
Linaa Sogn i gamle Dage.
Ved Eov. Eernnuc.

(Fortsat).

XVI. Linaa Kro.
trt Linaa By fra de aldste Tider har haft sin Kro

^CI -kan betrugtes som givet. I)en er jo Sognets Midt-
p,unkt og reldste Bebyggelse, de andre Byei er, hvad
Navnene da ogsaa siger, kommet til seneie. I den laa
Kirken, som hele Sognet sogte, Sondag efter Sondag
gg_nnem- Aarhundrederne, for at henG Opbyggelsel
!_live skriftet, nyde - Nad-veren, faa Born do-bt" og
I(irkekoner indl6dede, yde Offeret, hore Prredikestol
le^nq og Kirkestavnets Bekendtgorelser, gore Aftaler
af forskellig Art blive absolverede for -grove For-
g-aaelser, 

-- sprendes i Gabestokken osv. - Og mod
Kirken gik da ogsaa Bryllupstogene og Ligtogene.
I)et er,- saa at sige selvfolgeligt, it der ved Siddn af
det kirkelige Midtprrnkt maatfe re.ise sig et verdsligt.
Det var ret nsdvendigt, i al F'ald behaglligt, at mIn
paa en l.ung Kirkerejse - Sognet vai jo dengang
stort og isrer langstrakt: der var ca. 2 Mil ude fra
l.f.p"q og til Mollelup- ostre Skel - kunde ty ind et
Sted, hvor man kunde blive legemlig opstiammet
efter den aandelige, _ofle langstrakte tsefpisning i Kir-
ken, ,srette Hest _og Vogn inil, troste sig ved en Stotr
Ol eller nogle GIas Brrendevin efter -Absolutionens
Skersild-og Sorgen ved Graven, sporge Bynyt osv.

Endvidere kan som et virsentiigt- Ar$ument for
Iiro.ens. tsetimelighed netop paa rlcite S['ed anfores,
It i l.inaa krydsede to dtrei'ht belardede Adelveje
hinanden: Skanderborg-\'iborg og Aarhus-Rin"g-
kobing.- Den forste, soin sidst 

*havile 
passeret Bofi-

holtshule, Raaballe Skov og Frelleden i Syd, stak ind
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i Byen gennem dct sotrdre Led: Knopleddet og forlod
den ud" forbi H.lortegaardene og Enggaardsbrekken
gennem et Led i Noid, hvis Navn ikke er bevaret'
6q snoede sig vidcle gennem Skelleltrp til Resenbro-
hi'or den pdssel'edc Rroetl ovet' Gltden. Den atrden
kom, elter^ at vrere gaaet over -Brekken -fra. 

B-.Larup

Mose gennem Mollcrup ind ad det ostre Led: 'forn-
teddet"og {iernetle sig i Vest gennem Vesterled og
fortsatte 

"geirnem flaa-rup ad Silkeborg til, hvor og-
saa den passerede Guden.

Ad disie Veie gik altid et strerkt Trrek af Vandrende,
Trrekkende, (orende, Iiidende. Og der var i de Tider'
strerkt Brug lbr Bedesteder. mere end 19,- d^a Qa.mlr
os Benzin 

-ievere. detr meste Drivkraft til Befordring,
o[ -u., paa en [)ag kan rumle eller suse fra-G.iedser
tii Skagar. Da vai l)agsrejserne korte og- Kt-oern.e
velsete 

"med lla rrkc og Senge, Mad og Drikke til
Mennesker og Stald, Havre og Hahkelse til Bresterne.

Os ved dtiite 'frrck af Rejsende: Udensogns fra
flirerie Byer o{ Landsdele og'r'el ogsaa ofte fra andre
tande, fit Kr'6en, isrr for Bycns-Folk. c-n oget Til-
trzekning; man spurgte der Uiensogns-Nyt. 

- -Aviservar io i"de aldstei tiiter ukendte og i det 17de og
18de" Aarhundrede en s.irelden Vare, kttn ganske en-
kelte - i al Fald paa [-andet - holdt dem. Kroen $jorde
det af for Avis. 

- At Nvhederne ofte stammede fra ret
plumrede Kilclcr, og at enkelte, lidt for tarstige Br'-
inand tilsatte dcm ior rigeligt med Dlikkevat'er er.io
en Sag I'or sig.

I d6tte Vei-liryds laa altsaa Linaa Kro, midt i Byen,
paa dens ,.(iadc', - Navnet paa den oprindelig aabne
i,lad. mellem (iaardcnes store Rundkreds - sydost
for sin gamle Kampestens-Nabo Kirken.

