
Linaa Sogn i gamie Dage.
Ved Env. EcrsBno.

(Fortsat).

Jakob Nielsen Fogh (1665-1700).

an stammer rimeligvis fra Hels. Gertrud Niels-
datter, Krogsgaard paa Hels, er i alt F ald hans

Soster. En Son af ham n&vnes ved et Gilde hos
Christian Irischer paa Lavengaard. Hans Navn el'

Pallemon F'ogh, og han optr:eder som Vidne ved al
det Postyr, som dcn i en tidligere Afhandling omtalte
Herredsfoged Claus Jessen ved denne Lejlighed lavede.
Ogsaa i den Vildttyverisag, ovenomtalte Fischer blev
indviklet i, forekommer hans Navn, dog ikke paa en
Maade, der er til F'orklejnelse for ham.

Han var gift to Gange. Hans fsrste Hustru var den
tidligere omtalte Anna Pallesdatter. Hun dode 1692.

I I(irkebogen fbr det Aar har Jakob Fogh skrevet:
,,NIin kieriste dydige Hustrue Anne Pallesdatter om-
kom saa ynkelig formedelst hendes Bt'oders u-forsic-
tige Ledsagning i Iisen mellem Ty och Nlors d. 22.

Jan.u Hun maa sikkert vrcre druhnet paa Rejsen fra
eller til Sennels, hr,or Broderen Anders io var Prrcst.
Anden Gang er Jakob F. gift med Mette Jorgensdatter.

I Kobenhavns Universitets-Matrikel af 1685 staar
anfort en Nicolaus Jakobi Fogh. Maaske er det ogsaa
en Son af den Linaa Prrest. 1686 dor en Datter af
denne. ,Den 14. Sep. dode min eneste hiere daatter
llergrette<, skriver Prusten tungsindigt i I(irkebogen.

I)en tidligere omtalte Oluf Rasmussen Gyes er altsaa
Jakob troghs Svoger, gifi med Palle Wendels Datter'.
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I 1667 er han imidlertid gift anden Gang, med Birgil
Nielsdatter, maaske en Soster til Jakob Fogh.

Han har tidligere vreret Ksbmand i Aarhus. I 1661
strcvnes han for Gald af Bernt Schrsder i L1'brek.
Oluf Gyes har lovet Schroder at give Underpant i en
Gaard i Aarhus, men det er ikke nojagtig ,efterkom-
met( og han har ,derudj sogt LTdflugter(, hvilket er
bevist med Tingsvidner ved Aarhus Bvting, hvortil
Gyes har vreret indstavnet. Nu holder altsaa Bernt
Schroder paa ham igen ved Gern Herredsting og paa-
staar, han skal betale eller' ,eftet' llecessen at dom-
mes udj kong. May.'s Fengsel oqh Jern at straffes
paa Krop andre till .lEgsempell och all'skye". I Retten
frcmlregger Oluf G. ct underskrevet Papir, hvorpaa
han som ,Borger och Induoner udj Aarhusn paastaar.,
at han har gjort rigtig Afregning med Bernt S. i
)voris forige Handelln. NIen han vedgaar at skr,lcle
110 Rdlr. 2 llark lybsli, hvilke han ,eller hans ArtT-
uenger Redellig och vell skall betalle udj Aarhusu.
Hvis han ikke inden en vis Frist faar det i Orden, r'il
han give lJernt S. Pant i sin Gaard i Aarhus. Sagen
ender med, at Oluf Gyes skal inden 15 Dagc betale,
og gol' han det ikke, maa der sores Indlag i hans
,Boes beste Guods och losore, huor det findes kand,,.
Domme ham til Furgsel og .Iarn tor Dommercn
ikke gore.

I 1663 har OluI' G. ogsaa r'reret ude for en Stzer-
ning. Da er det en I(apta.jn Hoff, der lirrever ham
for 13 Marli og 3 Skilling. Hvad der har drevet Oluf
G. til Linaa er jo ikke godt at r,ide, men elter oyen-
staaende at dommc, kan det jo godt se trd til, at det
har r.&ret Rykkere, og at han er falleret Kobmand.
Ude paa Bondelandet har han spillet en vis Ilolle.
Som tidligere anfsrt var han Familien \\'endels Re-
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prresentant i en An'esag, og som man maaske vil
crindre fra Afhandlingen om Skovetre, talte han paa
Tinge, sammen med Christen Degn i Linaa og Niels
Andersen i Nlollerup, Christen Skyttes Sag, saa han
Iik Betaling for hver Lrlv, han skod. I 1667 nrcvnes
Oluf G.s Navn i den Laurids Foghske Nlordsag lra
Farre. Da ser det ud, som om han har sagt god hos
Apothekeren fot' tlen l,Iand, der hobte Giften, hvor-
med l,aurids Fogh blev forgivct af I(onen og hendes
Illsker. At han, som Jakob Foghs Svoger, har vreret
en stadig Gast i Linaa Prastegaard, el der vel ikke
'fvivl orn, og derfbr er tlet forstaaeligt, at han i 1665
er indstrevnet som Yidne i en Sag, der er reist af
Skovrider Jochum Christensen i Haanrp, og som
drejer sig om et D5'r fra Iironens Skove, som har
lbrvildet sig ind paa Prrestegaardcns Bord. Oluf G.
siger, at ,huis hand haffde vill hand v.rre gestindig,
naar hand kom paa de steder, huor Ord giellde pengo,
men for Resten benregtede han ,ved sin hojeste ed,
at han aldeles intet haffde set nogen dyru. flxp synes
at have bekladt forskellige Bestillinger. Saaledes til-
siger han i 1662 Kongl. May'st.'Ijcnere i Linaa Sogn til
at kore Yed fra Haarup Skov til Silhehorg og 1668 Tom-
mer. Han har haft sit eget Hus i Linaa. Der' findes en
l(ontrakt af 1667, tler viser dette. Den lvder saaledes:

,,Formeldte kiendes ieg underskriffuen I{r. Jacob Nielsen
Irogh uvrerdig ords tienner til Leno och Dallerup Menigheder
och hermed vitterligt giar at Anno 1667 4 Nlarts haffuer ieg
Contraheret rned min Svoger Olluf Rasmussen Gyes, at han
skal tage sig fore at opboge 5 Spender hus paa den ade Preste
gordts grund ved Knopledetl) belegendis, hvorimod ieg loffuer at
hand Eller hans Hustru bergit Nielsdatler begi deris leffstid
Eller saa lenge dem behager skal beholde och nyde Same hus,

t) Byens sandre Udkarsel.
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Ja End och om de sig saa andre steder ackte atlt neder sette,
da de det verre tilladt husit at bort stede I'lller och at bort
Ieye Naar de ichun aarligen giffuer til Preste Gaarden 24 Skil-
ling och tuende dags arbede och Saa at haffue nyde och be-
holde husit uden Ald tynge och Paaleg i alle N'Iaader och
huis ieg Eller min Effter kommere anseende hand det paa Et plal
Ode sted haffuer oprettet achler huset Sieltf at vorde mechtig
da att belalle Olluf Gyes och hans hustru medt ocrh een deris
bymends taxiering at contentere och huilchet u- shi (ulreseligl)

- - af mig och som ieg och formoder af min hederlig Effter-
komer Som forskr. tilstaar at skal holdes och Effterkommes
i alle Omstendigheder. Jac. N. Fogh. egen hand.

Under Jahob Foghs Prrestetid i Linaa gaar Nlatri-
kulen ovcr Landet (1664), og denne Omstrendighed
giver et lille Yink med Hens)'n til den Linaa Pr:este-
gaards Storrelse paa dette Tidspunkt. Selve Gaarden
har 4 Tdr. 3 Fdk. 2 Alb. Hartkorn, den tilliggende
Skov 6 Skp. 1 Fdk. 2 Alb., et Stykke Eng i Bjarup
llose 2 Fdk., og )nogen Jord, som af gl. Tid er lagt
fra Byen till Prrestego?rden<r 2 Skp. 3 Fdk. 1 Alb.

I(un en enkelt Sag fra fingbogerne af 1670 strejfer
Jakob Foghs prastelige Arbcjde. Jeg anforer den her,
ogsaa fordi den giver et levende lille Tidsbillede. Det
drejer sig om den tidligere omtalte Frester af en
Kannikegaard i Linaa, Rasmus Solgaard. Han var, som
allerede sagt. en vild Krabat, der havde hjembragt
fra en lang Soldatertjeneste en hel Del Unoder. Han
yar en flittig Krogast - vi vil trrelfe ham en Gang
endnu under Omtalen af I(roen i Linaa - daarlig
Grande, stadig Overtrreder af Viderne, slet Betaler o.
s. v. Der klages over ham lra alle Sider. Margrethe
Zoega besvrerede sig, som allerede omtalt, ogsaa over
ham. Ssren Hjort, Bertel Ilasmussen og Jens Borup
>wandt ved soren Eed adt Rasrnus Soelgaard icke
haffuer wildit hegen Eller gierde for dieres heegen,
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Som hand med Rette thill kom icke heller holdt sit
femon aff l(ornit, men aldtid laddet det gaa rvoldele
i bymends I(orn saa de saavel som de andere Bymend
i lennre haffer offuer forn. Rasmus Soelgaard adt be-

klageo. De kraftigste Besvreringer kommer dog fra
Herskabet, Bispestolen i Aarhus" Orn hans Forhold
til dette fortreller Tingbogen, at Sofren Michelsen
Pol ('l), [iorger i Aarhus og Bispestolens F uldmregtig,
sammen med Herredsfogden kommer til Linaa for at
gore Udlag hos ham refter Dom for Restancls och
Landgilde hand Restiret med, och da fandtes der
Indtet, som hunde gioris udleg til hannom, uden 3 Og,

och den thid de kom ad garden, da thog forn. Ras-

mus Soelgaard det beste CIg, och en \Vogn Kiep alf
sin \Vogen och thruidt Solien Nlichelsen med och
sagde thil hannom: du skal laa en ull'ch, och Rende
stmrk ad Skouffuen med detu.

Under Rettens Behandling af denne Srg afgiver
,hederlig och rvellrerde Mand Hr. Jacob Nielsen Fog
i Lenou ,et skrefftelig underskreffen vinde paa
stemplet Papir Som saaledes formelder:

Efter Som ieg uverdig ordetz thienner til lenno och dallerup
menigheder Jacob Nielsen Fogh citeret d. 26. feb. anno 1670

mit s'idnesbyrd afflagt thil giern Herritsting anlangende Ras-

mus Rasmussen Solgaard hands liffs forhold och liffends le-
gender, da dis vere verre, kand ieg iche komme til at giffue
ham det vidne, som ieg gierne vilde, ntaa, huor Nodig ieg vil
indfsre halfde mistanker; thi Iltter Som hand forst har ,Sat
Gud alf Oyen och verit hans ord och Sachramintis foragtere
och for Sommere, Er hand laldt hen i vitterlig synder och
laster Som aabenbarlig horreri I huilchet hand End Nu i mod
baade hemlig och obenbarlig aduarsel er paa Mindet findis
fremturendis. Mod mig har hand compromeret Sig med gandske

faye Respegt och ,iErbodighed, End Nu Aldrig Noget Aar Siden
jeg kom til Embedet Nogen Rettighed och thinder har kunde
bekomit - -"



Det slutter nred en Tiltrredelse af Bymrendenes
Iilage over Ilasmus Solgaard som \ride-Bryder.

