"den i Aaker moc1 c:n Indfreclnhe.. (?) af lo Hdlr. og en 

aarli~:; I,ejfjt eftl:'r e.t Chr:i;:d,0ffer Ivc'1·;_-.,::r1 VcU' 1jJeven lidvist, da han 

havde ladet Gaanlcn fol'i'aldo - oc sted rnt Inf:d c:n RestanCE' (l.Maj 1683 

tiJ J.J,:aj 16El5) af 45 Slcr. fo:cuden Avl.c:-oc i<n,uctepenge samt Land

eilden af en Del Huse, 11 flV01'JliE:c1 Cberstlcjtnante:r1 ingen RE'[~ning: med 

ui:ic tjoi·t" (Lut':,.JJ,), 11!f~11 han "l<.tWcl.e te tale" 115 Sldr. og vi:n· derfor 
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vederhæftig. - I øvrigt eften:;aves der 1wr11 ved l\:gl. Haade senere 

3 Aars RestancGr, noget som ja;vn1ig var lHr:mdet hans begunstigede 

F'Ol'{)J:Dt,er' f;orn boede paa Siml1lce«rnrcl' Maj 01' ca~Jpar Henrich Wes ter-

valt. 

(1berstl. Buu.enhh[;en VEU' ikkf; Cicn eneste af de "førte" Officerer, 

d(Jl' f',DV sig af nwd Landbrue;. ObE~rstl. Fischer havde f;rstet Myn:;

cm1Tden i Ulsker, Hami11ers}rn~) I Avling havde for 1682 ViJ?ret i Leje 

lto~:> ~Jty kkaptajn Hm10t.rn lhc lied sen og Kli.11 tajnløj trmn t Adam Krampe, 

Chef for Garnisonen paa ~.;J ottet, for 3o SJd r., men som de samme 

AvJing ikke lamgere haver villet berwlcJe, saa er den dette Aar 

(1683) for Afgift 2o Rdlr. aarhg bortlejet til Vice-Kommandanten 

Gber:c.tl0jtnn.nt Valdemar B1inch "med Co1~irne.ndant og. Amtmand Bendix 

von Hattens consens'', som paa J<'æstningen bor. 

J,ten hvorom a1 ting e:c, saa stod r.Tads Madsen paa Langemyregaard uden 

for det store 'l'al af Aaker Sogns Bønder, som efter det foran oply

ste d.aarligt .kunde afrede deres :ByTder. Specifikationen er dog sag

tens noget mørkere' end i Virkeligheden, da det for enhver gja:idt 

oGr at fl'i tagec fo,r mer e1Jer rn:indre trykkende Afisifter. 

V. Aaret 1684 bringer dog alJerede et Brud i Livet paa Langemyre-

gaard. Seks Aar har Ægteskabet varet, nu konwer Døden og sætter Skel. 

Det er Karen Pedersdatter, soc1 havde set saa 1Eange af sine nænr,este 

gaa bort, hvis Liv nu er til Ende. Hendes Fader Peder Sørensen var 

dud for lo Aar siden, og hendes Eoder Seigrw Jensdatter levede nu 

i 2. Ægte med Hax1s Pedersen Ude paa 23.Sg. Lil1e Gadegaard i Peder

sker. Skiftet eftE~r sal. Karen P("dersdatter Mads Iviadsens hol.des 5. 

November 1684. 

De to })ørn Hans og Zisele (Sesel) var nu 6 og 3 Aar gam1e, og Bed

stemoderen Seigne Hans Udes fik efter Be<,;.ffint; bevilget til Datte-

1·en, som lnm vilde tage til sig, nogle Sen~~:ida:·der og et nyt sort 

fifskaftet (femskaftet =med Rendingen afdelt i 5 Traade) Skørt. 

1-Ju weJder Kreditorerne sit, O[: vi træffer atter Obligationen af 12. 
. d 

Oktober J.681 paaf 5o Sldr., "og lovede .l1Tad~i l\Iadst:ri at hoJcJe Lieutn. 

Hmis Koefoed, Eskesgaard, · heI'efter som t:i li orn skades'løs, og er 

Henten betalt til Dato." 

En anden Kreditor, hvis lange stn:rke Arme naar langt ud blandt 

Gaardene, er ]ort:mestcr- Poul hoefoed i Svanihe, der efter indskik

ket Seddel kraver 43 Sldr. 1 Ji,Jc. 2 Sk. 
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Anden; ri'icrke1~en i P(1 derr.;kor bar en Fordring efter sal. Hans rrer-

k<cl~wm1 Sl<:ift1, d. 3.Decbr. 167'/, i a1t 1i1ed Renfor 21 Sldr. 2 rAk. 

(.!":;r·:,,·:.it~ritlig en Rest ;_u· (Lnov<:t) efter l<'aderen rrorke1 Andersen). 

Dett0 :·i,1:.te l(·'.b nok ;:;f:.a fredeligt af, idet .Am1er-~ 'Ierkel"en og 

1,iau~; i.:ad:.=t:n fc,rencde .Lit·.' or:i, at dette ::.:Lulde ld:i.ve udi:~n ~ild ftet, 

11 C:,. j,~vt.ue UadL1 r:acJncm tlet at lH;tale :i. rec,de (Pence) til .Anders 

'lcn11e]c:c.n uden ;)kade." 1Jer11a•::;t fu1'drec!e Andc.:rs ~-e1·kels<m efter sin 

Bnicifn' C!1rj~'.tic:.n Terkelsen (ouu 1679) 2o Sldr., uoni ~:t~tar i 21.Gaard 1 

snr:1 ! !1.J:J J\'.adser paa:bor, og deraf (af Ca.arden) efter v:elb. Iandsdom-

mer L1at1}da~i H<.schs Dorn rned reede c3kal udløscfJ. 

l11 r0:mrie}es kracvcr .Arist Olsen, 14.::Jc. Loft3gaard, Pedersker, 102 Sldr. 

nier~ ",11ter, ~:or.1 till<oPnner han~1 so.l. Jlwd.ru Ellj se Torkelsdatter ef-

tc.:r }1cnd"::; Foro,ld1·e af den ;l1.Gaard i Aahe1·, "men da intet herom 

finde~' i Hcrns r'e1·1\elscns (broderens, som E11veci.e 21.Sg.) Skiftebrev 

,,,f !,._L;.;cbr. Jti'. 7, blev demH::' Sag· he11vist til Lov ot· Ret." 

;,;ad;:; rrccl:-en rner er o[::saa at vide, e.t Hans Te1·kelsen havde i Rømw be-

·talt en Srnn U ~. Arist Olsen for sin Søster it;lJ ises Arvepart. 

f!<'. i:un fjk gjo1·t op og lJkv:Lcleret den 1orts1<.J1åig·e Gwld med den 

"i.iJstc•ctc,nde Guld", viste der sig et for den rna ret gun~1tigt Resul

tat, N:rnbg at der var i .Pe:ho1d 109 S1or. 2 I':k. 4 Sk. Deraf faar 

1 1 ~1· -!5 0 :-- • ' 

li21vde: en 51~ Sldr. 3 l'l~k. 2 SJ(., sønneYJ Hans 36 Sldr. 2 IvQ-c. 

c5 Dat~eren Zisel 18 Sldr. 1 mk. 2/3 Sk. - Imod den sal. 

l\vir1de:1 UdfEu·t bega.:rede Faderen h'!atz r.latzen ej at nyd~ mere end en 

~~u:c: i Stu.en oc en llrunstjerrwt Fole, hvorwedhan vilde nøjes. 