BlandT dens Nalloer maa ogsaa nrevnes den store
Gadedam - som nu desvrerre-er udfyldt - der har
spillet en stot' Rolle i den gamle Landsbys Liv sonr
Vandingssted for Hoveder og Brester, -So.ppested og
Isbane Tor Ryens Born og Svommeplads lbr- Gres og
.Ender osv. -- den lille muntre Brek, som Vognene
overskred uden Bro, og F-odgangere ad ,Bakketraero
(Gangbradter med lidt'Rret<vrerk-ved den ene Side) og
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over hvis hvide Sand legede Hundestejler og andet
Smaakra_m - og to Bvbronde med herlig klar-[ Vand,
sa_t-te af Kampesten - den ene i Nord, og den anden
i Vest - og hvor Koner og Piger gennem Aarhun-
dreder med Spande og Kedler hirr hentet til Husbrug
og samtidig faaet sig mangen god l\Iundfuld llynyt.
4f dem \ar sikkert ogsaa llroen trukket Vand opiil
Rrester og Menneskef. De er nu begge tilkastede,
ligesom Dammen. Den Slregt, der nu ltlver om Kirke
9-g 5-ro i den gamle Bv har faaet mere end Dam og
KJeIder og andet, der ialte smukt og varmt om defi
svundne Tid, til at forsvinde.

Kroens Udseende har sikkert ikke vekslet strerkt
gen-nem^ Aarhundrederne. Ligesaa lidt som Byens
andre Gaarde giorde det. Dei var, som de flesie af
disse_,_ -qn firlrenget Bindingsvrerks-Bygning, hvori de
tre U9_lrnger var sammenbyggede, 

-og 
Isierraden -selve Krohuset - laa for sig selv, i Oit og Vest som

K-irken._ Og d_en fandtes i dehne Skikkelse,-da en ung
Mand, Peter Jensen, i Halvtredserne, kobte disse UdI
huse og satte dem op som Molle nede ved Aaen lidt
vest for ,Molvado, hvor altsaa en Mslle - som der
ikke findes allerringeste skriftligt Vidne om, og som
kun lever Mindets Liv i ovenn-revnte Ord og Navnet
paa -en Ga11d i Linaa - den ostligste - der endnu
hedder Mollegaarden - engang har ligget. Mollen,
som rejstes af dln gamle Kros-svrere Efetommer er
ogsaa borte - den brrendte i Halvfemseine - og det
i Byen tilbagestaaende Krohus er - for ikke lEnee
siden - nedrevet. Men jeg er saa heldig at kunie
bringe Billede af baade dette og Mollen.

Det forste Kromands-Navn, jeg har stodt paa, er
Jens Hansen Worms. Det-fiirdes i ,Jvslie'fep-
nelseru for 1641 - altsaa i Christian Itrs"Tid. OEt
meddeles her, at han faar Bevilling til at holde ,Kroer
for vejfarende och for den gemene Mandu mod at
svare den sredvanlige Accise og erlregge denne og den
sTdvanlige Forpagtiingsafgift I O niiir. - paa Slotter
til Lensmanden - Slottet er Silkeborg og Lensman-
den der paa dette Tidspunkt Fredeiik U.r.,*- oU
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han maa ,ingen drich, YryIe -af huad naffn det och
truffu"i., udsk"renke paa' Helligdage .'eller..naar predi-
chen hoides". Kromanden kaldes i Bevillingen Orm

- andet Steds staves det Orumb - men denne Stave-
maade er sikkert at opfatte som et Forsog -af Ting-
itte. Her,'edsskriveren paa at vise sig som di.n dan'
nede Mand, der ikke vil irostitue-re sig med et 'Wormu,
der jo er den jyske Udtale af Orm.

Kroens Stuehus.

Hvorfra han stammer, ved jeg ikke' men det kan have

,-,*"r"'Sa"Jsvnlished - Navnet er jo tet sjaldent

--rt der er"Fairilieforbindelse mellem ham- og dcn
Staoi if,artiu.. d.t frembragte NIrend som den beromte
o[iV;;,'Silor"-""aen \\''orm, Prrsidenten i Ribe o' fl':^lftott*Xavnet 

har .ieg imidlertid truffet i- Linaa og
ps.""" a.romkring tldiigere end 1(i-11' .-Og da.Shgten
.fiilr 

- 
,t- nr"" "*ibt st<ii og anset, vil jeg lidt nar-

riere omtale dette.---6"t-; ;; Dyrvogter (Skovride.r) Hans Wor4,. d9t

n". dr"j". iig ir*. 'Hu.r'.yt". at have vreret en Mand,
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der var i baade ,Ry og Rogteo. Han optrreder forste
Gang 1616. Han nrevnes da i Silkeborg Lensregnskalr

- under Lensmand (lhristen Holch - som Dyrvogter
i I-ysgaard Herred ,i Sierup boendisu. Herfra for-
flytt-es han imidlertid i 1618, til, Linaa Sogn. Der'
biiver der bygget til ham et nyt Htts, paa en ,ganske
aaben Plads-i'-Skovenu. .Ieg gmtter paa Nvlvkke. l)et

I-inaa llslle (set fra Ost).

har vreret et ret stort Hus, da der medgik 84 l'raver'
Halm til Taget. Sin Bestalling som Dyrvogter faal
han forst her i 1623.