N'Iaaske kan man af tlette, at Prrestcn trods
Ilasmus Solgaards Opforsel mod ham og Kir.ken -hemmelig har advaret Xlandcn, inden han skred til
Advarsel li'a Prredihestolen og af hans Utilbojelighed
til at afgive or.enstaaende for Solgaard ugunstige E,r-
Iilrcring, gore nogle for Jakob F'ogh forrlclagtige Slut-
ninger om hans Arbejdc som Pricst. Jeg indrommer
imidlertid, det er et svagt Grundlag at bvgge dissc
Slutninger paa.

Til det gejstligc Udenomsarbejde horte jo i den'l'id ofte trI a n i n g e u. Over.troen havde tlavlt med
denne halvgejstligc Akt. Og Prrestens Dvgtighed som
Ldover af tleune har vel ofte for. llenigmand varet
hcstemmende for hans Dygtighetl som prrest i det
hele taget. I{ange Prrester har sikker.t aller.ede paa
Jakob troghs fid r.:eret for opll,ste til selv at tro paa
tlissc Ilesr'rergelser- og tillige undset sig ved at skabc
sig Ilespekt gennem Opretholdelse af Lregmancls-Over-
tro. Jahob trogh har desr.a.re ikke hor.t til disse
Iremskredne. Jeg har nemlig grebet ham i llaning.
Lad os, for Nlandens egen Skyld antage, at han vir-
lielig selv har troet paa sin Evne til at skaffe de
efterlevcnde Fred fol de besr,rerlige fi.edlose Aander.
I 1698, Ugen for Pinse, lirndtes i Aaen ved Knudbro

- en }{ils \Iej syd for Linaa, for Ilnden af Knutlsn

- paa den gamle Landcvej til Skauderborg en dod
trIand. I)egnen Jerns Svendsen, Alling-Tulstrup - en
tvivlsom Storrelse, dcr havdc vreret i Fedtefadet fbr
T1'r,eri af en I(o - beslil,ltltes for at have drrcbt
I{andcn. En l(one fra Linaa, Ane Nielsdatter, vidner
for Retten i dcnnc Sag. Hun kom i Pinsetrgcn gaaende
fra Yitved, ,,dcn rette \rej over Irirgaard,,. Da hun kom
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til Knudbro og satte sin Fod paa den forste Firel
paa llroen, saa hun) at den samme dode, som hun
levende havde kendt og fulgtes med ad Holsten for
cn 14 Aal siden, sad stendod paa sine Knre ved den
anden Side Knudbro, og Jens Degn stod hos ham og
havde sine Hnrdcr om den dodes Hals og hvalte
ham, men om clct var med et l(lrede ellel med sine
Hrender, r'idste hun ikke. Og hun horte, den dode
sagde to Gange med sagte Rsst: ,lad vrere, lad vrcre(.
Saalerles fortreller Tinghogen, oversat paa Nutidens
Sprog. Efter at have set det Syn havde Ane Niels-
dattcr ingen Frcd for Spogelser i sit Hus og andet-
steds. Hun aabenbarede det da for sin Sogneprrest,
Hr. Jakob, forat hun ,kunde blive bemeldte Spogeri
quit og siden dercfter aldrig noget haffer fornommetu.

I)et er altsaa, sorn man af foranstaaende vil have
forstaaet, vanskeligt at faa fat i Jakob Foghs religiose
F'r'siognomi. Delimod foreligger der Stof nok til, at
man dermed kan llelyse i al I.'ald en Sidc af hans
Iiaraliter. Han synes at have r,:eret noget af en Stri-
dens \'[and, en Nland, der ikkc r,ar bange for at trrede
i Sl<ranken for sin eqen og antL'cs Ret.

llcd Iijeren af Silkeborg, Christian Pischcr-, tornede
han ret kraftigt sammen. llaaske har Fischer ogsaa
r'rer'et noget af en I(amphane.

Hans Slagt stammede fra 'I'yskland. Hans Fader,
'lhomas Fischer, r,ar fsdt i Ii<inigsberg (1583), lrcrte
I(irurgien i Frankfurt a. d. Oder, udvandrede til Dan-
mark og nedsatte sig som Lrege i Skanderborg. Han
lravde 2 Datre og 5 Sonner, hr.or.af de to blcv knyttet
til Silkeborg: Christian og Daniel. I den Fischerske
Slregtstavle angives Christian at have r'Eret kgl. Mund-
shrenk i Frederik III's Tid. Det vil vel nrermest sige,
at han var Vinhandler og solgte I(ongen Vin. Han

l1
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boede i Gliickstadt og havde - r'ist baade ved Yiu'
salg og I-aan - under Svenskekligen faaet en be-

tydelig Sum Penge tilgode hos I'Iaiestreten. Da Staten
ikke hunde betale Grclden i rede Petrge, fik Christian
Fischer Silkeborg udlagt som Drekning. 1661, 24. Dec.,

fik han 918 Td. H. Gods og 91 'Id. Skovskyld for
ir137811, Ildl., 1664, 19. Aug., 628 Td. H. fot'i1244111,
Ildl. Kronen forbeholdt sig Ret til Tilbagekob').

Han er gift lste Gang med en Yinhandlercnke fra
I(obenhavn, som var meget rig. Hun dode paa Silke-
borg - som jeg om lidt vil komme til at omtale -
og Fischer gifter- sig igen med en }Iette Hat'tler. Hun
overlever )[anden, som dor 1677, og giftel sig igen
rned Apotheker Johannes I(irchoff i Iiobenhavn og

omkom verl Amalienborgs Brand 1689.

Der havdc sidst i 1610erne staaet Strid om Tienden
af Silkeborg Ladegaar-d, N'Iolle og I(ro og dc Huse,
som laa irnellem clisse. Det vat' I)allc \\ienclel og cla-

vrerende Pr'rest i Them, Niels Jorgensen Set'ttp, der
stredes. Og de modte med Bevisel og Vidner fra
begge Sider'. N. J. Serup rykker i llarken med den
Kendsgrerning, at Lensmanden Jochrtm Bech paa
Silkeborg liavde sit Stolestade i l'hem I(ir-lic og ,be-
soger l(irkken och sacramentet*. Og han moder med
Vidner fra Rustrup, Asklov, Sebstrup og Tommerby,
som med ,,opragt finger bevidnet, at Silkeborg broen
gor Skilsmisse mellem Giern [Ierlidt och vradtz Her-
ridt, og Lysbroe mellem Hidtz herrit och rvradtz
herrit<. Og da Them Sogn ligger i Vrads Herred, maa
altsaa Silkeborg. hore til Them Sogn. Og de samme
l\Irend forklarer, at Christen Holch (1611-41), ,lbmige
Lensmand paa Silchehorg udj langsommelig thid Sogde

1) Kronens Skader II, 123 If., 200 f.
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fhem I(ierche och en stoul dcr loed inclscttc och
nogle Gange gich til Alters or:h vt:d sin lirldmechtig
thit och offte sin oll'Lrer loud lreml)rcrc paa.\alteret,,.
Niels Glalmester ved SilkcJrore r,irlncr oesaa, at han
i lang Tid har sogt og oli'et lil 'lhcm liirlic. Iind-
videre paaberaaller N. J. Senrlt sie tlcn ,,1llde Iiibber'-
Artskud. fra Iiong I(ristofl'ers 'fid, der forlanger', at
,Cronens och Slottens ladcgaarrlcn 161 dct gode IJhs-
empels Sk1'ld skal ticntle(, og han tilloier', ::at ligesom
han ej vil tr'rcnge sig ind i i nogen andcns liald, saa
vil han ej hellet' taale, at noectl lblsoqel paa Itam
hans Iialds Ilcttighed at fi'atager.

trIen Palle \Vendel havdc ogsau sine'floppel'pal'at.
Kromancl Christen Jenscn i Silhebolg I(r'o paastaat',
at hans 'I'iende i over 20 ,\al' hal vmlet givet til
Linaa Pr'rest. Der li'emltegges ogsaa cn 'l'icnclebog ai'
gamle Rasmrrs Niclsens, som viser', at i hans Tid laldt
'lienden baatlc,,i Iiierlfurn och skipcn,, til Linaa
Pt'zest. Og fi'a Oluf Ohrfscn lbrcliggel et sliriltligt
Yidnesbvrd, at mens han var Sogncherre i Linaa gik
Tienden li'a ,Silchebolg laadegaard( ost p:ra med 2
Orte Rug, 2 (4rte biug och 2 Orte avr (Havre), for'-
tuden hr,is han tog i l(rerven paa )larhen. Iln Rrekke
lland fi'a llollemp slaar lirst, at i baade 40 og 50
Aar har Niels Glalmester ved Slottct sogt ,lenne
l(ierch och der sogt Sacramentet, olh'et der och ladet
hans boren der komnre til daabhen, och tuende alf (!)

hans hustruer och nogle aff hans boren F)' del be-
graffuenu. I)esudcn vidner Henrich )[even, Slots-
skriver og Ridelbged patr Silkeborg, at 'l'ienden til-
horer Linaa Prrest, >efftcrsorn hand El ret Sogn prest
til Slotteto. ,Lensherren har stillet Sognepresten til-
freds, saa han iche hlagcr paa dend goude mandu.
Og han tilfojer, at )om saa kunde skcc, at den Lehns-

11*



16'1 lidu. Iiqeberq :

hellc llergicrctle Fln llrest all' lennct att [)r'edicht, Ior'
sig cn (i:rrre cllel no{ct, llohr hand rlet iche negt
laugt mintlrc at til I.)gnc Sig dcrlbr l)n laatlcgaards
thicntlc,,. I)et vil altsna siec, at Hr'. Niels i'l'hem
havde il<l<c S;lol af lict til at lirucvc nogel) 'liende,
lbldi Lcnsmanrlen rn (iaug inrc.llem huvdc gjolt ham
tlen uErt at latle harn ltrtctlihc lbr siq.

I)omrncn af' 1(ilr0 lorl da ogsaa paa, at 'l'ientlcn al'
Silliebolg oq Onrcgn lror'lc Linaa Pliest til. llen Chr.
Fischcl har altsaa ihlic, tLt han blcr. Flcrle paa Silke-
borg - 1(i(il - r'illct bo.je sig lbr tlennc I)onr. Onr
han hal latlel. 'l'icnrlrn gaa til'l'hcnr. r'itlcs ilike . .Iakolr
F-ogh hal i al [.ald ikl<t' lnar:t lrogcn. Og han st:evnet'
da i 1(i75 I.ischel lbr'<len, cltel at rlcnne llelc (iange
er lllcvct mintlrt om sin Shvld, 1'or han korn til
Slottet,,, altsaa ntcns han bocde i Gliickstadt. Strer-
ningsmien(lcne moder ,rlor- Sillieborg Port oe dcr hid
udj Iletten stclFnct l,)rlig och r.ellblnentnrc \Iantl (lhr.
Iiischel og taldc rnuntlelig nrcd hans Ilrrstnru.