Den sal. l\v:i.ncJEs IfarekJæder fanr Pigf:bariwt, og· Drengen vil efter 

.cJll:lI!l';l Skik, m.ar f'aderen Vl·d Døden af~:s.ar, nyde sin Del af denne~' 

TJ.cr\.l.lu:der. 

Uu cic· 102 ::ildl'., som iL:cist Olsens Dal. }lnst:ru ElJ j se 'Iorkelsdatte1· 

l1avcle haft i den ~1 1.Gaa.HJ, fa<ff man Op1ysni11g i. det Skifte, som af-

holdtes efter hendes Død 23. 1685, ·:i.det det der hedder, at "disse 

Jordepenge er bestas.ende og forflyttet fra den 21.Gaard i Aaker til 

den 14. Gaard i Pedersker· Sor;:n, Bon: nu Aris t Olsen paabor efter der-

orn 01:irettede .Breves og l.Jolnuuc:nters videre J<1ormelciing. tt 8'ormodent.lig 

~fter venlig Forening. 

Efteir sin Hustrus Død har l\hds J.1adsen liaft en Del at gøre med hel 

elJ er cJelvis Udbetaline gf forskelJ.je·e Fordringer. Han ses 1685 at 

havi) :iocen Hestance, "hvorr:c..f en Jlel lrn.r v1.n·e t omtalt :r.;aa Skj ftet 

eftvr hans C.ui11dc." SEi.r:n:1e ,~_:;.1 lrn.r A11d~'.~;kriveren "paa Konc-;-enfl og dr·t 

lovJ:i r!e ften t.ekamr:iers alJ er:rwitCJi{'.·~3 te Bell ag·" formedelst ta.ndets "store 
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Armod oc; F'nttig·doms .sk..yld" hooi hver· Bonde her paa Landet inquj-

;·1 :n uen:s 'l'ilf:tanc!; "iivad de alloredr: have naaet (den 14.Januar) 

cJUct h\·ad de' til Føde samt til S0:den (til F'oraar0t) kunne; bave 

j F'cHTE1c1d. Jt, m oc hvElci de til L.i_v2o:phold og til S1u1en allerunder-

r· '! • · . ·l· J-~u1111e bel1øvt-:." -

Hc:·r· ::cl' 'Ji_ dog, c:.t Mads J!adscn iiaa den n.caard j_ Aaker har saaet 

3 'Jdr. li1i.c;, i'wc i l•'orraau l? '1 1dr. Bjug·, 16 'l.1dr. Aure (Havre) og 

l10Jd"t 'tcL:J. 34.3c. hos Ha.ns Lou, der har saaet 3 '.l'dJ.'. I\ug, har i 

f,'ornirni 12 'Jd1-. Bjw;, 13 'l'dr. Aure, 4 'ldr. Bug og 3 'Tdr. Mel. Dor 

L'1· ; ikke om, at Mads J\1adsen behøver noget af det Laarwkorn, som 

f(en I cknin1ore t har J.ove t at }Jj dskikke. 

Ucntekarnmeret nc:ddeJ.er nu i Skr.i.veJse til Amtsskriveren, at der er 

~:1'n11~. med en S-d.1per fra Nybor{!· 500 'l'dr. Rug og 3o '11dr. Havre, "som 

I ~~b1] 1. 'dele til }iørnlerne; 1M:cl f'ørste Skibs rum skal mFffe Korn over-

komrm:." 1Xe;tte ::r jo en stor og overordE:ntlig ForamJtaltning fra He-

,,1,1·iL,,211s ~lide, ;i.om kom til rms mrrnge Steder J-10s l'lønclerne. 

VI. El'ter et Par Aars F:nkr::rnancl sol tand tal_!'er Mads 11adsen a ti.er en 

tone: :i..1 'I pi:ta G 18.l'den. Nogen bester:1t Dato kan ikke meddeles, da 

Ki1};_ebor:en f.or ~o t Soen, bvo.e ViE:lsen foregik, ikkE: begynder for 

pDn ?. _!.'ri Vor:;edegaard i FouJ.sl:.:er, 'lorne[;'Eca1·d, født i hans første 

i[gteskab rned 1".'llTfTEdhe r:laccaba:us, Datter af kajor Christian Macca

b LiS paa Slrnvs:101m. (En halv Snes Aar efter, 1695' wcter Marie 

Ean~'1f_1tlers f3r)dor,C}iristian Hansen, 1<:nl:en efter Hans Lou paa 34 .Sg. 

Aaker). 

lclad~; JtJ?.clo:H:n ha'rde to 13øn1 _c.:f' første A:;,tc;::ka1J, en s·øn og en Datter, 

af han faar nu i 2oet ~~tesknb liEeledeu to ~ørn, en Son og en Dat

tt)r. s.~rnien du1ies 4.J)Gcemuer 1687 O[' faur Navnet l1lads. Det ses, at 

blandt Fadcierne ved denne LejHghed er ikke blot I.Jorbroderen Chri-

stian J:Iaccabæus c1.Yncre, rn0n oc;saa Anders '.l:e1·kelsen, sorn faa Aar 

ticl1ige:re førte }crocc~s om sc·lve cl0n 21.Gaard. ~)triden maa altsaa 

nu va:re bilagt, ot,t>aa i Sindene. - Li1s·eJedes nwvnes '11obias DeclrJle'r, 

Herredsfo[Jeden, som havde "ledet'' de 12 Sar1fr&:nders Dom. 

Et Aar efter, d. 6.Jan. 1688 døbes Datteren Karen og bæres ved Daa-

ben af .Beds te moderen Hare-re the Laccabæus, F'mnrik Hans Jensens. 

I cU sse Aar, 1686-88, er ]'.!ad:; i'Jads-ens øl:rnnomiske Stil lh1g omt1·ent 

som fo:rliE,n. De:r findef.1 enkel te Hestancer, som tilsammen udgjorde 
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15 .'ior. 2 l1'[k. 5 Sk. SaIJ1111r,nlit:Y1Hr v). he1: ed· 34.Sg. Hans Lou, midres 

vi ov,:;·" '.tt fjnde. ham ruPd on ne::;tance pac. 24 Sld1·. 15 Sk., men dette 

beror paa, L'. l Sandenu:mdssti1linp·;n· er haw J':i:·ata,c;·et, og at han har t,J-

I den ::;, :.cif:ilwtion, dc'r viE>er fu,:sul tat(d. af en Jnkv:isJ.tion over øde 

og J'oranr1t1dr: }okd:der, sorn Ami1u~md og tnrnrnarnlant Johan Didrich Wettl;erg 

:f'un.toi:;, datere i 16137, fjn;lcn· vi ikke dun 21.Gaard, l\Tad~i Madsen, ljge 

uaa .·1·jiJL ~:ui11 31f.~),·;. Harni Lou, eller Li·:k;i. YlO,'.(;fl af 60-Gaardene i 

[dewen:,;l:e1· :iot:i. Ej beJ ler fir1cle;:J J,Jads J,[adsen 1Jlanclt de resterende 

fu1· li efter cet store iorhor, sor1i 1~gl. Henteskriver, siclen Amts-

for-vnJ tr; r' Anden. Vognsen, LCTlclsclomme:r Ane.her Anthoni J .. ti11er og 'Iol

dor i1:ocew; l'c:deJ·sen 110Jdt i Overværel:"Oe af 1\mnrneradvolrn.t og· Stads

fj :_·: .. ·-~ ' ... 1c1m11cm ~~11ccow og Eornn,andanten Wettberg, (samt JMJd Tilstede

vu·reJ:·c ''·'·· Auc:w tu~; Decbwr, "soH1 tilspur{;tes"). 