Han har i okonomisk Henseende vreret fet strerkt
om sig og har sikkert vreret velstaaende. Han srelger
i 1622 10 Sider Flresk til Slottet (16 Daler) og har i
1625-26 11 Svin paa Skoven. Han har frestet Kon-
gens Part af Skanderup Kirketiende, tre Engstykker
ved Gjrern, hvoraf det ene hed ,Molkjreru og eI)
,liden Haffue kaldet Studhafluenu. Han synes foruden
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sin Lon som I)vrvogter - paa dette 'l'idspunkt i lteg-
len ,Pending 1ii Da-ier. Tii Kost i Pending 4tt Da'i.'l'il Hofklredning i Pending 10 I)al. Hallre 45 Tdr. lr
Sl.p. Ha 12 Lr,s. For 10 I-:es Stroelse 6 I)al. at
nvde en Gaard i N:esett (Nisset), som bl. a. har Skor'
tii 80 Svin, og et Skovskifte i Liiiaa til40 Svin. Skoven
i l,inaa bortskifter han dog senere metl en Gaard i
Gjit'rn, ,som Hans Nielscn iboern, og sorn har ,shyldet"
aarlig 2 Arft Rug, 2 Orte Byg, I Arft Hnvrc, 2 Tdr.
Smor, 1 Svin, 1 Lam, 1 Gaas, tr Hons og 1 F'odenod.
Han skifter mcd I(ongen og faar Gaarden paa Livs-
lid ,quit och fiio.

Paa sine aldre Dage sidder han tillige indc med
de n store Overgazrrd - som ogsaa kaldes (iandisgaard
eller Gandsisgaard - i Linaa. Han har maaske faaet
den tildelt som Dyrvogterbolig i Stedet for Huset i
Shoven, i al Fald nyder han Gaarden ogsaa efter at
r'rere afgaaet som Dvrvogter (1642) til sin l)od. Det
var en Godbid. I Silkeborg Slots Jordebog af 1650 -et af de Aar Hans Wolm har Gaarder) - er den sat
til Helgaard med 4r/, Tdr. 1 I.jdk. 1 Album Hartkorn
og i Ydelse 6 Skpr. Rug. 4 Skpr. Havre. T Arl4 Skpr.
Ii5'g Grcsteri. 1 Svin. 1 f.ed Ko. 20 B,g. 2 Tdr. ,1 Sk.
I-eding. I)en har desuden som Tilliggende 4 Gade-
huse. I l{atrikulen af 1664 er den ansat til gl. Hart-
korn ir Tdr. 4 Skpr. 2 Fjdk. 1 Alb. og nyt do. til 6-
1-3-0-. I 1688 er Hartkornet 4-5-1-1. Ydelsen i Land-
gilde vedllliver at v:ere omtrent den samme. Jeg er'
omstrcndelig i disse Opgivelser, fordi vi senere faar
en hel Del at gore med denne Gaard. Den laa iov-
r-igt i dcn norrlre Side af Linaa-Gaardenes lluntlkreds,
ligesom Prtrstcgaarden, ved Vejen, der gik mellem
disse to Gaarde ned over Aaen ad Voel og Skander-
rup til. I)ct val en firlrcnget Gaard metl Stuehuset i
Svd. I)en er forlrengst nedrevet og flyttet ned i Dalen
rrhder Skoven, hvor'-den nu kaldes Linaa Storgaard.
I deunes Stuehus sidder cnrlnu Tommeret lia Over-
eaarden.

Alt, hvad del hidtil er anfort om Hans \\rorm, katt
vel nmrmest skrives paa Ilyets Konto. N'Ien der er'
altsaa ogsaa opbevaret'['ing, der maa noteres paa Rygtets.