Irischel larlcr nu sin Fuldnurg.tig I.)r'lig och r.el-
folstandie' I(arl Hans Cot'tscn,, mo<lc lbr sig llaa f inge.
Han llaastaar, mcd et Tingsvidnc 1r'a IIatls Helreds
'l'ine i Haanden, at rlcr i over' -10 ,\al ililic har vieret
svalet 'fie,nde af Larlegaaltlen, og, hvarl rlel svnes at
vtcrc rlet vigtigstc, han hcnvisct' til, at l(orrgen har
tilsliodet (llu'. F-ischcr- Silkeborg I-a(leaaarrl og Gods
uden 'Iiende og andrc l)1,r'dcr. Jakob Iioqh skal lade
sig noje med dcn Gcnant - vel sagtens tlen under
Ilasmtts Niclsen ornt:rlte - 

;;Soln af (io<lsct fi'a Cro-
nens'I'id er- ham tillagt" og ikkc glernnre, ,at han
(I"ischer') Ibr sig seh' och beticntel'c,, htrr I'tlet OIfer.
Og cndelig lblekommcr det hanr paalaltlende, at Hr.
Jakob Fogh ikke i de 11 Aar', han har vrelct Prrest i
Linaa, har al'krruvct F'ischer dcnne 'l'iendc. Hr. Cort-
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sen under-ststtes af en Rrckkc Vidner. Anders fhom-
sen, Sejl. anforer, zrt han i Anno 1632 -tiente Chr'.
Holch lbr Boger og siden i 4 Aar for I-aadefbget, sa:r
Lensmmndene Fr. \Vorm, 'l'age Thott og ,Iochum
Bech i henholdsvis 2, t,z og l) Aar, mcn han har ikke
fbrnummet, at der i tlen Tid blev svaret f iende i
,,Kierlluen eller negu. I-igeledes optrretler som Vidner
i Chr'. Fischers Favor Chr. Holchs gamle ljenere:
Gundc Giordsen i Alling Nloller, tidligere Smed paa
Slottert, Xlarkmurdene Bertel Jakobsen, Balle, Anders
N ortensen og Anders Piersen, (iiodvad. Kuskcn Knud
Jensen og flel'e.

Det h.jrclper imidleltid altsammen intet. Dommen
Iydel paa, at (lhr. Fischer skal pungc ud i Fremtiden
og yderligere svare Restancen fra de forlobne 10 Aar.

Chr. Irischer har dog heller ikke denne Gang villet
boje sig, og Jakob trogh er i 1676 atter ude efter ham
med en St.rvning. Og i lletten fremlagger han en
Klage paa stemplet Papir. Han paataler heri ,den
store [.lbillighetl, som (]hr. Fischer i atskiellige maa-
der halfuer mig tilfojet, inddog ieg som gud veed och
got folch kand paa kicnde har lagt mig efter at vinde
hands affection och venskabn. Han har hos ham
fundet kun ,,Foracht och Ellterstrebelse, som met
ntskiellige Argumenter kand nduises, huis Aarsag och
grund ieg Zudem iche har Kunde peuetrere<. Det
er nlr 11 Aar siden Irr. III kaldede ham til Sogne-
prrest i Linaa, )men af Chr. Fischer er ieg lidet
kiendt for prestl enddoeg ieg met en goed Samb-
vittighed tsr fordre vidnesbyrd, huorledes ieg mig i
leffnet och lrcrdomb har lbrholdet, medens be-
meldte Guds menighed har vmret mig betroet<. Han
paataler atter, at han ingen l'iende har faaet. Og
heller ikke Offer ))som mine Formend nvt haffuer.
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i Lensnrzenclenes Tid. Han bclommel dissc lbr den
,,liberali te t,, de,,bcteede. Prtsterne med, hvad
der endnu ;m€d Belomrnclsc er i F'olks minde(.
Jakob Fogh rnaa )me([ y&modighcd lrehlage, at hans
lon lurm saalcdes misundiso. Og han paabelaaber
sig - ligesom i sin 'l'itl Niels Serup - den Riber
Artikel fra Kristoffers lid og endvidct'c F'r. III For'-
ordning af 1666, del siger. at de al' I(r-onen solgte
I-adegaarde slial svare Tieude til Prrestcrne. .Ia, han
bliver cndogsaa helt hojtidelig og mener', at han i
denne Sag ogsaa maa trenke paa sinc Efterlblgere i
Embedet, , som hunde }leledicerer) mig i gt'affuen,
naar tler aff cn waane (\rane) r'al vortlen ett Ret,,,
og at Chr. Fischer tillige fors(rr sig rnod ,,Gutls lott,
som forbl'der at tilbinde lltrnclen paa Oxen sonl
tersclter,, .

FIan (Jak. F'.) har hidtil tict, fordi han hellele vilde
lide nogen Liret ,end talle paa noget, som hunde verre
imod,,. Ilen han har haft ,,litlen tah derfbr,..

I denne I(lage tagcr Prrcsten to nyc Ting med.
Chr. Irischer har' ,,lbr uugefer' [i Aar siden heurmelig
ladet sig copulere rnet sin forige Sal. hustru2) af
en fi'emmed prest utlen Sotrgnet och herredet paa
Silcheborg, som dog horer til min menighed,,. Og
Jakob F-ogh har ved den Lcjlighed ikhe modtaget
den Ytlelse, dcr r,ed Vielse paa I(ongelrrev tilhommer
ham som den ,ordinxirg,, Sogneprrest.

Delntest har (lhr. Fischel lldet sin Iione begrave,
ogsaa udc'n Jakob Foghs Metlvirhning. ,Dcn anden
acht cl mig den foruntlerligstc,,, siger denne, >at dtt
hans hustlu dode aat'et efftet', hand da fortlc hende
bort li'a Silkeborg tt-lrcgralTuctr och Ltden nogen Iig-
r) vistnok rnaledicere lbagtale. Latin).

') Vinhandlerenken,
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(lcremoni lige offuer til Kiollenhalfn,,'), >,och icke
li'emviste nogcn kgl. tilladelse, beteede sig icke heller
I Rengistc rnaarle mod mig, som den Sal. Quinde udj
sin Suaghed paa Embedets veqnc haffde betient. Ieg
vill Inrltet talle om I(irchens ttettighed til huill - -(ulresehgt) - Iche hellel om de Iiierchcr huis
I(locher, ja Iind och Lrdj lit fi'emet lan han loed
llinge met Medeltid hand Sogte landr.ejen met den
tlsdeu. Jakob Fogh onsker gernc at se de Kongebreve,
der giver harn I'illadelse til sligt. Og saa ladel han
tilslut Fischer hore, at han intet Offer har givet ham
i 1665 og 66 og Anno 1667 hun 1 Rdl. til Jul, Paaske
og Pinse intet.

Sagen om l(lokkeringningen afstedkom en Del
Vidneforsel. Jakob Fogh modet' frem med Poul
I-auridsen i I)allerup, som )svierger ved sin helligens
.Td at folgangen Sommer i hiohsst var 6 Aar, da
kon-r Chr. F-ischers Bud fra Sillieltolg til hans Gaard
og begieret aff ham, att han vilcle Ringe Dallelup
l(ierches Kloch medlertid Vclbemeldte Chr. Fischers
Sal. Hustrus lig kom igjennem Dallerup. Og tler blev
saa ringet til de kom offuer Dallerup X'(archskiel med
Liget,,. Og hverhen han eller l(irken fik noget for
det, shont Fischers ljenel havde lovet det.

Chr. trischer lader den fol omtalte Hatrs Cortsen
r5'khe i llarlien mod Jakob Fogh, paa stemplet Papir.
Han kalder l)t'restens Indltg for eu ruformodentlig
och ufornsdcn x,itlofftige pretentionn. Chr. Fischer
har, sidcn han kom til Gaarden, givet Prresten i Linaa
det, han plejer at faa. Og han nrevner saa her den
(ienant, sorn tidligere fra Slottet er tillagt de lire
Pr'resteenrbedel i Egnen. Og han ved iklie, at hans

t) Hun blev begravet i Holmens Kirke.
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Husbonde behover at syare Prresten mere. Naar denne
saa endda havde kommet med en ,,Ansogning i \ren-
lighedu, men her kommer han efter. 11 Aars Forlob
med ,Proces och Rettergang( og ideligen soger at
forfolgen. ,.Om dette for en Affectiol l<a,d Ilstimeres
remittercs til alle raisonnables I'idere belindende.. At
Chr. Fischsl ;v€d sin Sal. Hustru halluer sig i huset
paa Silkeborg ladet sammen r.eye (r'ie) cr sked Effter
I(ongens Tilladelse och christelig Skih och NIaner,.,
og det menel' han ikke, Prresten eftel saa mange Aars
Forlob bor paatale. Og hvad Klokkeringningen angaarT
da har han ogsaa her Kongens Tilladelse. og han har
hverken skriftligt ellel mundtligt forlangt I(irkevrergen
til at lade ringe. Og selv om saa var, burde denne
forlrengst forlangt Betaling herfor. Endelig lader han
Jakob Fogh hore, at han tidligere har stillet sig paa
en mere venskabelig Maade overfor Herskabet. Da
Fischers Hustru i sin Tid dode, har-de Hr. Jacob
Sielff met mange andre got folch gjort den Sal.
Quindis lig den ,iEre och geleidet det til Aarhuso.

Ang. Hojtidsofferet paastaar Hans Cortsen, at Chr.
Fischer har ,saalengc hand har boet och holt hus paa
Silcheborg" tillige mcd Folk og Tyentle sogt Linaa
I(irke og ,Hr. Jacob for tleris Sognepr'rest tilborligen
actet och reret og ofret til ham ved alle Hojtider en-
hver eftcr sin Evne och Velchoru.

Trods alt kraftigt Forsvar dommes Chr. Fischer til
at betale Tiende til .Iakob Fogh. Hvad det angaar.,
at Fischer har undladt at ofre til Prresten ved Gifter-
maalet og Begravelserr, da vil Dommeren ikke have
med det at gore, men henviser det til de ,tilborlige
stederu. I\[aaske mentes her en gejstlig ltet. NIen Hoj-
tidsolTelet skal vrere, som det sommer- sig for )er)
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proptietiel':,, og \.ipl'€ et ))r'ePutrl'li{.tt OIIcl.. sonl Iland
sielf agter' rrt suarc och haffuer' ,I.)'e al'r. Hvis han
ikhc tager drtte til liolge, maa han rettc sis eltcr
I(ong. llaj. lioror.rlninq angaaen(l(, Ollt,r..

IIan sct', at ,Ial<olr I.ogh i alt vlrsr:nlligt har lte_
holdt \Ialpladscn.

