
 

Michel Madsen Lund, stykløjtnant, Christiansø, før 1703 – 22 okt 1715, N21 

Michels fam.:      Mads NN gmMM 
 

Voldtaget:         Kirstene Pedersdatter, 1685 - 1704, bgr  6 feb 1704, 19 år gl., Gudhjem  
                                      Bgr samme dag som dåb af hendes uægte datter med Michel Madsen, soldat Chrø. 
 
Kirstenes fam.:        Peder Michelsen, 1660 - 1711, bgr 11 mar 1711, 51 år gl., Gudhjem, arkelimester.A109 
                                                       Gm Boel, d.e. 1711. 
                                                                  Michel Pedersen, 1678 - 1744, bgr 20 maj, 66 år gl., Chrø, soldat 
                                              1.gm Boel, - 1745, bgr 30 maj, Chrø. 
                        Dorte, 1708 - 1727, bgr 11 jul 1727, Chrø. 
                        Birgitte, 10 dec 1713 Chrø - 
                        Anders, 30 jun 1716 - 24 jul 1718, 2 år gl, Chrø. 
                                              2.gm Kirstene, 1691 - 1768, bgr 20 nov, 77 år gl. 
                               Kirsten Persdatter, 1685 - 1704, bgr 6 feb, 19 år gl., Gudhjem , N21  
                          (Angiveligt 21 år i 1703, tjenestepige hos stykløjtnant Michel Madsen Lund. Voldtaget ca aug 1703 og venter barn 1704.) 
                        
Barn:                                    MM (Michels-)Datter, uægte, 6 feb 1704 -  
 
1.gm:                           MM (kiæreste), trolovet før 1712                            
 
Bemærkninger: 
 
Se detaljer om voldtægtssagen ndenst. 
 
 
 

Kir. Pedersdtr.s 1704 06.02 Dåb  21,1 ! uægte dtr.     Michel Madsen,soldat Chr.Ø   8 Gudhjem 

Kir. Pedersdtr. 1704 06.02 Begravelse  A8lig21       19       8 Gudhjem 
 

Dette er synderen: 1712 - 15 stykløJtnant på Chrø.  

Michel Mads 1712 18.12 Altergang styklt.         Kiæreste     d18 Chr.Ø 

Michel Mads 1713 10.12 Altergang styklt.         Kiæreste     d27b Chr.Ø 

Michel Mads 1713 28.05 Altergang styklt.         Kiæreste     d23b Chr.Ø 

Michel Mads 1714 09.12 Altergang styklt.         Kiæreste     d39 Chr.Ø 

Michel Mads 1714 14.07 Altergang styklt.         Kiæreste     d35 Chr.Ø 

Michel Madsen 1715 11.08 Altergang matros 201 Cr.Rose             d48 Chr.Ø 

Michel Mads 1715 19.05 Altergang Lt.         Kiæreste     d43b Chr.Ø 

Michel Mads 1715 22.10 Altergang styklt.         Kiæreste     d50 Chr.Ø 

Michel Madsen 1738 22.08 Trolovelse soldat         Anne Jensdtr. d283b,80 17.09 79b Chr.Ø 

Michel Madsen 1750 12.07 Altergang soldat               d213 Chr.Ø 
 

Michel Mads 1781 11.05 Begravelse Sl. ?       82 Sidsele, Jens Hans svigermor   130b Østerlars 

Sidsele, 1699 - 1781, bgr 11 maj 1781, 82 år gl. Gm Jens Hansen.  
Forældre til Anne Jensdatter gm Michel Madsen, trolovet 22 aug, viet 17 sep 1738. 
 
NB: Der er formentlig 3x Michel Madsen: Stykløjtnanten, matrosen, og soldaten. 
 