Littua Sogn i gamle Daoe. 7

I 1616 er han blevet anklaget for slojt filsyn med
Skoven, at han har set igennem F-ingre med ulovlig
Skovhugst, ja, han el' endog mistrenkt for at have
halt en Aktie med i dette Foretagende: en freldet
Ilg. tlhr'. Holch faar Ordre til at forf'olge Sagen ,haar-
delig". Denne synes dog lbrelobig at blive bragt trd
al Velden, rner) Christian IY er her, som overalt,
nidkrcr i sin lietfrcrdighed. Han finder ikke, at Hans

l,inaa Storgaard (set fra Ost).

\\r. hal lenset sig tilstrakkeligt, og Krotrens 'l)etrere
,;skal vrere uden Mistanke og Suspicionu. Hltns Be-
soldning skarl forelobig tilbageholdes. Hans \\'. klarer
imidlertid for sig. Det hedtler nemlig i et senele kgl.
Ilrev til Chr. Holch, at ,den l)vrvogter Hans Wornr
anlangendes, sorn I tilforn httver fanget Beflalirlg om
hans 

-Besoldning indtil videre Beskien at anholdt (til-
bageholde), saa er vi naadigst tilfi'eds hans llesold-
ning hannem igien at mue (maa) blitfue folgagtig
(udbetales) effter-lj den Sag, hand kom udj Nlistanke
for till Herredsthing och I-andsthing er saa vit ageret,
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at han iche dermed rvider kau kommeo. 1629 slipper
han ikke saa let. Da er han noteret paa Slotsregn-
skabets Sagefaldsside lbr Slagsmaal med en l(vinde,
hvilket koster ham 9 NIarl<. Og i 1630 har han igen
vit,ret paa Kligsstien med en l)ame og maa detrne
(iang bode 1'l, Nlark. I 16ll(i har han atter lrrinde
i 'l'inget, men denne Gang cr det dog paa hans I(ones
Vegne. [Iun har nemlig kobt noget Solv paa Rv
Ilarked a[ en Person, som ilike kunde eore llede for,
hvor han havtle laaet det fra. Det er altsaa en Slags
Hrleri, NIadam \Vorm har indl:rtlt sig paa. Om Man-
rlen har vrret videntle om Solvcts F-orhistorie, siges
der ikke nogct om. ,IIaaske er han helt rrdenlbl rlen
S^9. Imidlertitl maa han bode med 2 I(oel til Slottets
Kasse.

1651 lcvel Hans \\'onn endnu. Han dnl'ores rlem-
lig det Aar i Silkeborg Slots .Ioltlebog som I.)jer af
Gaar-de i baade I-inaa og (ijrcrn.

I)en fbran n:evnte .Iens Hansen \\'orm sidtlel alt-
saa sidcn 16-11 som l(romand i I',inaa. Han er Son
af Dyrvogteren. Krogaardcns salvelsom Gantlisgaar-
dens Hersl<ab har maasl<e allercde dcngang vreret
F-ru Vibeke Thottl). Sill<cborg Slots .lortlebog af 1661
siger i al Irald, it begge G,aardc ,e'hr aff hans I(ong.
lIal'. bortskiotletn til hcnde.

I(roens Hartkorn angives i .Ior-debogen lbr' 1651
til 1 Td. 5 Skp. mctl en Aigift af '/, Orte Rug, 1 (4rte
Byg, (i Skpr. IIavre, 1 Otting Smor, 1 llra:ntlsvin, 2
Hons, 20 ,Iig, (i Skilling tlansk. I 1(i5t3 el Lanrlgilden
steget lil 1 Orte Rug, I (4rte llvg, 6 Slipr, Havre, 1

Iidg. Smor, 1 Rlrendsvin, 4 Hons, 2 Snes,'1')g, (i Skil-
ling dansk, 1 (i.aas, 1 Lnnr, li Lies Yed, il Skilling
I-eding. Og der avles det Aar 30 'l'ravcr llug, -10 'l'r.
Byg, 16'I'r. Havre. Ilesrctningen er 7 IIeste og Hoppcr,
,14 stocher all Kiord ock andet I're tilhaabeo, 20 F'aar.

.Ieg har- intet kunne opspore onr Jens \\'orms Liv
og Forholtl, kun det ganske betvclningslos;e, at han i

') Vibekc 'fhott. Af
Thott til Sanrlertrp
Dod 1658.