Samme Aar er I)r'ir:sten rrdc t'ftcl Her.renurnrlcn i
entlnn en Sag. I{cr rlrc.jel rlet sig om et pal Huse
mcllern Sillicltolg ][o]le o{ I(r.o, som F'ischer. har-
netlbmrlt ori latlet dcres tilliggendc .lor.tl laggc in<l
rrntler I-arlegaartlcn. l)ct cr- I'Iolteu'l'ommerrnanrls
IIus o51 Glalmestelhuset. Og Jal<ob Fogh har tlcr.verl
mistet et Par' -fiende- og OII'clvderc. I Saecn, som
l)r-resten anlrcggcr., r.idner. i rlennes Fnvor. t: n hel
llrclihe Linaa }Ircrrd. [)e lhstsla:rr, at der ]rar ligget
to [Iuse, da Irischer ,]tlell Sill<cltorg mrpetigr, mcn at
rlc nu cr nedbnrdt. Og llaa Her.remandeni Side op_
tt'reder hans F'ultlrxregtitl Hcntlrik Ilcnrlrikscn og ft1._
klar-er, at II usene laa hans Flusbond ,, til F.orir:erl ..
mcn at de er opbvggct ltaa den anden Side Nlolle_
broen. Hvatl denner Sxg cnrler- mctl, har jeg ikke
kuntret Iintle, men rlet er hojst rimeligt, at Jakolr
Fogh atter her har. banket llelr.cmandcn af.

f)et cl vcl ikke usanclsl'nligt. at dissc Stritligheder
mellent Pr'rcstcn og Fischcr hal halt Indllvtlclie paa
tle..es Ilcha,tlli.g af Jakob Foghs S'iger.mod". ,rr.,il..
Sagen om Slrcgtcns (iaartl i Linaa.

I-atl mig hcr tilfoje, at Irorholdet mellem Jakolr
Fogh og Chr'. Fischers Eftermand paa Silkeborg, Iiro_
tleren I)aniel Fischer', sikkelt helier ikke har vieret
det berlste. I 1681 faar rlcnue l<ong. Tilladelsc til at
lade sig hetjene aI' en anden prrest end Sogneprresten.
Og det c:r' r'el sandsynligt, at .Iakoll Fogh hcller ikke
har faaet Lov at metlvilke, da Daniel Fischers fslstc
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Ilustlu , tlctr vt'l-oc tlvd-:r:dlc Fllse Lin<lc Seig. I)atriel
Fischct's Iiiclristc <lodc ellter' [Jat'ns l'-oclsclo og 16u1)

lrlcv inrlsat i tlct I'-ischcrsl<e Lighapcl i Linaa l(irkc.
I 1(i7tt sto<lcr' .lakolr Irogh sammetr ured I').iclen af

Solrveaald, Jer.rs l)ortlsetr, Ftltlct' til hans I')tlcrl'olger i

I')urlrctlet, (llemcn I)ottlscn. I)ct vil imitlleltid I'ot-c lbr
vitlt at kot,,mc nalrmere intl llaa tletrtre Sag. som til-
nrcrl cr I'et ttlilat't t'efercl-ct i 'l'inglloQerne Hcl blot
san nreeet, at Jctrs Poltlsctt, del ltal liollt 'l'iende og

Iiaklsret til Linaa Iiirlic, s\rrles at havc llt'ttgt miutlt'c
linc Jlitllcr tttrdet' Iiobet - saalcdes tlt'ttliliet et Par

Ilontlcr lirltle lbr rlet'igetttrem lcttere at litttrtre opllarl
rlelrs Llnrler-skrill llaa I'issc I)olittnlcnter - og tlct el-

noli hnns Optra:tlcrt hct', Jaholl Irogh paa Ilontlcrucs
Yeene fbr liettctt llaatalcr. ,, Iiot'aI Satttlhetlclt katr

li.omruc lbt' en I)ag og ilihe llo.ie af lilr rletrtrc' som

I)roliulato;e;pe 1l[jc1 nt giofe,,, sig,el Pliestcn tl.ilet'r't.

.Iens Pottlsen atrmodet' ,laliolt I'-ogh otn at passc sit

I'lrnbetlc i Stctlet for at tale ltndres Sag i llettcn. Og

han hetlct'tlenrrc tllages til ]Iintle,hvot'lcdcs Hr'
.lacob I'-ogh gleh hattr an her i llt:ttcn lnctl tr-11'de.

rla han vildc lrlrc sin Yintlc (\'iclnc)"' I)ct l<all vel

Paa \rrtirlsrlatrsk betYtlc, at P|itstcn har slia:ltlt hatu

Ilutlrn I'Lrltl. Saqetr entlet', trods .Ialiolr f'oghs Assi-

stanccr, ttred, at J. Poulsetr beholtltr' '-litrltle og I(altlslet'
1(i81 hat' hatr attel eu 'Iingstrid. I-aurs Atrtlcrsetr

IlLrnd (Bondt:'.)), Son'ing, klagcr' lbt' 'finQet ovct', at

IIr..Iltcolls, Hr'. Goth'eds'), IJcrltel Yornts og 'lcns
I)iescns 'l.iencstclialle- s:rmt Sot'cn \iclscn og Qlttlllc

,\nrlcls llog for 13 Uger siden val i Hongel's trlose,

sonr ligecr i t).ialup Skor', og tog oQ lloltliolte mod

hans Vilje noglc'l'ot'r', sonl htur paltstaar tilhortc ham'

') (iotfred Sanrler, etr (lornet, sorn boecle i Linaa.
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Jakob Fogh lastholder imidleltid, dct et'hatrs, og han

skal ,,nok svar-e dertil med l)okttmertrtel och Vidnes-
byrdu. Det er cn Sl<jelstrid, det her cr tluhket op til,
og i den Anledning opfrishes ett Saudetnands Gang
af 1651, hvor der blev sat Skjcl rnellem Bjamp llarli
pau dcn cne Side og Nabobyernc: Sorring, Buttlup
og \\rolstlup, paa den andcn. Sandemtcnd fra begge

Sidcr ,,kundgiolde fbr thing og things Vinde dct'es

Thou.. I)e begl'ndte ved Ol'r'atl, r:S33 nitr op I'ed

same llech til den Sigfald som loltbcr oster all' same

bech, saa gich de oster ad same Sigfald i den uortlel
och vester side i tlentl NIocse land der sat dj threj
stien, saa gich de nor tlet'li'a til dcnd dale munde det'

sat dj threj Stien, saa gich di nsl ad Same dal och
Satte threj stien i mellttm thou stien Rogel, sa:r gich
de nol op til shott Ottsset tlcr grimet (mrerkcde) di
en trg o. s. Y.rl

Og 8 Dannemrcnd vitluet', rat i Ret och Guds Sand-
hed er dert det rctte Skiel mellem Gundholt och bia-
l'up skou,,. I)el fores nu yderligcrc en lang llrehke
Yidner fra hegge Sider, og tlet' er Svusmantl ttde
lbl at eftcrgaa tle gamle Skjel. Hr. Jal<ob er stadig
fi'enrmc i Fr-ontcn, og tla det svues. som om Saqctr

vil gaa ham imod, bebrejtlet' hatr Synet, at dct ikke
er fultlt paalideligt i sin Iicndelsc. Og hau laar uudet'
Stlidens Forlob Lcjlighcd til at afgore et andet }lellcm-
varcntle rned L. Bund. Det er angaiqcnde noget Kortt,
rlenne hal ttrget hjem Ii'a llarken, for Pr'resten fik talt
og liontrollerct, hvormeget han af tlettc skuldc have
som sin 'l'iende. Hvorleclts 'lorvestlidetr ettdcr, I'ed
jeg ikl<e, cla Tingbogeu hcr har et Hul paa 14 Aar.
I disse 14 Aar han han havc haft mange Sagel lobende.

I 1695 er hau flemme pan sitre Anncxbonders Vegne.
De cr blevet indstu'tret af tlet'es Httsbond, vetl Her-
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rerlslbged Mathias Friis, for Arbejdspenge. Ogsaa
denne Gang hal den I-inaa prarst optr.aadt kraftigt i
Retten oa sagt droje Ting til hojrc venstre. Arnts-
stuen i Skanderborg', som ogsaa er indblanrlet i Sagen,
latler han hore, at den undertiden har Iaclet sig i St<at
betale en, to, tre (iange, og han forekaster sammc
Stue, at Brevene fra Rentekarnmeret, som clen frem-
lagger' ,ikke siunes atlt verre ret on.iginale,,. Hvor_
ledes han el sluppet fra sine or.r'ige paastande, .i,etl
jeg ikke, men Ronrlernes Sag forte han godt til Ende.
Han er i det hcle tagct llere Gange utle paa Annex-
]rondernes Yegne.

Sidste Gang, vi trreller llam for. Sklanken, er i 16gg,
Aaret for hans Dod, Da er han ude paa cgne \regne
cfter nogle Mrend i Pastoratct for ,,vedborgetu l(orn
og Arbejdspcnge.

Jakob Fogh har altsaa varet en Stridens lland i
men sikkert ogsaa en Mand med betvdelig Retfrerdig-
hedssans. En enkelt fing kuncle rllg .|,r.. at taie
herimod: den ulovlige Skovhpgst, som han - se Af-
handling I om Skor.en - har brugt. ]Ien det er og-
saa kun tilsyneladende. Alle huggede nemlig ulovligt
i de Tider, lige fra den hojeste til den laveste. E,n
Oberst Preen, som i de Aar boede paa en Gaar:d i
Linaa, blev taget i det. Retten til at behanclle sin
Skov uden Kontrol var gammel, og de n1,e F-orord-
ninger herimod arlsaas forelobig som trberettigedc
Indgleb i den personlige Frihed.

IIan faar i det hele taget gennem det, der kan
sarnles sammen om .Iakob Fogh, et Indtrl'k af, at han
har vrcret en Personlighed. Naar man ser paa hans
faste og klare Haandskrift i Iiirkebogen - der er be-
g1'ndt i 1683 - maa man uvilkaarlig slutte, at det
har vueret en djrerv lland, dcr forte den Pen. Og del
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kan silikkert ogsaa lreses noget ud af det klangfulde
Latin, hvormed han indvier Kirhelrogen:

llunda me rniserurn! lliserator maxime rnundi,
Nlortil'eram rnassarn mundificato rnearnr).

Illlcr af rlet, del staar over tle dodes llrekke r.:
I)a mihi, Christe, rlies <'avte numerare volantes,
da mihi velle mori, da bene posse nrori!).

f)er cr jo dyb Alvor i dettc, og- det har sikhcrt
ikke r'rcret en Dusin-Pl'ast, der- har skrevet drt. I)er
hlinger ogsaa noget \rarmt gennem adskillige af de
Adiektiver, hvolmed han ledsager Dsdsanrneldelserne.

',Nicls Pedersen Nlollerup, dcn redelig IJannemand
tlode tlen 12te Dec. 1683,. Der er noget af en fIonnor
i dette ,redelig l)annemando. Og du Degnen i B1'en
dor 168(i, skrivel hau ,gamle (lhristen l)egnu. I)ette
)garnlc( lvder godt. Og jeg svlles, der er. en lilanq af
,iErbodigherl i det ,dydige og (iudelskende( hyormerl
hau betegner sin gamle Svigermor, da hnn dor.i 1688.
Og man ligesom horel Pr'resten sul<ke d1'ltt, tltr han
ved sin Datter }lergretes Dodsfald sl<r'iver. ,min eniste
liiere tlaatter Nlelgretcsn, eller da hun som tidligerc
:rnfort - r'cd Hustruens ulvkkelig-e I)sd i Limllorden
siger ,,min kieriste dydige Hustruu.