J.ie:n selv om Ii.esi anceriie er brugt j Iiitc;tit,hed, er det jo ikke .hermed 

VJJ. J Aarene J.688-89 kom ic:s.ds 1,Jadsen til at deltage i. et større 

J.[j.J i ta:rarbej de, rwmlic; den saakalu te henne Fori.ifj ca tion. Han avan

ce red<; det sid~; 1 .e .Aar til den højo~ite Sc::rr::eantstilling, idet ban af-

1is Jure~cn EBwen som Yaptajn.d'ArncoEJ (c:a11.itaine d 1armes), 

Vaabern1w"tcr. I denne StiJ.lhif; fi.k han som LørmJ.ng udla,s;t den 52. 

Gac,nl, Vejrnw11t:gaard, i Aa}::e1· Sog·n, i Steden for den 48.Gaard, Li

men'.·:c-:::D.rd .. 

JUads li'adsen tjertejo ved Landinfanteriets L tompae;ni, og man kunde 

veni..8 som Chef ·'er dette KornragYii at se Vicekornwrndanten Valdemar 

B1jy1ch, men til at g·øre '11jenec;te som t::c;entlig Kompagniførei· var han 

naturljcvis for højt stiJJet, og derfor rn1:vnes nu ogsaa i Spidsen 

for r~ornpar;11:iet Kaptajn-Løjtnant Johan .Areut Weygel, der var kommet 

hertil paa Oberstl. Delms Tid (168o-:J2) ei'ter at have tjent i den 

sLfo1~:he Kri.t:, bl.a. i Cliristiaiistad w1u6r l3eJejrii1gen, r1vor de af 

i.1ancel IJ<l.ll bedre q;iute Hu.11t1c'. o~: Katte. Ilan 1J:Lev pa.a Bornholm til 

sin Død J 7Jo. 

Alle tre:; Larnlkompagnjer deltcc i Hef&,stni11GsarLejdet. Chef for 2. 

l:orny. v1.11' Kapt. Jerw }~ofoed Pulersen, oc for 3. Komp. Kapt. Caspar 

Henrich Wes lt:rv1al t, Søn af Hi tn1es tE!ren af samme Navn paa Sømlegaard. 

Denne Kaptajn var J.kke "fø:t·t", men havde rnodtacet sin miJitære Ud

dannelse her paa Rornho1rn, hvor h211 tirJJic;ere h<wde f1mgeret som 

Chef for. Ves ter Hern;r)::i Komybgni, indtil han E:fter Kaptajn Peder 
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Kofo0d~ ~:d 1684 (paa 28.Sg. Skovgaard i Nyker) var bleven Chef 

for 3.ifatio•rn1ko·mp. 

Kr.r·;.'·~~11ierrws Arbejde ve< demtf· LejJichr·d bestod.vel mest i Kast

ni11:· af' 1.1o1de C;g Grave crrJ:rint'. iJyen. - Ved denrw Befwstn:ing gik 

det ud over c:11 Gaard, der 118.vdu till>.ørt Jens I\ofoed'> Svo5·er Vil

]_1;.1 ;:lruL,;c;n Ee:,ou (tL.;11 '?); den laa noriiest i Rønn'e og beboe1ies 

"af~ L:;n •«;.r, 111cn da :1Ly10t1 f·LuJdr: med Voldn for·osyne::>, blev de to 

1. 't r rJedrev~i.:, (su Jog Jll1.'3arnl. ~i.136 oc· 174. M.K.Zahrtmann), 

forJi .]·: Lom i Voldens tinie, som endnu kan ses. 11 

~)el 1n FcrtLfi ;o tionrw lede des af Ingerli 0rkaptajnerne Christoffer 

llc;f; ·~rnn og \','ilst(~r. Efter deres Eeg:erint:; blev rr·ørmneret til 'J'aget 

paa dr~n :dore l1aarnbygning (Xast•3llet) efter kgl. Overjæ;-ermester 

Gn;V Conrad He ,rentlovs Ordn::: udvist af den ny sud11ævn te Hol ts før

s L: ,· JLuH Chrj_3temH.:n Piil (69.Sg. E'ilegaard :L Eloi11ensker), som 

ligell~:Jc,:; udvi3te l:lramds(det til dc;n store Lgl. Bagerovn, hvor 

lirød.et bat",'t!,;s til Soldaterne. Deres E'orp1ejning var beregnet :for 

Jwer '.'>:!I'son daglig 4 Skilling og 11 Pund Brød, bagt af "Il.ug og 

Bju0~ til den tredje Part 13r0d af at bace blandt Rugen." 

Mads ;,;,1dsens ;;vigeri'ader Fa;nrik Hans Jensen, 3. Vg. Poulsker, stod 

\ ' 'i ,. 
, ·-~U ': var fra Aaker, Peder-

sLer, hrn1sker, Bolsker O{~ Ipsker·, i alt lo'/ Mand. (Det fuldtal

lige: Kompag:ni havde ellers talt 133 J.iand). 

Sc,m ·~aptajn d 1Arme0 vod 2.Kompagni nævnes Peter Ancher, Kratten i 

Aaker, og ved 3. Komp. Hans Gi0dich, :Gukkegaard, Nyker. -

Llacb l':~adsens Stilling som capi taine d' anoeo1 ses af .Bh. Kan tributions-

ret,11skaber, tilmed af en 11 nulle prn1 i.iandskabet af l.lfationalk., som 

befinde::> her ved Hørme :b'or tifica tionsarbej de og er indkommen 1. Juli." 

Chefe1Tie fer Jette ho@p. var strikse Befa1in~smæhd, men ogsaa Tjene-

G t<Jll ved 2. og 3. Komp. var al vorli,:;· n:;en t, ot; J.3efalingsmændene kræ-

vecle - Li.ndertiden med U1·ette - at de under.c:;ivne skulde parere, som 

d'-~t ses af forskell:i"ge Elager OVW!' mil.i tLtr(-:; 13efalin8smænd, deri-

blnndt Kaptajnerne Jens og Peder ~oefoed (Sjwll. Tegnelser). Den 

J,lCLde ~lJOt ovror ,11iJi t:i::rtje:neste11, so;11 'Vi i Dmllilark kendc;r fra en 

senere 'i'ids "Hvad kan det riytte"-periode, var de:r .ikke Plads til 

den{_;Tillg - dertil va:r '11idernc fo:r u:rolie;e Landene imeliem. - Det· 

blev vel Hads Lladsens sidste rnili tær-e Øvelse. 
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ViJI. Den 17.0ktober 1689 rnødte ha11 _t;s_a 23.St;. Lille Gadegaard 

:L . ,1·:·r:c.i;:er til et Ski.fte e:fter sin for5;te Kones :.loder Seigne Jew~-

dal. L(;r, :.;i ds t t;ift med iim1s .PG·uerse11 Ude. 11 J)a GJ.:ldsfordringen er 

Jo.'J ..ilJr. 8 Sk., er saa Gu,lcien højere '"·Ild L0soregodseL 23 Sldr., 

l:lcu 1:i:i11d1·1.' ond 2 Llaaneder efter dett(', og inden Aaret 1689 er til 

~1Je, er .ogsan t~ds Madsens Liv afsl~ttet. Uventet kom Døden over 

lu;;1 l 1 ;.;om over hwrn Formand paa Gw1rdl:m. Han var ikke i Oldinge--

C1.ldenm C\: har rw:1Jpe naaet de 5o Aar. Kor1Joral 1671, vel 2o- 3o Aar 

gl., kan han henimod 2o Aar efter ikke have været mere end 40-.50 

A<l'C. ~~.·,roi· J_,'arnmel hans LJrst.c; Kone var, da hun døde, kun ej heller 

se~3, da Lirkebogen har en luo:3te (Lakune) 1682-87, 

I Jea Lirkebog lieucier det 16tl9: liic: 14.Decemoer 1,Jatz Latzen af 

'..:·2gaardu1. Saome Dat~: bemeldte Uatz Uatzens Datt(~r Zesil. 