Boltinggaard-Linien. Datter af' (lorlitz
(iiI't med Ilolger Ilosenkrantz til Orup.
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Enken sidder ahsaa nu, li
dsde Mand, inde med baade
Det ser dog ud til, at httn

1646 faar en Anpart i Skanderup Korntiende og i
1648 svarer 2 Rdl. i Accise. Heller ikke dette, at han
efter Fatlerens, Hans Worms l)od faar Gandisgaarden
i Hrcnde giver noget egentligt'l'illag til vor-Viden om
ham. Han synes da ogsaa at have haft den kun ganske
kort. Han maa nemlig vare dsd inden 1662, thi dette
Aar er hans Enke Anne Bertelsdatter - som vist er
Datter af Bertel Rasmussen, Linaa, sonr i Midten af
Aarhundredet af og til n&vnes som )(lannicke Skov-
fogittu -d. v. s. havde Opsyn med Universitetets Skove i
Liiraa - og Son Rertel .Iensen \\'orm ude med en
Strevning til Rasmus Solgaard, hvem vi senere skal
hore nrermere onl.

gesom tidligere den af-
Kroen og Overgaarden.
og Sonnen har stvret i

Frellesskab.
Hvorledes Familiens Formueforhold er, er det ikke

saa let at faa et Skon over. At der har vrcret ude-
staaende Penge at indclrive, ses af ovennrevnte Strev-
ning tit Rasmus Solgaard. Der krreves ogsaa a! t-rd-
ligeie Iiromand i Silkeborg Christen Jensen, 80 Rdlr.
Og Tingbogen siger, at han giver' ,rerlig og gudfrygtig
quinde Anhe Bertelsdatter, Sl. .lens Wormsu Pant i
en Gaard. han nu tjet' i Riis.

Men der har sikkert ogsaa vreret en f)el Skyld at
klare. Worm-Slregten har, som saa mange Slagter'
den Gang ogsaa, haft sit sorte Faar. Jens og, Anne
har haft-en-saadan i en Son, der hedder Morten.
Denne Morten stavnes i 1667 i Linaa for ,12 Rdlr.
ringer end 10 Skillingo, og der fandtes intet i hans
Bo-til D.ekning. Det- er vel rimeligt, Anne her har
maattet punge-ud. Siden er samme Son bleven gift i
Skive med -hnken efter Anders Nielsen: Christettse
Mogensdatter. Denne og lendes fem smaa Ilorn lobel
Moiten fra ,ingen ved hvorheno, rimeligvis trd- af
Landet. NIen inden han stikker af, har han, uden
Konens Vidende, Ibrmoblet et Engskifte til 30 Las
Ho forat skaffe Penge, formodentlig til Rejsen. Og
denne F-orretning er blevet srerlig kriminel derved, at
samme Stykke Eng i Forvejen var udlagt for (ireld
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til ,vellrcrde Nland Chr. Hansen tslichfeldt i Oddero.
Det er vel sandsynligt, at Familien i Overgaarden har
maattet trade til og bode lidt paa Mortens uheldige
Maade at skaffe sig Penge paa.

I 1669 tilskoder Anne Bertelsdatter Sounen Bertel

- han kaldes her Skomager Beltel S/ornr, hvilket jo
kan tyde paa, at han paa dette 'I'idspunkt ikke har
taget DeI i Driften af Gaarde og Kro. Der e'r noget
foi' mig uklart ved denne Tilskodning. Det kan se ud
til at v'rere en af Kannikegaardetre - beliggende syd-
vest i Gaardenes Kreds - han har faaet, da han se-
nere hen betegnes som Kannikedener. Hvis saa er,
maa hun ellel hendes afdsde Mand have tilkobt sig
denne Gaard, ligesom de har erhvervet sig Overgaar-
tlen og Kroen som ,jordegnen Gaarde. I Matrikulen
staar \Yormerne nemlig her som ,,Proprietarer( -ogikke mere Kronen eller'Wibeke 'fhott. Det kan dog
ogsaa va:re Kroen, Ilertel har ftraet. Ogieg tsr derfor
ikke med Sikkerhed sige, om Kroholdet efter 1669 er
i Annes eller Bertels Hrcnder. Mcn kun dette, at det
i al Fald er blevet i Familien \\iorm.

Tilskodningen af Halvgaarden er i Tingboge,! for
1669 refereret saaledes: ,Anne Bertelsdatter Worm
Sal. Jens \[Iorms i I-enna skoder med hendes rette
vrcrge og krere Svoger (betydel her Svigerson,_ d-a

,Svogerenu var gift med en af Anes tre Dotre: Hed-
vig) haderlig og vellarde Mand Hr. Jost Laut'itsen'),
Sogneher-r'e til G1'lling Kirke, en Halvgaard i Lenna
til -sin Son Bertel Jensen Wot'mb med al sin Rettig-
hed og Herlighed i Ily og Mark vare sig r,4j Huse
og Byfning, Ager og Eng, Shov og Mark, Hede og
Fblled, Mose og Kjrer, Fishevand og Fregang, vaadt
og tort, Lyngslef og 'forveskirero. Dette sidste er den
sredvanlige Salgsformel.