.Takob Fogh dor 1700 og er jo sikkert - liqesom r-erl o€-
saa hans to liorntrend - begravet paa Linaa Killieg-aard.

L Clemen Jensen Poulsen (1700-17oti).
Ijfter Jakob Fogh bliver Nlagister (llemern Jensen

Poulsen Prrest i Linaa. Hans Fader var altsaa den
tidligere omtalte Jens Poulsen, Kammerassessor eller

Rens mig ulykkelige! Du, der mest af alle ynkes over \Ier-
den, rens mit forkrenkelige Legeme.
Giv rnig, Kristus, omhyggeligt at telle de flygtende Dage,
giv mig at ville do, giv mig at kunne do godt.
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(lommelce-Assessor, som'freschon' i,Danske Ju-
bellrcrere,, I<alder ham. Hans }locler hed Nlaren

lladsdatter.
I)er lbreligger adskillige Oplvsnirlger om hans Blodrc:

Landsdommet', Iitatslaad }lathias Poulsetr, som fik
Solrvgaald efter F-aderetr, Pt'iesten i Saxild, den lierde
Saruler og rige Poul Poulsert, santt Niels P. til (iundc-

ml) og- .Iohan P., som boede hos Brodet'en llathias paa

Sobvgaald, men jeg nojes her med at llievne deres

Navne. Og om Sostercn Atrtra skal jeg blot meddele,
at hun var gift med 'l'homas Fischel til Allinggaartl.

Clemen Poulsen er l'odt paa Sobvgaard 1675.

I Treschorvs ,I)atrske Julrellzelcre,, lbrtalles orn CI.

l)oulsens Uddannelse Elter at han hjcmme
havde r'rcr'et under privat Irtfortnatiotr, blev han i sin
Altlers 15de Aar', 1690, sat i Frederic:ia Skole'. (sam-

men med Bt'oderetr Poul), ,hvor hatr rtnder dcn be-

lommelige Rektor G. Serup, som siden blev Plot'essor
i Iiobenhavn, gjorde i tvende Aar saa god Fremgang,
at han 1692 blev dimitteret til Academiet. Iifterat han
havde taget sine Exatnina blev harl Infblmator for
den unge Fosclratn, og da han Aar' 1700 var bleven
Ilagister Philosophiae, besluttede han at reise udenlauds,
men da han stod frerdig til at utlfsre sit F-orsret, blev
han i det samme kaldet tll Sogneprtst for Linaa og

Dallenrp )Ienigheder - -(.Som man vil erindre, fih Assessor Jeus Potrlserl i
1678 I(aldsrct til I-inaa Prresteliald. Assessoreu er
imidlertid dod, rnen hans Illnke beholder I(altlsletten,
og hun benytter den til at skaffe Sounen Embedet'

Wiberg noterer om Cl. Poulsen, at han ejede en

Tonde Guld, hvilket nok er det samme som 100000

Rdl. En gammel tr{and i llollerup, Soren Sorensen,
har i min Barntlom ogsaa fortalt om de 100000 Rdl.
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Nlaashe baadc \\:ibergs I(ilde og den ganrle lland har'

overdrcvet, lnen det er sikkert ttdertfot' al Tvivl, at
(ll. P. hal r'reret en meget rig lland. Hatrs Palt at'

Sobl'gaard, sonl blev ham afkobt af Blodelen lla-
thias, har reprresentcret etr stot' Sttm. Yed ]Ioderens
I)od har han sikkert faaet, Al'v cftcr hende. Flans
Hustru h:rr vist ogsaa hragt ham Penge. Iit Jre-

t1'deligt Alitiv havde han intltil 7727 i Linaa I(ilhe-
tienrle, som hatr da solgtt: fot' tletr i tle'fitlcr' lletl'de-
lige Sum 1119 ltdl. Hatr hat' ejet en Del lluse og
(iaarde og Panter i lljendomme. 1721 srelger I(apt.
Johan .Iacob I-eyer til Rorbech Cl. P. en Part af eu
(iaard i Svejstmp Sogn, F-ruergaard, lbr -10 ltigdl.
Croner og samme Aar afknber hatr Sogneprrest i

Jelling, Ilouritz Hoyer, en anden Palt af sammLl

Gaard for andre 40 Rdlr. Endritlere har han et (itelds-

brev paa ,lustitsraad Helverschou paa 338 ltdh'. med
Underpant i en Gaard i Skyum Sogn i Hassing Her--

red. I 7701 omlales (lornet Gotfreds Gaard i Linaa,
som ))Prrcsten nu i Leje haver.. I 7772 sYllcs han at
have ejet en Gaard i Alling. \'ed Deling af Skovenc
i Linaa Sogn 1720 ses det, at Cl. P. lbruden Prrcste-
gaarden med dens Skovtilliggende har halt en ,,Iijen-
domsgaardo med Skovstykker til, baade i Raaballe,
Storskoven, Sejs Skov. ,KiellingVieu og Hesselskoven'
lin Skovsag af 1713 viser tillige, at han hal et Skov-

skifte ,mellem skalmoese og Gunholt,,, tl. v. s' ude i
Bjarup. Han har ogsaa ejet Huse i Linaa. I 1743

kober han af Provst Soren Ottesen i Rogen 3 Gade-

huse, som morsomt nok beboes af 3 Brodre, Soren,
Niels og Christen Christensen.

Om Clemen Poulsen i det hele taget har forvaltet
sine store Rigdomme smukt og vrerdigt er ikke helt
let at afgore. Der foreligger dog et Par Beviser paa,
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at han til Tider hal villet udrette noget godt med
sine mange Penge. I{an har. jo sihkelt med Hensvn
til I(undskaber og lntclligens staaet adshilligt hojere
end sin Omgangslircds og Egnens andle prrestcr, i al
Irald dc ieldle blandt dissc. Hans Ilagistergrad og
hans Plancr om at uddanne sig vdelligere ved lie.jser.
i Udlandel. l<an tytle derpaa. Og han har. ogsaa haft
Interesse lbr det mcnige Follis Oplvsning, og i al tralcl
i noeen Maade r'rerct optaget af tlet Oltlysningsalbejde,
clel netop i hans Tid rorte sig Landet over', ikke
minrlst hos Go<lse.jernc. Sarnnren nted nogle lled-
lernmel af dcn Irischerske Familic, som jo var sam-
nrengiftet merl den Poulsensl<e, r'ejste han cn Shole i
Linua. I cn In<lber.etning af 1716 om Sl<olevrcsenets
f ilstanrl til Pror.st Gronhech i llogen skliver Cl. poulsen:

,-- x[ tler fbl Linaa Sogn et. indra,ttet her i Linnc
IJve, som dern sielf er vitterligt, eeu Schole, som clet
ganske Sogen magelig hand soge, som bctienies af en
Studioso os er giffuet til dend af Seignr. Christian
I'ischer'') til Silchelrorg og hans SI. Ssster. Tle hun-
dlede Rixdalcr af Sl. llette Fischer hundr.ecle llix-
<laler arf }laclam Fischer til N,Iattrup og af mig sielf
'l'o hundrede Slettedaler af huilchen Oapital som er
Six hundledc Rixdaler-2), llenten aarlig gifires til Schol
I\'Iesterens lsn och Scholens Vedligeholdelseo.

Denne Irischer-Poulsenske Skole, som Cl. poulsen
vel saa hal ydet 100 Sletdaler til - just ikke nogen
imponcrende Sum for en N{and paa 100000 -.vil jeg
senere, under Omtalen af Skolen i Linaa, komme til-
bage til. Her skal blot noteres, at den bestod i kun

1 f1., ,,1 1720. Da solgte Chr. Fischer Silkeborg til
t) Sou af Daniel Fischer.
') Det bliver ikke fuldt 600, da en Sletdaler er kun 4 Mark og

en Rixdl. 6 Nlark.
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Kronen, og denne byggede saa en af de saakaldte
Rvtterskoler i Linaa. Den Fischer-Poulsenske Skole
blev da, ved Fundats af 1730, indrettet til Hospitalt).
Det laa ost for l(irhen ved \Ioel-\rejcn, med denne
mellem sig og I(irkegaarden. Jeg huslier endnu fi'a
min Barntlom et langt Bindingsvrerkshus her med tlet
Fischcrskc Yaaben over I)oren. Det nerlbrrendte senere.
og ct gr-undmnret Hus blev opfort paa Tomten. Hos-
pitalsfundatsen meddeler', at det til en Begyndelse fili
tillagt 800 Rdlr., hvoraf Fischer og Cl. Poulsen gav
hver det halve. Senere hlev l(apitalen foroget med
66 Rdlr. 4 Skl., som Daniel F-ischers 2den Hustru,
Ane Xlilil<elsdatter, havde givet til gudeligt Rrug. Og
samme I)ame sktenkede yderligere en Kapital paa 100
Rcllr., hvoraf Renterne skulde bruges til Hospitalets
Yedligeholdelse. Lad mig her af Fundatsen foje et
Par Ting til: Hospitalet blev forsikret i Gronbreks
Korrgetienrle, og Renten, 5 olo, skultle betales de 4

Lemmer med 10 Rdlr. til hver. Understottelsen
falder 2 Gange om Aaret, nemlig ved Paaske og
Nlikkelsdag.

De 4 Lernmer antages af de mest trrengende i Linaa
Sogn. Dog er det ikke udeluklict, at ogsaa andre kan
komme i Betragtning.

De, der antages, skal vrere uberl,gtede og ihke vrere
befrengte med smitsom Svgdom og medbringe I(lreder
til en Seng samt cn Ligkiste.

Lemmerne maa ihke fore et forargeligt Liv. Sker
dette, skal vedkommende paamindes af Pra:sten, og
viser dettc sig uden Frugt, bliver Lldvisning af Hospi-
talet Folgcu.