Desv::.;ri'<c c::r cler ikte noc:en 'L'ilføjelse om den afd0des Alcier, hvad 

l:llen; vs..r alin.jndeligt. 

Vac l'·Ld.;J dadser:. død alene, kunde man tro, han havde paadraget sig 

.en Sygdom ved Røru1e Fortifikation, men at Fader og Datter dør sam

;nc Dag, tydflr' r·aa en S~i:;rJig hjemlig IJøclsaarsag, f.Eks. IJyfus. 

Au,:;;:. : <:.u· ikke af de Aar meci stor Dodc" lit)wJ., snarere et normalt 

· Aar, iclr;i, der i·:Aaker fudtes 5o og cfode 33. -

Dcll sidste Halvdel af l>ecou'1H:;r, hele Januar, Februar o,::;· det meste 

af l1i:.cts m1~ste Aar, 1690, gik hen, inden der holdtes Sldfte efter 

den afd0de. Den 21.l\Iarts indfandt sig den nye Arnts-og Skifteforval-

ter Ander::J Vognsen, tidlige:J.'e l~c;l. Ee:nteskrlver, med Skifteslffive-

ren }L:nric}J J3rc.gman. Vognsen var kornnen i Eed1°ageren Augustus Deck-

Eers ~Jt,::d. Lavv;.n·g·e for Enkecn var Fade.cen i''u;nrik Hans Jensen i Poul-

sker. - Paa den anden Side Vi.lr Børnene: 

l. Hans (Madsen) 12 Aar (:,1., af l s te;; /t.;,;tGskab. (Værge Llorbrode
ren Jens Pedersen). 

2. Mads (~.Iadsen), lidet :.uaa 3. Aar cl. , af 2de t Ægteskab. 

J. Karen (Madsdatter), Jiiet pa:J. 2.Aa;r. (døbt 6.Jan. 1689). 

For rlom V<.1;r,'.';er :.1orfaderen Fænrik Hans Jensen. 

Ved d0n "bortskyldic;·e Gæld 11 n<l:vnes .>rn først ot; freinmest Kaptajn 

Hans Loefoed. Obligationen 1)aa 5o Sldr. af 12. Oktober 1681 uMed 

Porsikring i bedste og reueste Løsøregods", og som en stor Gæld 

nu rejser sig af andre Kre\li tarer her i Boet, og inc;en andre rned 

Obligation haver sig paa Skiftet angivet, tilmed nu intet er be-

kvemt denne Forel.ring med. at iii'l<J.:gge, saa . . • . • . bliver Kaptajn 
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Hmrn ·1:c:i_::foed og hermed 1~·jort Indvisninc_,· for Kapital 5o Sldr. udi 

forn. 21.r;~,"s.rci i Aaker Soc11 11
, oc videre IJlev rm c-jort Akkord om 

;~r _; l.:;u ( 13 Sld1'.) meu •. J1Len, hvormed Kuvt. Koefoed er tilfreds ce; 
-. ... . 

:t o r.1 . ~- ,J c· 1 . -

LiJ,vjderct .Jliver til l!elinc~ Pe11g-e 26 :Jldr. 3 ~.Lk. 11 Sk. - Den halve 

l''--' ·L J'ae:.r Enl;en, d011 ande11 halve Part deles iiiellem 2 Sønner (og 1 

Ih i. i_.c·r). Sørmenrn faar liver en Broderlod a 5 Sldr. l Mk. 12 3/ 5 Sk. 

(UcLto 'lc~c,,1 s.:.L·er Do11ar og læcie~J Penninc; 1/8 Sk. Hi~·;:nnønt). -

J;1, rn:JI'c: var di:r ikke til Deling; der burde have va~ret lidt mere. 

San ::ifff'\..'.L'e0 den sal. Mads Madsens l3ezravelsesbekostning: 2o Rdlr., 

/-1vorirnod E::1ke11 billig nyder til sin l3 1::gravelse ogsaa 2o Rdlr., hvor

til !:o:amer en Fæstens(Save lo Rd1r. "t;ør 3o li'.dlr. 11 eller 45 Sldr., 

rrvorfor :nken, eftersom Løsø1·et ej uo1 til hmde ucistrække, er gjort 

Indførsel udi forskrevne Jo1·.dc\__,ods, 21. Gaard i 1iaker Sogn, som vod 

~3a.L:a·_c:.cnder henC:.e tilkendes og i Observation tases. Der twnkes vel 

ved deLi.2 "til1e11des 11 paa de 4).Sldr. og ikke _paa den 21.Gaard. 

Dette; er unæ5·tElig noget ringere e1.1d ventet. I.lan faar det Indtryk, 

at dt:t i det n;ye Ægteskab i det Hele er gaaet noG'et tilbage for 

Ua.J:: l.'1'1•L.l;Il, O§ sammEmligner man de to Skift.::r, Skiftet efter hans 

førstrJ Lo.ne Karen Pedersdatter 5. 11. 1684 og Skiftet efter ham 

sr_·lv 21. 3. 165(Y kan man iac-tLage følgende j:Jedga.ng: 

ltEl4 1690 

StL1de - 4 :2 Sldr. Stude - 32 Sldr. 
K0L'T -· ,i5 Sldr. I;..øer - 39 Sldr. 
Svin - lo Sldr. Svin 5 Sldr. 
F'aar - 18 Sld:r. Fa,1r - 13 Sldr. 
Gas 7 Sldr. Go_,s 3 J,_\k. 12 ('1,.. 

Uh .• 

Kc/ob~:·cvare: 19 Sldr. !Cobterva:2e: 7 Sldr. 

Derir11od er'cler Fr;emcEJJl[_;' ved Hectene, ikke i Tal, men i Værdi: 

;1es t;:: og Iiopper 
Hug·s~2d lo Dlr. 
Havre 
Hø 

2o Dlr. 
6 Sldr. 

11 - 55 Sldr. Heste og Hopper 9 - 65 Sldr. 
Intet omtalt, kun disse Ord: 
Hugs2deu er anset og af Enken 
berettet at vwre saaet l Td. 1 Skpr. 

Dette viser uventet Forrinzelse af Status og er vel ikke uden 

1,;edvirken til det optru;)<;.kende Uvejr. Der !lævnes ikke Sølv eller 

Tin. Rigtignok var det ret sjældent i 1600-erne at finde det før

ste T1'.etal (Hans Lou paa 34.Sg. i Aaker kunde dcc s2tte 6 Sølv

skeer i Pant for 24 Sldr., aa ha:n rejste til København, for et 

La.an ima 4o Sldr. hos Landscio.rrm1er Ancher lrl'Uller) - men 'I1in var 

ret almindeligt. Det eneute, der er godt ~orraad af, er Sent~

klæder: 1Jlmerdugsdyner med Dø11 ( Dlm) ( flendingen Hør, Is letten Uld), 



r;indude Dyner. f3ohavct i ;.)lue:cne, elle c hvad vi vilde kalde }./!øb

lente, vcL· efter vo1·t Skøn yderst tarvcli&;t. Sofaer og Lænestole 

LalluLcs Hkc·, ja selv Stole, "Bag~:;tole" (med Jiyg) vai· en stor 

L J .. 11:;. Derimod var tLr :l0:nke lan,~:s Væbc}::ne, og paa Bænkene de c;aa

l~aLJ Le '.11Lekl:1,der: P\'tlel' eller Hynder (ILrnde1·), ofte flere Alen 

lange:. 1lu::·dcr .. ; var oft.;st 1"yrT€;(rnrcfo, enl:elte Egeborde, og næsten 

u 1 ~.ir, ll;;;vnes. Kis LE;r, oftest l•'yrre~<.is ter; 

I ~SLtwt; c·11 Il0:nkedyne ~rnnden til med r;o1·t Bo:cd, 2·1 F'avne lang = 

3 Sldr., en r",,ibonnet B:i:nkedyne for Bordenden °= 6 ?:11;:., en Bænkedyne 

llC•L11.11 til i Stuen .4 Alen lai.1g = 1 Sldr. 2 11J-;.., et gulbonnet IIønde 

"" 3 ;J:,, et syr::t Hønde rned løent l'~alveskind under = l l!Jk. 8 Sk., 

et ,;;L Er:;r;lJoru norden til i Stuen = 3 lJik. 