I 1671 optrreder en ny Mand i Wolmslagten:
'Ihomas Andersen. Han er blevet gitt med en af
Jens Worms og Anne Bertelsdatters Dotre. Hendes
Navn el enten Ane eller l\Iaren. l{ed disse to Navne

t) Just Larrritsen Aabye. Ordineret 1629. Jubellarer. Dod 1683.
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spiller 'Iingbogeme nemlig Boldt, saa Maren snart er
gift med Thomas A. og Ane med en Dyrvogter Jochum
Chlistensen - som vi om lidt vil komme til at be-
skreftige os med - eller omvendt. Thomas Andersen
er i al Fald Svigerson og siges i 1671 at bo i Over-
gaarden. Han el' maaske da Anne Bertelsdatters
Hjalper i Bedriften der i Stedet for Ssnnen Bertel.
Hvem han er, og hvor han er kommet fra kan ikke
afgores. Men det kan se ud, som han er indvandret
fra Aarhus og maaske har vreret Kobmand der. 1679
foreligger der nemlig en Stu,ning ved Stadsproku-
rator Erick Jorgensen i Aarhus paa Thomas Ander-
sen af Aarhus fra Eilert Staal, Lybrek, paa 1178 Mark
15 Skil. lybske med paalobende Renter fra 1661.
Thomas A. paastaar at have betalt med l-everinger af
bl. a. Srnor og Havre, saa der er Balance i Regn-
skabet. Sagen er imidlertid saa uklar, at I)ommerne
iklre tor afgive en I(endelse, for nrermere Oplysninger
fbreligger. Forst elter et Par forgrcves Strevninger af
Thomas A. bevteges denne til at give Mode i Aarhus
med to paalidelige Nlmnd i Folge og faa Regnskabet
opgjort. Hvorledes dette sprender af, har jeg ikke
rrnrlersogt nrrntere.

Ogsaa Kobmand Peder Basballe af Aarhus har en
Fordring paa ham. I 1671. I)et er en Obligation,
der lyder paa 217 Nlark. Dens oJrrindelige Indehaver
er ogsaa en L1'brekker: )Jost Lucasen den jungeu.

Ane Bertelsdatter svnes at have haft svart vcd at
holde Rotterne fra Ddrene. Saaledes ses det, at hutr
i 1671 bl. a. strcvnes af Peder Morck, Forpagter paa
Sobygaard, tidligere Ridefoged paa Silkeborg. Han
har 70 Daler tilgode hos hende. Det er ojensynlig
Restancer fra hans Silkeborg-Tid, Ridefogderne stod
jo ofte i Forskud for Ydelserne til Herskabet. Det
dreier sig her om 33 Daler i Penge (vel sagtens kou-
tant Laan). Kvartalskat, Lammepenge, IVIalt osv. Peder
Morch vil have sine Penge inden 15 Dage, ellers ud-
panter han. Paa Anes \regne optrreder i Retten hen-
des Sosterson Jens Jostsen - sikkert en Broder til
Prasten, der da, i saa Tilfrelde, er gift med sit Soskende-
harn (Helvig Worm) - og han fremlregger her hendes
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skriftlige Indlreg, hvori httn l<alder sig den ,,_hoyt-

bedrovede saa ganske forladt Enckeo op J;eder Peder
ilIorch erindre.-at han har faaet i Afbetaling - hun
har altsaa dog faaet Gtelden bragt noget ned _ ,2
Par Oxneu (til-60 Rdlr.). Hun dommes imidlertid til
at betale. Hun skvlder dog endnu i 1672 Peder M.
Penge, og der udnrcrnes fla hver Side 3 NIrend at
modes i Linaa og fau Sagen ordnel.