En andcn Gang havde Cl. Poulsen Pungen fremme

r) Med Bolig for 4 Fattige.

t2
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fbr at stotte en god Sag. At han ikke Iik den aabnet,
var ikke hans Skyld

Der stod i de sidste Aar af 1740erne en lang og bitter
Strid i Nlollerup, en Strid, som, hvis den blev opredet
i alle sine Enkeltheder, r,ilde give et godt Rillede af
en vis Side al' Landsbyens Liv. Her kun dette om
Sagen:

Den tidligere omtalte rige Laurs Nielsen i },Iollelup
har et Par Engskifter ude ved Tved ind mod l(alby-
gaards Skjel i Hvrdeengen og Haugkrogen, som han
rundhaandet lader de ovrige Bymrend tagc en Dcl af
Afgroden af, medens han dog holder dem i }Iindc,
at han har Ret til den hele. Saa dor Laurs Nielsen,
og Bertcl Rasmusson, Linaa, som er gift med hans
Datter, faar Svigerfaderens Gaard. Han driver Stude-
prang og har selv Brug for Hoet paa Engen, og han
forbyder da de andrc Bymrend at tage Hoet. Herom
rejser sig saa Striden, Soren Nlogensen, som synes at
viere gammel Borger i Byen, gaar i fuld Tilstand -,,han var dmchen eller havde en fuld Snisern, siger
I'ingbogen - los paa Bertel R. ved Gadestu'net uden-
for dennes Gaard og kalder ham :ren Skielm< og
lader ham vide, at siden han kom til Byen ,har der
ingen Enighed vreret mellem Bymandeneo. B. R.
svarer, at S. M. kan selv v&re en Skdm, til ,du be-
viser mig det<, og han kalder dertil S. NI. for ,,hunds-
fot., hvorfor S. M. kvitterer ved at sige: ,j2, du er
dobbelt hundsfot, thi du skaml'utter hver Mand, en
for en andenu. Sagen udvikler sig derhen, at By-
mrendene en Sondag Morgen ksrer ud paa Engene
og tager med sig hjem det Ho, B. R. har slaaet.
Striden kommer for Retten og verserer som sagt i
llere Aar. Ved et Nlode i Bertel R.s Gaard mellem
Parterne er selveste Amtmand Trappaud, Regiments-
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skriver lloldrup, nogle Bondet' fra Skorup og Yoel
og vist ogsaa Cl. Poulsen tilstede for at mregle. Her
opnaaes forelobig Ilnighed mcllem Parterne det'ved,
at S. lL lover at tilbagekalde sine Shreldsord og bctale
15 Daler til Sagens Omkostninger. Da disse 15 Dh'. er
paa Tale, tilbyder Cl. Poulsen at betale de 5 af dem
for at lette Byrden for S. II. \Ien han slipper des-

v&rre mcd Loftet, da S. I[. senere fortryder For-
Iiget og fragaar det. Hvad Enden paa Sagen bliver, vcd
jeg ikke, da her atter findes et Hul i Tingbogen, et

HuI paa 6 Aar'.

Jeg vil nodig tro om }lagister Clemen, at dette

skulde vare tle eneste 'filfrelde, hvor han har vist sin
Offervillighed, men jeg hal ihhe kunnet finde flcre.
Derimorl ses det, at han adskillige Gange har ydet Laan
i Penge og l(orn. I 171l laanct' han Niels Vestergaard

i Skjelterup '10 Rdlr. mod 2 ltdlr. ttenter om Aaret
og - Pant i hans nvopbyggede Hus. Skoleholderen

Otto Jensen i 'foustrllp og Degnen Arhner i Linaa
har han laant henholdsvis 100 og 150 Dlr. o. s. v.

Men hvor meget llirerte tler har banket i den Hjrelp-
somhed, melder Tingbogernes gule Blade jo ikke noget

om. Derimod fortaller de nclen noget formildende
Skar flere Gange, at Prasten har tyet til Rettens

Hjalp for at laa sit Tilgodehavende hjem. I 1709

strevner han Jens Bertelsen Skrreder for 12 Skpr' Rug,

han har laaet Aaret lomd. Og han vil have dem til-
bage i ,got ydeferdig Korn eller Penge efter inde-
vrerende Aars Capitels I(iobu. I 1710 strevner han
Soren Sorensen i Skjellerup ogsaa for laant Korn,
1 Td. 4 Skp. Havre samt 3 Aars resterende Plov-
havre, Soren Christensen ibid. for 4 Skpr. Havre og

2 Mark i Penge. Rasmus Busborg og Chr. Bomholt
i Linaa lbr ulovl. Skovhugst - der er for Resten

72.
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llere Skovhugst-Sager, han lader Retten tagc sig af -og i 1728 en hel I)el Linaa llrend for llestancer af
folskellig Art o. s. r'.

I)et lian maaske r'rere, nt det inddrevne kun er en
linge Part af det, han har tabt; men jeg vil just ikke
sige, at det klreder en lland - og tilmed en Prrest
paa cn 'fonde Guld - at tage sine Penge og Na-
turalier paa den llaadc.

I)er- forefalder ogsaa i 1709 en Offersag, som ikke
pvnter paa llagister Clemen. Isrer derved, at den er
et llellemvelende mellem ham og cn Na];oprast,
Sslen Ottesen Gronbech i Rogen. llajor Bolnech til
Lavengaard - hvem vi maashe senere vil komme til
at omtale - laar en I)atter, Jomfru ]Iarie Bornech,
gift med llagister Hans Clausenl). Offeret, der falder
i Linaa Kirke, hvor Parret blev viet, gor Gronbech
Fordring paa, fordi trIajoren har hoet i Farrc, for han
flyttede til Lavengaard. Og han beviser sin Ilet bl. a.
ved Hjelp af et Pal I)egne, som med oplakte Fingre
sviereer, at llajoren har varet til Alters i Spolup l(irke
llaa et Tidspunkt, der beviser', ut han er Rogen-Prrestens
sikre Bvtte i Offersagen. Denne behandledes i Pror.ste-
retten og falder ud til Fordel for (iror-rbech. Om Cl.
I)oulsen iovrigt ved kirkelige Begivenheder', hvor lle-
nigheden skulde op med Pungen, har lbrdlet lunde-
ligt og paa Slaget, r'erl jeg ikhe. I(un i et filfrelde
kcnder jeg Prisen paa en hirkelig Hantlling. Der
Ialder da til Prasten i Linaa for en Ligprrediken, han
har holdt i Alling, 2 ltdl. 2 llark. Om det cr Taksten
for det Arbejde i I-inaa, ved jeg ikke. Og selv om jeg
vidste det, vilde jeg jo ikke kunne afgole, om det er
lidt eller meget.

') Fodt 1076. Horer i Aarhus. 1707 Prrest i Gimrninge, Randers
.-\mt.
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At Cl. Poulsen i Sager, hvol hans Ret blev gaaet
for nrer, kunde trrede kraftigt og hestemt op, r'iser en
Skovsag, han i 1713 havde med Iirornanden i Lilraa,
Jens Hagensen, en mtrgtig ]land - som vi senere vil
komme til at beskreftige os med - og af den stole
Hagensen-Slregt, som i de Aar sad inde rned R.v og
Sill<cborg ]Ioller. Prcsten hal givet en }Iand fra
Sorling Lov at tage et 1'rrc i det tidligere omtalte
Skovskifte ;:mellem skalmose og Gunholt<. Men da
il'Ianden kommer for at taggcr Trrcct, holder.Iens Hagen-
sens Yogn der, og dennes F'olli hugger Ios paa Bogen
for at l<ore den hjem til l{t'oen. Sorring-}Ianden gaar
da stlaks til Linaa og klager sin Nod for Prasten.
Denne lader to lIrend gaa til Jens Hagensen og sporge?
rom det er med hans \rillig og Yidcnskalt, at hans
fblch og Yogn af hente bemelte 'Irze af hans Shor",
og Jens H. svaler ja.

Da lidt efter Jens H.s Folk: l)rengen Hagen Hatr-
sen og Soren Busborg, kommcr hiern med det sidste
I-.ts, som yar lresset mcd 3 Rogeklov saa store, ,.at

fler liunde bliye 2 hiulstocher i [r,er,,, og korte forbi
Prrestens Gaard, gik Cl. Poulstrn ud og sagde: ,heste
og yogne beholder ieg, Indtil icg Itaver talt med ha-
gensen(. Og han beder S. Busborg at sige til J. H.,
at Przesten vil tale med ham. N'Icn han hom ikke,
og saa korte de Vognen ind i Prtestegaarden. Cl. Poul-
sen sender d:,r atter Bud til I(r'omltnden og Iadcr sige,

at enten skal han selv komme ;cller give sin hiemmel
til Kiende, saa kunde han far bode hester og Yogn
med sig tilbage.. Jens H. svlrrttle hovent: ,,Prresten

hunde beholde baade hrcst og Yogn, thi hand I(unde
Iiiobc sig en anden paar-. Prrcsten lod saa Yidner
hente, som kunde ,,siune og vortliere haste, \'ogn og

trrc.., og da clet var ejort, blcv det hele ksrt hen til
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Jens H. Hvorledes Sagen ender', er ikke rigtigt klart,
men det hele beror vist paa en llisforstaaelse fra
Jens H.s Side, saa hans Folk havde faaet fat i et
fejlt Trrc.

Det kan maaske intcrcssere at hore, at de tre Boge-
krevler', \'ogn og Heste - ) ell blun lllreset og en brun
hrest - takseres i 7713 til 20 Slettdaler.

Det kan maaske ogsaa hel r'rere paa sin Plads at
fortalle, at Cl. Poulscn cndnu i sin hoje Alderdom, i
7764 - fire Aar for sin Dod - cr ornhyggelig for sin
Ret. \red sin li{'terf'olger i Embedet, Gyberg, ligger
han, sammen med nogle i\{urd i Linaa og Son'ing,
i heftig Strid med li.jcrnc af I(alb5,gaard - forst I-aurs
Danielsen og serlere Christen Borsting - om Skellet
mellem deres Skifte i lljarup ]Iose - Skrrcderskiftet

- og lialbl'gaards Grund. I)er tages Svn, gaaes Sande-
mands Gang, sattes Skielprele og 3de stien med I(ul
og flint,, og det hele. I)cn S9-aalige Prrest er endnu
interesseret i denne Veldens lfandeler.

Aaret eftel sin I(aldelse til Linaa blev Clemen Poul-
sen gift. I hans -lligteskabsbevilling (8/1 1701) - som
betales med 50 Rtlh'. ad pias causas') - oplvses, at
Hustruen heddcr Xlarcn Pcdersdatter Hoffmann, og
at hun og (ll. Poulsen cr beslagtede i 3die Led. Ifolge
\\'iberg var hendcs Faderr Assessor Peder Hollmann
til Hamrnergaard og n(oderen Johanne Hemmer.

At bedomrne (ll. Poulsen som Prast
ligesorn for hans Formards \redkommende - ikke
let. Dog har jeg hel noget llateriale til Raadighed,
ved Hjrelp af hvilket tlel han drages e n Hor:edlinje
i hans plastelige \Iirlisomhed. Den strerke genfodende

1) 2r Dlr. til Vor Frelsers I(irke paa (lhristianshavn og 2i til
Navigationsskolen paa }Ioen.
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pietistisl<e Ber'regelse, der netop i hans Prrestetid ar'-
hcjdede sig fi'a Tyskland ind over Landet fra IIrend
som Spener og Francke genncm Hofprrest Bluhme,
Schroder, Brodrene Brorson o. m. fl. har Cl. Poulsen
saa lidt som Egnens ovrige Pr'rester, paa en enkelt
nrer, sikkert ikke varet grellet af. Je'g slutter her ud
fra Aarhus.Bispen H;'goms Shudsmaal til Egnens
Pr:ester i hans Yisitatsberetninger fra 17{0-11 og 47.

Pcdcr Ht,gom var sondetjysk Prresteson, ligesom H.
A. Rrorson, og under Studierne i l(obenhavn slnttede
han et varmt Yenskab med denne og Broderen, som
valede ned gennem Aarene, ogsaa da de alle tre sad
som Bishopper i Jylland. Hygom var som Brodrene
Rlolson ivrig Pietist, og ud fra dette Standpunkt gor
lurn ct liendeligt SkeI mellem Prresterne.