J1.f !' ._, J~;redskabE"r nævnes 2 VO[.'o°'lle, en mecl og en uden Stiger, 1 Plov 

Ot':: 1 Jl.':1' med 1Ll (.l'.>.JHV) c. et lettere }'lov lignende Hedskab. Det maa 

vides, at to ?~ove paa en Gaard var rigeligt, saaledes nævnes og

sc.a [(J l)love vt;d Kapt. -PeJ.c~r Jakobsen Kofoeds Skifte 1684, hvis Bo 

i10rer Li 1 de bt:ds t forsynede. 

Derimod havde lfads Madsen bedre Raad paa Heste, 9 i 'rallet, sat til 

G5 :;l,i c. (hos I~ap-t. Koefoed var der ogsaa 9, sat til 68 Sldr.). Men 

reci !lier_;, end nan kørte, ogsaa Kvinderne fwrdedes til Hest. 

I fle'.;~;Lfole;unde April J,Iaaned trolovede 8nken Marie Hansrlatter sig 

r.•c:l r·:;;.ardejer i Poulsker po..a 9. Vg. l;ækkegaard, Berild Koefoed Mad

ser;, Erorler til Kapt. Hans l~oefoed paa Eskesg-aard og Jens Koefoed 

paa J~agaard i Pedersker, oc den lo.Jm1i fandt Vielsen Sted i Aa 

Kir~~~. En kort 'lid har Berild Koefoed boet }'laa Langemyrcgaard, 

skøut han dengang i flere Aar havde hai't 9.Vc;. i Poulsker. !Ian 

nc..:vnes saaledes i en ~)1ieci1Ll<..ati.on i de Papirer, sorn var forelagt 

Kornr'.:i:3sionen ang. Deckners l~o.rurettelser under Overskrift: Wy He

stancer 1689-90: 

21. S,c;. Aaker Berild Koefoed, 8 Rulr. 4 l.lk. 5 Skilling. I Kanten 

tilføjes: Herpaa betalt 2 l.lark, og i en senere større Fortegnelse 

med HubriU,erne: .Skyldig efter den Likvidende.(?) Hesto.ns 8 Edlr. 

2 1.Jc. 5 Sk. - Kan betale: 8 Hcllr. 2 fok. 5 Sk. - Rest ej at bekornm8: O. 

Der er altsaa intet, som ikke kan belcomr.1es, saa alt er klaret -

me:l.'e til Ære for Xads l.!ladser1 end for Berild Koefoed. Dem1e Porteg

nel,se er formodentlig optctljet i Juli eller August Eaaned, da Berild 

Loefoed kan have boet paa Langerr::yregaard. (Maaske har han ta;nkt, 

at ;~nken kunde.; have en Beboc=Jse'3ret og· llrugi>ret paa Livstid). 
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IX. 11Ien hvilken af Sonnenie, 0('.;J1 12 AEH' gamle Hans eller· den 3 

f\;.1.i· ·c:1ale 1.iads skulde 11u arve den 21.c·a,~,r-d ? Der korn Sarnfra;nd.er 

paa r:ae:crc: n, og der fa1ci t dc;n 16. Septbr. 1690 en 8-l'.'l:.J,nds Dorn,· 

!lV d'v·ed Caa ;·J.u1 til'c\.e11u tes Sr;nnen· HErns l.iadsc:n af Paderens første 

Mm1 kw1d•1 vel spørt';e, om ikke den yngste Søn efter Bornholms Praxis 

og :3kik var YliJTWest til at ar've sin Ji'a.ders Gaard. Men naar Samfræn

d<'lilJl'i'L<.n };;1d. til J.;'(JrcfoJ for U(;r! u:ldstC! '.:')011, Vilr det Vel, foriJ.i hans 

]/,oder· }H:.vc1n a.rvet Gaarrlen et'i..eT ~'line :Sørn, og Mads Madsen ktm ved 

r:12rnh, vaY bJ.even Ejec af den. D<':nne Dom er formodentlig blevet stad

f:1:; tr_,t r,J.ler "durnt" efter cle f'Jeste Sten:mer ved Sønder Herreds 'l'ing, 

og irigc~n ltac ønskr:;t at hrinise cl.en fo:c Landstin,-:;et. AlJe Dokumenter 

om 'denne Dorn or gaaet tabt, og vi ved bm fra Hans Lladsens Sldfte 

J2.,'.11ju~;t 1748, at .h2.ns Ad[';2..11[','s-og Sa•deret til den 21.Gaard grun

ch~de s:ir paa en 8-Jf,.-uHls Dorn ar 6.9.1690. Det vj_lrl.e sternme med boTn

ho lrn::-;l-c Vedtægt, om Enken var forbeholdt Swdc, t paa Gaarden s}_n Livs

U d, 'c 1 ll~r til hun blev til Sind.El at oplade Gaarden for Gaarddrøn

ten. [,;r~n !:.arie Hansdatter var ikke 1.10der til Arvingen, og: at Stif

L.cU•~r 01_;' ::Jt.ifraoder bør fratr:.cciic: Gaarr.len irn'ien f;t Aar (11~.lo.1778) 

var \'.'1 Jl1erede da g·wldend,;. 

8-hb::rit.lf:J r;l:rnnc11 .h0,.r n.i.;1;pe :inde1iolclt no1_;et om, at hun strcJ.ks skuJde 

vige, men har holcit sig ti1 S 1~øc~smaa.let om, hvem af ;Jørmerne der 

skul·!.; arve Gaarden. l,iest ~>andsynlie·t er det, at hun frivillig har 

fulgt sin ny Egte~~lle Berild Koefoed til hans vel mindre, men i 

Lænt:d,:;n sikre 9. Vg. i Pou1ske.r. - At Stc"11min2;en pa:i.. hende.s Stifsøns 

og clumes PaD.rørencJes Si(fo ikke har været hende gt.:cns tig, se:c man 

l)r.oce::i 

:3t1J.;v1;,!de 1.,oro1·0,rnren Jeiw Pedersen sow Vu;rge for den 12-aarige Hans 

l,,ladsen paa sin Myndlin1','S Vegne ædle [ir. Amts-og Skifteforvalter 

Anders Vogn~,en for Ski ft2for.ce tningen paa chm 21. Gaard i Aaker, 

Ski_fterntten indsl:.,.;vncs [;om Undr:;rinstros for højer·e Ret, Landsttn-

. get. - Indirekte er Pruce:3scn r'ettet mod 1,;nken ;.;arie Hansdatter, nu 

.f3c rild Koefoed s. ·l;;ndvidere bL'v inds ta::vne t Kapt. Hans l'.oefoed. angaa

end0: clEin Obligation pa.a de .So SlcLc., li!elecJi:,s :Bei'ild Loeroed i 



I•'orrn~md i:<ids l:ladsen. n Lit~·eledc=:s Fænrik Hans .Jensen i Poulsker som 

\\;1·::.,•1Hler foT de to yngste T30n1. Li,'.;elo:ks sts::v:nes Anders Terkel-

2.ro1:, l!j.'.ig. Pederc;kor at ::1,,d si,~· tage sine Bevislit)1eder ang. Bro

dtcrcri Cln·[:;Lian 'L'erL,~lsa1, 2o.3~. i den 21.Gauru, (dc:nnes '.3kifte

lJ~"; Vfll' af jc;.L'J.;j 167:1) t.iJli,'c:1;1,;r.l I.au.1::3dorrn!H0l' !ia:3cl1s ~nutning 