Voldtægtssagen: 
Side 54-78 – 20. december 1703 – H.Hoffman, Stibolt og Hans Henrich Tønder skriver om klagen, som arkelimester Peder Michelsen på Bornholm, 
havde indgivet over støkløjtnanten Michel Madsen, der havde arkilimesterens datter i tjeneste. Støkløjtnanten skulle have besvangret pigen. 
Påskrevet på bagsiden at dette brev er bilagt med 6 andre breve i sagen, som skal føres til doms i en krigsret: 
Side 58-59 - Bilag. Nr. 1 - 14. November 1703 af M.M.Lund (Michel Madsen Lund) skriver til Peder Michelsen, Sandvig og beder om fritagelse for 
hans trusselsbreve. 
Side 60-63 – bilag 2 – 29. november 1704 - Michel Persen, Christiansø skriver til sin fader Peder Michelsen og moder. Han beretter, at han den 26. 
november havde talt med sin løjtnant (Peder Madsen) at han ville give Schiersten (Kirsten, Michels søster) 20 rigsdaler og finde en kjole til foråret, 
samt give hende 4 rigsdaler. Hvis barnet levet vil han hjælpe hende i dagligdagen. I et PS bekræfter Peder Madsen sine ønsker. 
Side 64-66 – bilag 3 - 2. december 1703 skriver Michel Madsen til Peder Michelsen, at han beder om at modtage hans penge og at de ikke fortæller 
nogen om sagen. Han må give pengene i smug, da hans kone ikke må vide noget. Der er sladder i Gudhjem og det er svært at holde det hemmeligt. 
Man han beder så mindeligt om diskretion. 
I et efterskrift fortæller Michel Madsen om en kammertjener hos den polske ambassadør i København, der hed Frederik. Han var hos dem i 
sommers på Christiansø og da han nu er stukket ihjel, kan man give ham skylden for graviditeten. 
Side 67-71 – bilag 4 – 17. december 1703 i Gudhjem underskriver Olle OHS Hansen og Hans HBS Bendtsen (N11) en bekræftelse på Kirstine 
Persdatters bekendelser om hvem hun beskylder, at være barnefader til det barn hun venter. Hun var blevet taget af Michel Madsen med vold og 
magt første gang, natten efter, at hans hustru var taget til København. Han havde gjort tilnærmelser til hende tidligere og en dag da hans hustru var 



i kirken, havde han voldeligt taget hende og smidt hende i deres seng. Men hun havde råbt og skreget, så han havde opgivet sit forehavende. Men 
han havde slået hende så voldsomt, at det havde blødt. Han var derefter løbet til sit bord og taget en stor sort hollænderkniv. Han forsøgte flere 
gange at voldtage hende. 
Efter hun var med barn havde han forsøgt at give hende stærke drikke, således at hun kunne miste sit foster. Hun var hos feltskæreren og lod sig 
årelade og han (Michel Madsen) kom engang med en ”Penne Fier med noget Tøy udi, hvad det skulde være, ved hun ej”, men hun skulle bære det 
på sig. 
Ingen havde fået omgjengelse med hende, havde hun vidnet. 
Side 72-74 – bilag 5 – 17. december 1703 Gudhejm – Peder Michelsens brev til Hans Andreas Dilleben med ovenstående vidneerklæring. Han 
skriver, at hans datter var blevet tjenestepige hos støkløjtnanten på fæstningen Christiansø, hvor han havde gjort hende gravid. Han beder nu, at 
kaptajnen vil lade Michel Madsen få dom ifølge krigsartiklerne, dels at han havde gjort et barn gravid og at han havde tilskyndet til, at angive falsk 
vidnesbyrd, ved at foreslå en anden som barnefader. 
Side 75-78 – bilag 6 – 24. december 1703 – Michel Madsens Lunds klage til kommandant Hoffman over beskyldningerne, som Peder Michelsen 
havde givet til sin overordnede kaptajn Dilleben. Han modsiger beskyldningerne og da pigen ikke har været i hans brød i næsten et kvart år, så 
strider det mod lovens 6. bog 19. artikel. Hun kunne have klaget til naboerne om hans adfærd eller hun kunne have gået til sin broder, der boede 
anden dør til ham. Alt hvad der skete i hans hus kunne høres i næste barak og nogen ville have fortalt det til kommandanten. 
Peder Michelsen havde sagt, at hun kun var et barn, men for ham og hans hustru, havde hun fortalt, at hun var 21 år. Han nægter at have voldtaget 
hende og at han ville med ed bekræfte sin uskyldighed. Derimod havde Peder Michelsen truet ham til, at betale 50 slettedaler for ikke at udlægge 
ham som barnefader. 
Michel Madsen beder om at måtte forsvare sig i en krigsret, således at han kunne blive renset for beskyldningerne. 
 