(llernen Poulsens Prrediken har ikke'den rette Fa-
corr og Fan'e. Han siger i17,10 rct koligt kun dette, at
lran ,plirdikede ulasteligt.. I7747 er Biskoppen igen i
l,inaa Iiirke, og da hedder det om Prresten: ,,Prredi-
licde samme Dag over Text ,,f)tt haver arbejdet for
mit Nar r-rs Shyld og est ikke bleven trret.,i hvilke Ord
hand som cn gammel Arbeiderc lbrklarede og appli-
cercde med god Forstand og Sammenhreng*. Det vil
jo sige, at dct var rigtigt prent gjort af en gammel
I,Iand, men heller ikke mere. (ll. l)oulsen skal sikkert
efter dette at domme, indlangeres mellem de orto-
dokse l)rrester. Men fordi han ilike just er efter Hy-
goms Hoved, kan han jo godt have haft sine gode
Sider som Prrest og varet en trofast Ordets Tjener.
I Treschos's ,,Danske Jubelleelerc., siges der om ham
i 1753: I{an belsmmes for eu god og alvorlig }Iand,
der llittigt har forrettet sit limbede og fort et an-
strencligt [,iv og Levnetu. ,God og alr,orligu. Det lyder
.jo ikke saa galt.
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I 77,10 siger Biskop Hygom da ogsaa, at Ung'dommen
i Linaa ,fandtes noget bedre undervist end paa de to
andre Stedern (Rogen og Gjern). Og det kan tilfoies,
at Biskoppen mange Steder finder Ungdommens
I(ristendomskundshab i en sorgelig Forfatning. Cl.
Poulsen synes altsaa at have gjort sig nogen
Umage her. Paa allcrhojeste Anledning har Biskop
Hygom i 7747 fremkaldt for alle Stiftets Sogneprrcster
Indberetninger ang. Catechisations Ovelse, oe denne
Indberetning lyder lbr Linaa og Dallerups Yedkom-
mende i Biskoppens Omskrivning saaledes: ,Sogue
Prresten nlag. Clemend Poulsen Skriver, nt paa de
Tider af Aaret, som baade Hand selv og cle ungc lbr
I(uld har kundet taale at forblive i Kirken, er nresten
hver Pradike Dag bleven i een af Kirkerne af ham
selv holdt Catechisation, og at ikke Degnen eller
Skoleholderne skulde blive derfra gandske afvanrlte
har hand imellem ladet en af dem i sin presence
informere de unge. Dcsfornden bliver hver Sondag
paa Pradikestolen fra fastelavn til l\Iartini et Stykhe
af Catechismo fbrklaret, med mindre der intlfalder
L'n Lig Prrediken, der betager Tiden. Med denne
maade skriver Hand sig at have continueret i 40 Aar,
og der foruden om Vinteren at have taget de unge
i srcrdeleshed til Comrnunionen, og da paa den D:,rg

de gik til Skriftemaal holdet et examin med dennem,
for derved at opvekkc deres Devotion. I det Haab,
at den tilvoxende Ungdom shulde giore sig med tiden
den almindelige Catichisme forklaring bekiendt, havcr
hand forreret til hver af Skolerne 12 Stk. men har'
derimod fundet faa forrcldre, der har vildet giore den
Bekostning paa deris Ilor.r at kiobe denu.

Ilfter dette at domme har den gamle Prast altsaa
taget sig en Del af Ungdommen i sine Sogne. I)er-
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imod kan det vcl nok forudsrettes, at han ikke har
vreret nogen Ven af de gudelige Forsamlinger, som
Pietisrnen kaltlte tillive, og soln eu Forordning af
1741 tager Sigte paa og klassilicerer.

Hvis man kunde tyde det, der sliete i Dallerup
Iiilke i 7717, Anden Paaskcrlag, viltle man maaske
derved kunnc faa et lille Indblik i hans Forhold til
Menigheden og denncs Udsecntle i de Aar. Cl. Poul-
sen indstavner da Dallerup og Tottstrup llu-rtl, forcli
de nndcr Ofringen har lavet [.lro i Kir]ren. ,flsomme-
lig alarmu kalder Tingbogen det. Et af Yidnerne i
Sagcn, Peder Nielsen, 'foustt-ttlt llollc, fcrrklat'er, , at
da Mandfolchet var nesten I(ommen i sinne Stole lra
Offers da horte han N{ange glasser Qlimre paa gulf-
vet? men hvem der I(ast viste hancl icke, dog l<ttnde

hand icke nrt'hte at hand joc og Kastet et Stlge glas

paa I(irche gulfvet,,. Andre lbrl<larer, at der ogsaa

blev lct og smaasnakket i I{ilken, mctts Glasset kling-
rede mod Gulr,et. I\lanshe har tlet hele r'rcret en Slags

l)emonstration mod et eller andet, Ol. Poulsen har
sagt i sin Przediken: maashe en ret og slet I)reuge-
streg. Tingbogen giver ingen Opll'sning her, ligesom
der hcller iklic ses at \,&re falden Dom i Sagen.

Manen har (llemetr Poulsen sikkert ikhe befattet
sig rncd. I alt F-ald har jeg ikke fundet noget, der
tydetle derpaa. Derirnod har han - ligesom Jakob
Fogh - ret hyppigt benyttet det oll'entlige Skrifte-
maal, srerlig hvor dct gjaldt Lejermaal, en enkelt
Gang ogsaa lbr,,sacramentcs Forsommelscu. Der
gaar nrcsten ihke et Aar i hans lange I)rrcstetid, ttden
at der er et eller Tillielde af tlen Slags. I 1706-14 og

15 hvcrt Aar hele seks. Der er holdt nojagtig Regnskab
over dem i l(irkebogen. Lad mig hcl indskyde den
Opll'sning, at tlet ofte er Soldaterne paa R5'ttergodset'
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de Linaa Piger ikhe har kunnet staa for. Llniformen
har altsaa, da som nll, haft en blurdentle Indllvdelse
llaa l(onnet.

Rytterholdet, som laa paa Silkeborg Slot, har her ogsaa
afgivet en Del llarnefredre. En enkelt Slregt er srerlig
stelkt reprasetrteret, hvad tle publice al;solvel ede
Kvinder angaat': den Busborgske. Isrcr e11 NIaren
Ilusltorg er oftc heran. En af Gangene maa hun dertil
offentlig vedgaa, ,at hun af en ultekendt Persotl paa
\rejen til Yiborg blev deboucheret". Som allerede
sagt er tle religiose Forseelser il<ke nicr. saa hyppigt
stillet i Gabestokken, men det folekommer clog- en
(iang irnellem. 1694: N'Iette Suders ,for. Ordets oc
Sacramentets Foragt oc Forssrnmelseo. 1704: Anne
.Iolransdatter for Sacramentets Forsonrmelse. 7726:
Ilasmus .lensen for det samme o. s. y. Hr.or langt op
i Tiden det ollentlige Skriftemaal er bibeholdt i Linaa
Sogn, ved jeg ikke. \Ien med Aaret 1767, tla Chr.
G5'berg bliver Prrest, inclforcs det il<ke langere i
Iiirhebogen.

At (ll. Poulsen hat' vreret paa \ragt over.lbr sin
\Ienigheds sredelige Folseelser er der llcre Ting end
det offentlige Skriftemaal, der tvder paa. Saaledes
bl. a. ct Tilfalde, hvor han hidkalder den verdslige
Rets Bistand for at skaffe Klarhed. Tingbogen re-
I'ereler med utbrfrerdet Ligefremhed, hvad det d1'digt
indignelede ,ligtepar, Soren Busborg og Kone, har
iagttaget hos en Naboerslie gennem et Hul i \'rcggen.
Heldigvis viste det sig her, at ,lllgteparret har faret
med los Snak. Senere anklages samme Hr. Rusborg
Ior Resten for ,usommelig og ukristelig ord, som af
ham skal vrere talt ved en Ildebrand".

At (ll. Poulsen rent borgerlig set ha. r','et nan-
gribelig og en anset Mand, el der ikhe Tvir.l om.
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Ganshe vist folekommer ogsaa hans Navtr - ligesom
.lal<ob Foghs - i Sager som ulovl. Shovhugst, saa-

ledes i 17-17 ang. en Bog til 4 Lzes, han har hugget
i Flaldved Skov - der har alts:ra endnu den Gang
vreret stor Skov paa de nu ganske nogne Bakker -og i 1705 svnes han at have beordret en Del Linaa
NIrend til at hugge ulovligt i ,Professorskoven i Vester
Ilachu'edo. N'Icn den Slags sretter" nu - saa lidt som
tidligere - ingen Plet paa Nlandcn. De utallige Skov-
sager, som Tingbogerne g,ennem Aarhundrederne re-
f'crcrer, beviscr, som allerede sagt, klart, at de sty-
lendes Moral her endnu ikhe var blevet Folkets.

Heller ilihe maa man tillrcgge det nogen Betydning,
hvad det offentlige Omdomme af \'Ianden angaar, at han
er indblanclet i en Sag om ulovlig Olsalg og Rrrendevins-
brrencling. I 1705 er Kromanden Jens Hagensen i
Linaa ude med en I(lage or.er Folk i Egnen, der
metl Hensvn til Ollct og Brrentlevinen gaar ham i
Naringen som Kromand. (Vi vil senere komme til at
l;eskreftige os med denne Sag). Blandt disse er ogsaa
(ll. Poulsen. .lens Hagensen forer selv sin Sag for
lletten og tilsporger bl. a Vidnet Laurids Kirer, ,om
det ihlie er ham bevist, at Ilrr'rerdige NIag. Clemend
l)oulsen Sogne I)r'rest i Linne, udj I-enne Sogn haffer'
solt sll och brendevin siden han der blef Prrest och
om han icke halfer' hafft CIll udj Laven B1'e at selge
lil udtapning hos Soren Corporal saa och om icke
bemelt Sogne Prrest hafl'er holt cller ladet forre Ol
til udtapning til Ane llasmusdatler Vestergaard, som
nu haffer Jens Nielsen Snedher och er nu boendis I
Pnestens Hus i Linne By?".