,,f 1J.Ull:~ijur 1682 (orn d.:r1 21.Ga.anl). Endolig blev Ile:cild I'.oeforJd 

!°ucelF.L;'t nt 1ncdta1se dnt :3kif.'tr~urev, SOlil blev can1'.et efter }fads T11U:d-

Dc11 lo. cc;niiJ(;l' i rette 1'.L'i_:,_.lH' .Jens Pet1.ocsC:l1 (Pedersker) paa Lands

ti.11cet ~dl sLd.ftlit;e i:rull;rg n-,od Sr.(S:il~lH - Sicnoc - Lonsieur) 

A1trK: s V0(1l:;en. 'li11c, lio~ute:J 7 .Jan. og· 4.Febl'. 1691, Ofj det er Vjce

LnnrL cio1Lfner Ancrrnr Anthoni ;.:Ullr;r, der skal clrnnme i Sagen. l\Iatti1ias 

Ea:x:h nr.· 11.~mlit; i derme Tid t>Ltspenderet paa Grund af, at han ved 

~o:Ln \.lom over .Au,gm>tus IJeckJwr af L'o1· ~:tor Iver mod denne sin F'jende 

luwtl•> t. ~J..c;icksa t v i1:;U&;e . i"o crnal i te ter (1M!den~> ::ie 1 ve hans Dom blev 

~1tucif;.tstet af Eøjef.;teret). 

L:.wHlsdo1mner Anche.r Anthoni LUL lc:r forelu.:g~_o·er I.'01°[SO]Ves Parterne, at 

de jn1lir1 'line, holdes igen. (efter Lovens 5.2.68 = Cllr.V. Lov 5.Bog 

i.Lap. 68.A.rt.) vilrir; cun:: d<'U't:s bedste, at de kimde blive fo:r1igt. 

Hviid .Jcm3 ?ed(::rsen gør [;i.!:ldende over for Sr. Andc;rs Voo1sen, vil 

ir;~u. ''.i :1f Lands,tincscL001men, der falder d. 4. (farts 1691, hvillH:n 

dens rolige og klare Stil: 

D 0 M • 

Kf1..e1·som Jens Pede.rsen af Pedersker Sogn paa sin l.Tyndl:i:ngs, Hans 

Hads<:ns Vegne for rnjg haver incbt:c:vn<~t en ;)kifteCorretning, som 

f2d1e Andeni Vocri~>en d. 21.[<:lart'.:; 1690 lrn.'/lc;r fjort efter :3111. T.lads 

hbcl:J, n, som boede JA:La de:o 21.Gaard i A11.ker, og derud.i btrnvwrger 

(be:>v:l'rer) si\[, at htnrn l':;yndJing storligen skal va:re forurettet, 

(,)1·~;t fordi o.t den rJjd sal. l:.iads Liadsen ved Docien afgik, skal Huse-

iw 1JU:~> L<?ll llave v:rret fulrl.e med f.'oder oc torn, som ikke skal v<rre 

fw1rlet eller set, da Skiftet holdt1?~i, ja baade Rester og Hopper 

v1.r·et borte, saa vel som E311 stor· rfost, hvorfoT (i hvis Sted) en 

anden rLngere He:3 t skal være sat :i. :Jteden, saa .Jens Pedersen for-

mener, at :t<~nken haver misbrug·t St8rvboet og det meget forring·et 

den hele Vinter, da det var ubeseglet, og at lnm ikke haver rettet 

sig efter Loven, som tilholder, at ingen Enke rnaa befatte sig med 

Strevboet, førend der er holdt Skifte. 
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er :;.ndLnt i den 21.Gaard i Laker for 5o Sldr., som han efter Obli

t,ation havde at fordre, efter:3om forben,, Obligation er c:jort Udlæg 

p1w :ildftet efter sal. i!ind~i i.mdsons afgangne Hustru 5.Novbr. 1684, 

o{; fo.crnenes om samJntj Oblit;aLi.on en<i er 2;)'1dig, at den burde være 

betalt i Løsøre. 

i~or det tredje mener Jens Pede1·sen, at den Omkostning paa Begravel

:::ie oc; J11u.::~tensgave, som E11kc:n udi Jordegodset er j_ndført for, er uret, 

11kJ 1ninrlro Enken hei.Vl::r omc·1vte 1Jr:s med 3tervboet efter Loven, da han 

mu'n, lnm vel burde haft sin Del imod liiandens Begravelse, saa og 

Fæ~;tensgave, og refererer sig til Lov 5.2.24.25.26. 

f.'or det "fjerde mener Jens :Pedersen, at ban burde nyde Skiftebrevene 

(i ~)teden for Enken og :Berild l:oefoed) af sin lvI,yndhngs sal. Foræl

dre, efterdi de udi :-:itervboet er· betal te, do1~' havde han ikke rnaattet 

fane dem at ~~e eller læse - med videre b:ms Paastande. 

Hvorimod Amts-oc Skifi.eforval i..er ::-Jr. kncleru Vognsen d. 7 ,Jill1mu· 

(psu Landstinget) J.lae.stcJå og ar1cav, at Jens Pedersen selv havde 

vc.cn~t til Stede, da fornævnte ~)Jdftt:forretEint; skeecle, og dets 1\on

cept rnedm1derskrevet, men ikke 12.nkf~t paa noget, førend paa 9de I.'laa

nell eftt~r, hvj1J.:ei ~)r. Vocns~'n fon11ecn rianr:em iJdrn kan til:ladf;S ef

ter L.-1.6.12. (kum 6 J'dr.). -

De1i ':.Pebr. na"Bi.e:fter lod ~ir. V0Ensu1 vj,den: ~>vare, at han ikke vid

Dte:, han havå<: tilføjet Jen:3 PecJerse11:3 !.V"l'lllJing noce11 Skade; t.bi den 

ObJiu1tion KarJt. Ham> [o,~.f'oed 1.idi h<dtde 11aver Jydende paa 5o S1dr., 

i t:1it, selv udvh:er, 11vorlPdes liannem e:c €'.jo1·t F'orsikrjng, for }ivis 

Ann:ag Sr. Vogn:;en foruieen, Ka11h:j1wn t;J l:unde modtage Hælvten }3e

taljnL udi (i(:t r:i .. ntc LøE;OJ'("' ner::lic 2G ~;Jdr. 3 kk. 11 ~)k., som e1· 

ti loven;. 