Under disse trykkende Kaar hat' hnn saa maaske
al'staaet til Thomas Andersen Overgaarden eller en
Del af denne. Skovrider eller Dvrvogter Jochum
Christensen Brou (dette sidste Navn er limeligvis den
jvske Udtale af Bro) bor da i Haarup. Dette ses nem-
lig af en Strevning, Herredsfoged Niels Gregersen i
Girern paa dette Tidspunkt udtager mod Jochum Il.
for at have udtaget al' et Bo i Linaa, hvortil Niels G.
havde I'orste Ret, en .Irernkakkelovn, 1 Seng, 34 'fdr.
Havre m. m. - ialt for 77 Rdlr. 2 Mark. Til denne
Svoger szelger 'lhomas A. den Gaard i Linaa, ,hvori
han-boro. Sandsynligvis er saa Jochttm Brou flyttet
fra Haarup og har forlagt sin D1'rvogter-Residens til
Overgaarden. Og 'I'homas A. er flyttet ned i Kroen.
Ane Bertelsdatter svnes i al Fald nrt kun at eje en
Del af Overgaarden, idet 'I'ingbogen af 1672 meddeler,
at hun pantsretter den halve Gaard, ,llun paalor. til
sine tre Dotre lbr deres F'redrenearr,: ,300 Slette
Daleru. I Retten optrrnder ved denne t,ejlighed Son-
nen Bertel, Thomas Andersen og, sont Dotrenes Lar'-
vrerge Prresten Laurids Jostsen, nu lbrllvttet til Alling.
[)et-kan se ud, som det har varet ret nodvendigt for
Dotrene og deres Mand at sikre sig med dette Pant,
thi i 167d optrader der atter en Rykker hos Ane
Bertelsdatter: Ssffren Jensen i Mollerup. Han strevuer
for Grcld ,Per Jensen Krremer, Kristen Kromands
Iinke, .Iohanne Piersdatter, hendes datter bet'git
(lhristensdr. med des I-auverge( og endelig Anne Bet'-
telsdatter ,med Lauv:nrge, born och medarvin-ger
Bertel .Iensen Worm oc deres lauvergen osv. hele Fa-
milien efter ,Anne bertelsdr. udgillen breff och lbr-
pligt 1665 110 Rdlr. Slet*. Heldigvis er der blevet
Foitig ud af det i ,gond s'enlighetl lbr got folcks fbrr
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bons skyld, saa och for goetl {.larnmel venskab hand
haffuer hafft med Anne Bertelstlattero. Grelden el'
blevet nedsat, men hun skyldel dog fremdeles 80
Slet Daler, som skal betales i to 'Ierminer; 40 Rdlr.
til ,forstkommende Snapsthing, naar man skriffuer 75
og den anden '1, part til Snapsthing) naar m.an
skriffuer 76u. Uden Renter.

I 1673 ordnes endnu et Pengeanliggende, som ved-
rorer Overgaarden, men Anne llertelsdr. nrcvnes nu
slet ikke. iochum Brou giver dette Aar Prresten i Al-
ling Fuldmagt til at give'Ihomas Andersen Pant ,udi
vores halffue Gaard i Linaau for en Greld fra afdode
Jens \Yorms 'fid, ,Tredieparten nemlig af den halve
Gaard, som er tilfalden ham efter Sal. Jens Worm
met sin kircre Hustru Nlaren Jeusdr.o. Det grelder 22
Rdlr. 1 Mark som Thomas Atrdet'sen engang har for-
strakt Jens W. med.

Anne Bertelsdatter ejer ojensynlig endnu den halve
Del af Overgaarden, men sidder vist i smaa Omstren-
tligheder', maaske Fattigdom. I al trald tyder det ikke
pfi gode Kaar, at hun i 1674 strevnes af Kirkevrerger-
ire for en ,liirkestigu - 15'1, Al. lang - som hun
har skullet levere Kirken, men ikke fremskaffet. Den
vurdeles til 4 ltdlr.

Samme Aar lovbydes Halvdelcn af Overgaarden -,med dens tilliggende Gadehuse beregnet paa 14 Ilin-
dinger, staaende' paa den sondre Side af Gaaetlenu
(Gaiien) - og meil den sredvanlige Salgsfbrmel. Den
indbvd'es af iien tidligere omtalte Herredsfoged Niels
Greg'ersen, Gjrcrn, og han betalcr med ,Solff Pengeu

'fyliiest och 
" f'uld verd-. Lov)r1'dningen er sket ved

Jdchum Brou, saa det er rimeli[r'is dEn -FIalvdel, han
og de to Svogre ejer, der er afhrendet. Niels Qregel-
sdn beholder-Gaaidparten til 7677, da den srelgcs til
Hagen Johansen i Ry Molle. I)enne lader ved denne
Lejlighed Gaarden syne af fire Mrnd - to fra [,inaa:
gertei Rasmussen o{ Jens Pedersetr og to fra Haarup:
Laurids Nielsen og Jens Sorensen - Tinget hg. -lqP-
rneldt dem dertilu. ilIan faar ved dette Syn et Indblik
i Overgaardens og dens Huses Beliggenhed. Der tales
om deii nordre Side af Stuelangen, som vender ind
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mod Gaardell, om dennes ,,fldskott" (Udskud) baade
i Nord og Syd. I)er n&vnes det nordre og vestre
I-adehus og iFrchuseto motl Ost. Men S-r'net giYer og-
saa et llegieb om, hvor fbrlaltlen Gaarden_pqa- $9t!e'fidspunkf har vrt'et. Stuehtrset mangler ,Nle_ldskjel.
(Skil-lerum), Storstut:n har lll,,brostf'ieldige. Vimluer
osv. Ogsai ,det lange (i'aadehus, staaendc -s1'nden i
Byenu iir elendigt. Af dets 22 F-ag e_r -14 laldelrerdige.
D-err hele lleparition vil koste 14tt ltdlr.