Laurids I(irr ,r,andt med Edu, ,at han kunde icke
nregte det,,. Og andle vidner, at Soren Corporals
Hustm havde sagt: >'l'onden er kommen, og Prasterr
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vil have Penge derforu. Cl. Poulsen har altsaa lige-
frem drevet et lille Olbryggeri i Prrestegaarden og
haft ['dsalgssteder baade i Linaa og Laven. Og dog
ses det ikke af 'fingbogerne, at han er kommet i noget
Ufore for den Sags Skyld. I Sagen er nemlig mange
llere end Prresten indhlandet. Det kan nresten se ud,
som om alle bryggede, brrendte og solgte. Det har
sikkert ikke i nogen Maade kommet Prtesten til Skade
paa hans gode Navn og Rygte, at han karrambolerede
med Loven i de ovenanforte Sager. Han har vreret
en Nland som Menigheden raadspurgte og betroctle
sig til. Det er der adskillige Ting, der vidner om.
1705 dokumenterer nogle Skellerup-Ilrend af Rroch-
Slregten ved Hjrelp af Attest fra Clemen Poulsen, at
de er Arvinger efter Andreas Broch, cler er dsd i
Batavia i hollandsh Tjeneste. Samme Aar mregler han
mellem Chr. Fischer paa Silkeborg og en Bonde i
Skellerup, der ftcster et Hus af denne, saa at Hoveri-
forpligtelsen udgaar af Frestebrevet. 1709 tager han
sig af Skifte og f)eling efter ,afgangen Olle Jensen
Hollendcr i Lcnne*. I Resenbro sad som Bromand i
de Aar en vild, drikkende, gammel Soldat, Thomas
Sorensen - som jeg i en tidligere Afhandling alle-
lede loselig har omtalt, og som jeg ogsaa andet-
steds har beskreftiget mig mcd. Da denne bliver
sin Kone for uregerlig, paakalder hun (ll. Poulsens
Hjrclp. Der bliver bedet lbr ham i Kirken, oll
da dette ikke liugter, trreder Prresten til og I.aar

ham fjrernet'): O. s. v. Nleget t1'der po&, at Cl.
Poulsen har i mange St5,kher vreret sin I'Ienigheds
Tillidsmand. Om han har r,reret, hvttd rnan nu om

t) I 7il2 har den tidligere omtalte Rasmus Soelgaard i Fultl-
skab skreldt Kromand .Iens llagensen ud i dennes IItrs. Cl,
Porrlsen gaar i Forbon for Synderen. sorn takker ham for det.
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l)ae-e lialdrr crl follielig Pr:r:st, cn N,Iand. der javnt
og- ligcli'rnrt blandcde sig mcd Ilondcrne, sad lbl
Ilordcnden verl (iilderne og- sliar Stegen for o. s. v.,
cr ililie ncmt at afgorc. .Icg vil nir:sten ikke tro, han
har- r'lrlct al dcn Slags. l)rrcstelnes Lldlaan af Iione
og I)otrc sonr Iiadtlele I'erl Bat-ne<laalr i llcnigheden
lian undcr-tirlcn pegc i lletnins. af liollielighetl. \Ien
I)r'lrstekoncn llarr.n Hofinans Nar.n lindcs ilihc et
enr:ste Stetl i clc,n Iior'lrin<lclsc, og dir (ll. l)oulscn var.
barnlos, kan hans I)otlc ikhc komme til :rt fbrtrclle
noget i dcnnc Sae. Iitrn et encstc Stetl har jeg tr.Lrll'et
Iroect, tlcr bcrettiger til at llrinae (ll. I)oulsens Nur.n
i Irorbindelse merl I}ondcns Lii' i F'est. I Sliil'te,proto-
liollcn fbr 1740 hal jeg- i ct stort Ilo i Ilaarup 

-Iivttrllronclen Ilnsmus Nielsens lirntlct ,lire Soll'-
skecl merl Nalh (llemen Poulst,n, llaren IIolfmann.,.
l)ct er folnrentlig Rmdc- cllcr Solr-brvllultsuavcr fi.a
I)rustepan-et i I-inaa til Ilasmus Niclscn (hvis Skegt
enrlnu sidder i en Flaar.up (iaard). L'dcnsoens har jeg
lirndet (ll. Poulscns Navn opfort blandt liaddelne i
,\lling--1'ulstruli I{irkeboger.. I 17:l(S firtltlerer han
Ibl l)r'a:stcn (ilahns lJaln: Hcndr.ili (]hlistoll'cl Glahn,
samm('rt ntcd ]Iadam Fabit.h, (ijcrn, Iiru somnrer-
I'clclt, .\llirrg (GIahns liornrands linke), Hr.. ,lcns Spliid,
Sliorult, oa IIr. I)cter Iialtich, Gjern. 17.10 et han igcn
Iraddcr hos (ilahn fbr denncs Son Abcl (lhristian
sanlmen rnerl I)riestcn i I)<lvet.-\'r:ngc, Niels llollel
Irriis og IIr. .lcns Spliid i Skorup. Oo en<lelig i 17bB
sanrrnc Stcd for Dattcrcn llcnedilitc \Iar.ie i Selsliab
rncd Hr'. \\'incling, Skonrlt, Sr'. Chr.istoll'cr. Glahn
(Pr:estcns I,'ader, tidligere kongelig Iiok, nu ltocnde i
Alling Prrcstcgaard), Sl<ovrider Soetmanns I{ustru i
.Iavngvde og en }Iadam I)r'cser. Der har ntaaske fbr
dcn Allins Pr':csts Yedkon-rmcnde r'reret lidt af en
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Spekulation i at bede den rige Cl. Poulsen at faddere.
Ilaaske llere af Omegnens Prrester har spektrleret paa
samme }Iaade. (ll. Poulsens Ilftermand i I-inaa, Gv-
berg, har opkaldt et Par Sonner efter den gamle,
men Kirl<ebogen oplyser dog intet om, ltvorvidt denne
har faddelet.

Iline Formodninger om, hvem der har hsrt til den
gamle Pnest selskabelige Omgang vil jeg slutte med
dette, at til den har naturligvis forst og fremmest hort
den Fischershe Familie paa Gaardene i Yest og Nord-
vest, der jo, som allerede sagt, r,ar indgiftet i den
Poulsenske, og Nlajor Bornech pa:r Lavengaard, hvis
Datter var gift med Clemen Fischer paa Osterkejl-
strup. Og naturligvis hans egen Sltegt paa Sobygaard
i Saxild og andet Steds.

1741 tog (ll. Poulsen Kapellan. ,Formedelst hans
hoje Alderdom (69 Aar) og tiltagendc Svagelighed, efter
indgiven Ansogning og os elskelig Peder Hygom der-
paa given Paategningu. Kapellanen var Studiosus N{i-

chel Pedersen Schandorff. Han skal )samme hellige
ljmbede troeligen og redeligen forestaa og betiene
samt ikke for nogen aabenbare, hvis samme hans
Embedes Forretninger vedkomme og hemmelig bor
at holdesu - hedder det i Formelen.

Schandorll bliver ved at sidde som personel Ka-
pellan ikke blot Cl. Poulsens Embedstid ud, men
ogsaa langt ind i Gybergs, til 1773, da han dor.

Lad mig i Forbigaaendc nrevne, at Cl. Poulsen en

kort Tid, straks efter at han er kommen til Linaa,
har haft Kapellan. Wiberg nrevner fsrst en Laurits
Holst og 1702 en Laurits Gregersen Fogh (dod 1704),

maaske en Slegtning af Jakob Fogh.
I Chr. GybergsKaldsbrev-af1756 --staar, 

at Cl. Poul-
sen har afstaaet Embedet ,imod at hand og hans Hustru
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n)'del' nogct aallig af Iiaklcl. saaliengc rlc lrr.c.,. Cl.
Ponlscr.rs I Ielllrcd maa imicllcltitl hr... bctlre t .i;cller' ,\fslicde.: trri ha. lc'ede cncl.u r 2 Aa. erte.tlen 'firl og dodc 1768, r)3 Aar. a-ammel. Hustr..crr
dode 17ir8. (i1'berg har i Iiirl<c.Ixrgen vrcret ganskc
koltlirttet ved henrles Dsd. Der siaal blot ,.tj Nor..
Ycla:dlc Jlarlamc poulscn.. \'ed Cl. poulst,ns Dorlhar han overliomn-ret at slir.ive ,,\'elrcrllc og Ilovlitrcle
Hr. llag. (llenrcn l)oulsen, del har r.rcrrt dissc lle_
nighetlers Soeneltrtst i (ig ,\ar,.
_ _ 

Hvor rlet garnle par lig-g-cr begravet, r.cd .jeg ilikc.
]Iaasl<e er rlct fn.t til Yil;ore, li'or tlen p,ri,iie,rsfe
F'anrilie ha'de et I-ejerstctl i Do,rriirric.. At rle. r.rrl
den gamle Prrcsts Dod er udstcrlt et Ileqravelsesbrevtil harn mod 10 Iidlr. til de fattigc l.,,iirl" tvtle paadet. llan behover sirir<e.t ir<ric at r,rctalc 10 ilat.. tit
de fattigcr lbr at fha Lov at hvile i Linaa Iiirl,cgaalrl.Len Fot'sklivelse. af'1707 hayde gl. Iroulse, ogH.st.r taget Restemmelse om, hvorredcs dcr ,."i
dercs I)orl sk,lde forrrordes'metl dercs Ro. Det rretldc.
heri: ,- - shulle .r,i beggc uden livs Arvinger hort_
doc og ingen al' os merc i Ilgteshab kortrmer, trzeder
begges an'inger. til lige Deeling i boen, cller at gielrlen
af den samlet lloc lilfoln .rI lr.tolt _ _((. I)cl el
ingen (irLrnrl til at tl'o, at dette Tcstanrente, som lbr_
uden (ll. Poulsen og Hustm er. _ til Yitterlighed _
nndelskrcvet a[ ]Iathias poulsen til Sobl,ga"ard ogMrg. Pcder Anchersen, Sogneprrcst til i:artt,1, og:
Voldby, senere er- blevet omiedfc.ret. Den storc Iior_
mue er altsaa Jrleven delt mellem Slrcgten.



Historisk Samfund 1921.

Q o*mer-modet blev holdt i Horsens Sondag d.

l) Zg. ttlai. Sogneprrest Th. Tomasson ved l(loster'-
kirken havde allerede i Efteraaret 1920 opfordret
SamfLrndets Irorretningsudvalg til at soge et historisk
IVlode af'holdt i Horsens, og i Lobet af Foraaret blev
llsdet forberedt paa det omhyggeligste af en lokal
Iiomit6: Pastor'f o m asson, Bygningsinslteklor Norn
og Redaktor I(r. Olesen.

l{odets Formaal val ud lia de bevarede B5'gninger
og B1'gningsrester at give en Skildring af det kirkelige
og det verdslige Midtpunkt i det gamle Horsens I det
nraatte derfor naturligt falde i to Afsnit: trt Efter-
middagsmode i I(losterkirken, hvor der i to Foredrag
blev gjort Rede folst for Graabrodrelilostrels Grund-
lreggelse og Udvikling til Reformationen samt for
Kirkens Bygning og middelalderlige Inventar', delnrest
for lilosterkirkens Skrcbne efter lleformationen og for
det rige Inventar, den l;lev udstl'ret med i Horsens
Velmagtstid i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede.
Et Aftenmade i BS,gholm Park, hvor der blev fortalt
om Lldgravningerne paa,"Slangebjergo og om det
gamle Rygholm Slot og de kongelige Lensmrend.

Kl. 7'1, var Klosterkirken fyldt til sidste Plads. Efler
nogle \relkomstord af Pastor Tomasson og af Sam-
fundets Formand, og efter at den forste af Pastor
Tomassons Sange var sungen, tog Arkitekt C. M.
Smidt Ordet. Han begyndte med en Skildring af