Bt:t_.L'c:VeJ se er ~;kct I11dfø1·;;el len· udi dd1 21.Gaard i A9Jrnr, da haver 

krn (Vogn:3en) dr~Jvcd obsl'rvcret, at ~;nkell sad efter JfH'::cl to spæde 

h0n1, liv j lke J;øn1 beL øver e11 ternrne ht,' B1coko~d.:ning, jnden de bliver 

saa carnle som .Jmw Fc:dc:r:o;e1rn l.,yndJ inc, }1vj .ll(er: i'ia var 12 Aar. -

Fc:::r.:dk Hans Je11su1 i f'Olll:.:.Lc:· (3.Ve,.) ra~i sin Latter Beri1ci Koe

foeclc; Iiu;>i..ruc· oc, 1;11a :3ir1e 1'"Jn"iJ in,>::e:r·: Vecne haver ved I:ncilrr~g svaret 

rnod Jr:ns I'eclersE:~n: -

for· det første, at Jena Pede1scn [lllfi~er, et da sal. Matz ~atzen 

vecl J:;;,1den afgik, skal liu:wrje Ili.L!3 i en liavt: v0,re i fulde mel1 Foder og; 

ties te: OfS Hu1"]JE:'r eller and1d Lan v;; re forl·:cwrn1ct eller mr~re anvendt 
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ordcs, bør lian det lovJj g 

Tmud ckll l'o:>t, at J·;nJ;:.:·n slwl !.ave ~;Laltct ot; v:il t.et rnecl Stervboen, 

u[;· i saa Mande [;;j ort sin ;)tj i':JCJn, saa vel soni sine eg1te Børn, stør-

s LE: Und, hen sky ciel' Hrurn Jem;Efl ~3it, paa sin Dat ters VegYie i lige 

{'c:_n<1c t:i 1 Eevis, og fonnener IT<:tnLl Je11c>en, efterdi sal. Iv'ads Madsens 

2o :Jlci.::. at fordre i den 2] .C:mnd i Aaker Soen, havde han burdet 

ani:'.':ive det 1jaa Skiftet, iwoe' lian ikke fordrede mert: end 7 Sldr., 

for h1ij ll<u1 bern. Fordl'in,~ brefit1d(~S ret Vur<c' sl:eed Udlu:~g paa f'o1Tt1;·e 

Sl<ift1:0 cl<~r1 5.1,!ovbr. l6fl4 (efter første !Jin~tru). 

Ifcrirnod r1avcr Ande1·~~ rserkeL'.en frernJ.a~·t en veJb. Er. Landsdommer 

hu.~;cLs l!orn:J ~Jllltn:i.ng af J)ccto t\.(~ldhr. 1682, hvor·efter kern se~,, at 

hans sal. ffroder Cliri[Jtjs.n '1 e1·knJ ::en burde haft 60 Sldr. i forbern. 

21.Caard i Aaker:. lic~raf ben:tter .f\..r1ders ~'e1'ke1f'en, 2t Jep I1arsen 

tH]j Vo.s~;en ~'}uld(~ l;ave 4o S1cJr., de cvrie.e 2o Sldr. sitel' han er 

udJact ran ~~Liftet ctl.el' CLr. ':e1LcJce11 (1679) til adf:l:illil:·e Kre-

pw for11. Skiftdn'ev bcvL:•T, i1v.i.:U'.en ~,uj.tterin,:; er date:ret 26.Septbr. 

1685. 

LoJdte~·J efter lilatz l11atzell, Lvorfor rfon ntte Fordring, som skulde 

v<i:.I't· 2o ~)Jor., ikl:.e blev un1,_jvc1 L, lJ'r:•n af l"orsc:else blev fordret 
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,::;od set. 

vet ti:lJi_·c· m0d unde::c~:Lr-c~vct o~; dn ikke [inl.ct paa noc<:t - han og 

illr: (lwller ikl\e) de All{.iV<'JJriu·, LuL ~:idl.'lt ~~kiftct holcli.os, nu de1·

[<:t:j p:L', l'ovlic har bcvif>t - det ej lieller kan fornemmes, at Enken 

r10g-et vhi] Jigt huve:c p:ca:t0nderc i (kr;_,•ve t) - tli Vederlag i111od Bogra-

vc:Jsc? bvi1gc1· Ijovcn hern18 :fcrud, o,g· I'asten~·c~·.ve af den Lod, Arvin-

O_p:fo~.d.Tir ·: f;ekoMner noz;et fci1 clJ' Lvj ll;et Cl:fl.IIG dog ikke liar nøclt 

;3},J.ftr.ofc11·•·c.;t:r:i1· 1,~ er ubilJig; thi l<nken oc de LiiLCiste :S0n1 er lige 

~;c.c:.:. D.l' til at hEtve, hvad cl.<:Ol!! med nette tLU\Ol'dller udi Jordegodset 

::::cm !ir uldste Søp, oc: Kapt. H211s Koefoeds af se.l. ivlads MadEJen ha-

vc11Je C'iil i[;·ntion, ~'Ofrl 1:;ed l'u.D~>l::cift oc: Fori,yc·Jse lyder SEl[fledes, at 

E:.:JJ.~; rCE~foed for Kapital og Jntei·c:·r,;~:G (Ee1:te) s}:al v1en· forsikret 

hvad t.!:·•n1 det vwre kan, il1vo1· c:c,t f:i ndC,i3, :fren1for alle andre Krecli-

tcrer, 

O{t clr1·fo1· kendes ~)r. VogJJDCilD :31\iftefoITetr;ift, efter sal. Mads Mad

r;en 111li c;e PosJ"er, som for· mit: er indc;t:i:,vnet, udi alle lclaadE:·ff vecl 

!:v::~c1 !.i uc,rs 'TerLelsu1s J.'orcfriri', ( 2o 31 dr.) :.mcaar, da 
a~ 

sorn wii J" l-2-3 udtrølJ:eli6 meldes,. at a112 ::1af~er, som bør /forføl-

c;<~s i.il V:<:rneting, slwl før~~t clid st<J:vnes, og; Ilorn der tages og be-

sLre\· en, dog er j_kke nocen Hjenitingsdom udi denr.e Fordring for mig 

udi Hette lagt; thi bør de1me Po~1t lidføn·!S til Vwrneting først, om 

Vedkormnrmde ikke udi id.ir«JeJjgJied l1e1·or!1 krcn forenes. 

Og naar Jens Peders.en ikke efter L. 5-:'.-,68 Anledning og rnin F'on~

}<J:~f.i'<'.'.else llave:r· villet lad€~ :::;jg for]j gt.;' men endelig v:i] let have 

Dom vdJ. denne Sag, hvorved ho..n for Ein nJJj1,g dog· :i.kke l1aver kun-

YJE't vinde no;:.;·et, da var det i11.J;e ubi:!Jjgt, at han ::1elv betalte alle 

cle hel]Jl:La gaaenc1e Orrko!:'tr~irge1·, doG 2ftercli cic:n:ne Dom kan tjene 

::..imtlige Eeci arving·c r 'til 1'.ftc;:rTc~.ni r. 0·, n10r1erc re~; cit) 'L :malede~;, at 



Jens Pedersen af den 21.Gaard i Aaker Sogn, naar den bliver sat, 

skal have for gjorte Omkostninger og denne Dom at tage beskreven. 

sex Rigsdaler. Dets til Vidnesbyrd under mit Signet. 

Saaledes gik da Sr. Vognsen og Marie Berild Koefoeds sejrrigt ud af 

denne Sag. Naar det i Dom.~en fremhæves, at Jens Pedersen har været 

til Stede ved Skiftet uden at gøre Indsigelse og endog selv har un-. 
derskrevet Koncepten til Skiftet, maa man dog huske paa, hvor van-

skeligt det er for en Lægmand paa Stedet at protestere eller rejse 

sig og forlade Skiftet. Rimeligvis har Rygtet om Forringelse af Boet 

først taget Fart efter Skiftet, og det maa have været uhyggeligt 

med al den Snak, som ved en saadan Lejlighed rejser sig. Men det 

maa beklages, at Jens Pedersen har troet at kunne gaa til denne Pro

ces uden at sikre sig Bevis af nogen Art. Hvis han ikke kunde møde 

med noget set eller vidnefast, som bekræftede det summende Rygte, 

skulde han hellere have opgivet Indankningen af Forretningen, da 

han i saa Fald nødvendigvis maatte tabe Processen. 

Fra Skiftet 1684 til Skiftet 1690 er der en Tilbagegang i Boets Mid

del paa over 60 Sldr. Maaske har Marie Hansdatter været lidet paa

holdende, mere spredende end samlende, men - skulde hun have for

ringet Stervboet og fjernet værdifulde Genstande fra Hus og Lade, 

da var h'!ll jo inde paa en Forbryderbane, der ikke laa meget over 

den Gerning, som gjorde hendes Broder til en Drabs-og Rømningsmand. 

x~· Det er foran undertiden sket, at 'vi har sammenlignet de to 

Gaarde, den 21. og 34.Sg., begge c. lo Tdr. Hartkorn.Inden to Aar 

efter Mads Madsens Død afgik ogsaa Ejeren af 34.Sg. i Aaker, Lieut

nant og Sandemand Hans Lou (Low - Loug) ved Døden. Han staver selv 

paa en Kvittering for Landgilde af sin egen Gaard for Sandemands

tjenesten 1691 sit Navn Lou. Ran havde købt derme Gaard 1678, ("og 

som det var en god Gaard, føres derfor til Indtægt den fulde Ken

delse, nemlig 5 Rdlr."), og han døde 21.0ktober 1692, var altsaa 

paa det nærmeste samtidig med Mads Madsen. Ogsaa han døde i en for

holdsvis ung Alder, "ætatis Alder 51"), medens hans Forgænger paa 

Gaarden Jens Brand boede der i 5o Aar (1622-73). Paa gode Forbindel

ser saavel i Svanike som i Rønne tyder en Barnedaab 1688, hvor Else

beth Mads Koefoeds i Svanike bar. Faddere var Landsdommer Ancher 

1liiller og fra Rønne Tolder Peder 1:.fogensen og Købmand Jørgen Bohne. -

Ha.ns Lou var gift med Kirstine Hansdatter, Datter af Herredskaptajn 
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Hans J~nsen, l.Vg. i Poulsker. Hun ægtede 1695 som Enke en Broder 
! 

til Marie Hansdatter, før Mads Madsens, nu Berild Koefoeds. Han 
I . 

hed Chhstian efter Moderens Fader og Broder, som begge hed Chri-

stian Maccabams. Denne· Christian Hansen maatte for Mordet paa Peder 

Ude rømme Landet for at undgaa Lovens Arm, og hans Hustru Kirstine 

var ej at formaa til at møde efter Stævning og Forelæggelse eller 
I 

give .ffogen som helst Meddelelse, og blev mildelig dømt til at be-

tale /~o Lod Sø 1 v = 5 Rdlr. 

Mads ~1adsens Efterleverske havde sømmeligt 5. Mdr. efter Mads :Mad-
I 

sens Død ægtet Berild Koefoed og flyttede med sine to Børn til Poul-

sker. Hendes Navn ses tit i Kirkebogen, hvor hun nævnes som Bærer

ske eller Fadder, saa hun synes at have været vennesæl og selska-

. belig. 

Sønnen Mads boede senere i Snogebæk og Datteren Karen blev gift 

med Peder Nielsen Ude paa 9.Vg. Grund i samme Sogn. I Ægteskabet 

med Berild Koefoed fik hun 5 Børn (se Bp A 161). Han er vistnok 

død i det Tidsrum Præsten Peder Katkiær undlod at føre 1linisterial

bogen, fra April 17o7 til sin Død 1732. 

Ved Daaben af Marie Berild Koefoeds Søn Jens 17o3 var hendes Stif

søn Hans Madsen "fra Aaker", Arvingen til Langemyregaard, til Stede 

som Fadder, saa det maa formodes, at den fordums Bitterhed, om der 

har været nogen dem imellem, er svundet. 

Berild Koefoed selv blev jordet fra Pouls Kirke d. 9.Januar 1740, 

s'tatis 82 Aar. Rimeligvis er Jens Pedersen, saa snart der var Plads, 

rykket ind paa Langemyregaard, hvor han saa har boet, indtil Arvin

gen, hans Myndling, var fyldt 25 Aar. Der fødtes i den Tid Jens 

Pedersen og hans Hustru Seigne Monsdatter 2 Sønner og 2 Døtre. 

XI. I Aaret 17o5 tog Hans Madsen sin Arvegaard i Besiddelse, og 

i. Løbet af samme Aar hjemførte han sin Hustru. Brylluppets Dato 

kan næppe udfindes nu, da Bruden var fra Klemensker Sogn, hvis 

Kirkebøger paa Grund af gentagne Ildebrande kun naar tilbage til Aar 

1800. Han æg1ede Mette Hansdatter Piil, Datter af Roltsførster Hans 

Christensen Piil, 69.Sg. S.Pilegaard i Klemensker og 1Iaren Hansdat

ter Koefoed. Maren Koefoeds Forældre var Borgemester Hans Pedersen 

Koefoed i Rønne (Broder til Befrieren) og :Mette Absalonsdatter Bagge. 
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Maren Koefoeds Broder, Kaptajn Ham1 Hansen Koefoed, paa St.Myre

gaard i Ny1arsker Sogn, som h<:m havde arvet efter sin Farmoder 

Elisabeth Ped~r Koefoeds i Rønne, b1ev paa dobbelt Maade besvog

ret med Hol tsførster Piil, idet .han ægtede hans Søster Karen Chri

stensdatter, Datter af ~1ergeant og Sandemand Chrjsten J'edersen., 

69.Sg. l\1emennker. I .Ju1.HidsLrurs Stamtavle A Sicle 9 kaldes hun 

fHj1agtigt Catrir10, men i Nøn·e Herreds Protcl;:o1ler hodder hun 

Karen. 

I henved 43 Aar levede nu .Hans Madsen og Mette Hansdatter· sammen 

paa IÆmgemyregaard til hans Død, æt. 69 Aar 4 Mdr. den 7.Maj 1748. 

Efter en Tradition meddelt af Kaptajn Adolf Madsen Ioe1·c0~ yuu 

Skadegaard i AakeT kaldte han si.g Hans Madsen Kofoed ( O.E. Sonne: 

Lauegaardsfamilien, 1. Udg.). 

Den 13 .Maj 17 48 fandt Skiftet Sted efter Herredskaptajn Hans Mad

sen ljE:Uoi den 21.Gaai·d i Aaker mellem Enken og· de 8 Børn: 7 Sønner 

og 1 Datter. -

Af hans Sønner tog i det mindste de to Navnet Koefoed. De to Søn

ners Fornavne va:r; Absalon og Adolf, og disse to Navne har ligesom 

Conr8d og Sigfred levet gennem Tiderne i forskellige Grene af Maren 

Koefoeds Slægt, saavel 11borte 11 som "her paa Li:rndet" - til det Øje

blik, disse Lini8r skrives. 

Der er endnu et Par Blade i denne Bog til Besvarelsen af det Spørgs-. 

maal: Hvem var Mads I1Tadsen, og hvorfra stammede han? Adskillige 

blandt hm1S talrige Efterkornwere kunde vel ørwke at vide det. Ad 

'11raditionens Vej vil man nwppe kunne naa sua langt tilbage. Svaret 

findes vifltnok ikke ved direkte Efte1:søgning, men ·aet kan tænkes, 

at en i Slægten opstaaet frernhdig Forsker tilfældigt kan støde 

derpaa et Sted, hvor han just ildrn havde tænkt at søge det. - Han 

tilføje det da i denne Bog! 

( CarJ An thoni Kofoed - Bp A 59). 

Efter en afskrift tilhørende frøken J~oui;3e Skovgaard. 

1978. E:.I<. 