trfler lbrskellige Transaktioner \\'orm-Slregten imel-
lem, som det vil vrere for vidtloltigt og unodvendigt
og da for Ilcsten ogsaa meget vanskeligt a-t laa lrl{t
Iiide paa, lovbvdes-en F-emtepalt af Gaarden i 16{t0.
l)enne Gang ai en Per Jttstesen - ugl sagtenf- nok
en Ilroder tll Prrestcn i Alling - fbr Jochum Brous
Enke i Nibe, og Latrrids .Iustesen paa cgne og_Tlustrus
Yegne. Af denne Femtepart af hiendes dog ktln Prrestens
Dei, mel) til Hagen iohanscn, sonl altsaa derved
lllilier Gaardens iiovedejet'. Sctrcre har han eller
Slregten vel overkommet Ilcstcn.

Vi ventler nu tilbagc til Iirocn.
Om denne horet' vi saa at sige intet, egetrtlig kuu

et Forbtrtl fra Niels Gregerscn mod ttlovllg I}r'ande-
vinsbrtending og Udskrcrik, som gribcr ind i Kroens
Privilegium." Di 'lhomas Antlersen bliver Kromand,
hegvnder Iiroen at faa Histolic.

Thomas A.s Krobevilling loreliggel f'orst i 1675, og
rlen l<on{irmeres af CancCiliet i 16til. Hatr faar Lov
tt holdc ,Kroe nred Udtaltning af Oll, Nliod, llrende-
vin oc 'Iobak ucli Linaa Sogn oc I31'e lor dend -Iley-
sende oc hvem det ellers beho['r'er, hvorlbr hand haf'-
ver aarligen oc til Aarcts Lldgang at betalle til Amts-
skrillveren Oluf Nielsen elter-sin udgifen forplickt oc
bref, Saa frembt hand det fremdeles vil niude oc
heholde hvilchc andgaal oc begl'nder Atro 1675 och
til .A.arsdagcn Arro lii76. Och dit saa aarlig.. F'orbiu-
rlendis alle och enhver i Letrne Sogn och bye han-
nem herudi at hindre eller udj nogen maader nogen
forfang at giore ttuder stral'som Consumptionsforord-
ning d'eroni melder. Hvorefter <le vedkomnlende viide
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sig at -Rette och for sl<ade at tage vare(. Bevillingen
er undertegnet af Ilbbe Gyldenstjerne.

I)enne 'filladelse giver.jo l(romantlen et fast Grund-
lag under sin Virksomhed og ct gotlt Ilvgstod, hvor
rlet grclder Indgreb i hans Nrcringsvcj. Og slige er
iklie lrenge onr at melde sig. I(ort efter, at han har
slaaet sig ned ved Diskcn i I-inaa Klo, lader han en
Kr,inde indstrevne lbr ulovlig Iirohold. Hun hedder
,Anne Gronbeckes(, cr vanl'or og ,til huse hos Ilertcl
Rasmttssen i I-ennao. Vidncrne Erik Jorgensen og
Chlisten Nielsen lbrklarer, at hun ,haffer holdt Croer'
och Thaplterj, nemli g Al fal for penge, uanset Thomas
Andersc:n i linna (lroe och Thappelj der i byen skal
vtrrc folunt o. Iln har hentet hos Anne Grsr-rbecks
,thorr l(ander Al for hr.er Ktl. 6 Skilling., en anden
,et Stol) Al for l3 Skilling.. Kong. NIa5;. Amtskriver
Oluf Nielsen i Dlonningborg, Silkeborg og Nlariager
Amt ved sin F-uldmrcgtig Chrislen Jerisen paastaar,
hun skal lretalc 10 Itdlr. inden 1l'r Dage, eller-s ,Ind-
visning med Navn og \Iurderingu. Befiel Rasmussen,
mener han ogsaa, bor idommcs erl Rode, fordi han
har ,understar-rdcn samme Ane Gr. met husverelse at
forsvlteo. Prresten i Lina:r - Jakob Fogh - mener,
sonr det synes, at ville bcdre lidt ved Anes Sag ved at
foreholde lletten, at hun cr vanfsr. NIen hertil svares)
at den, som har I(rrefler nok til at begynde med 'I'ap-
pen og Krohold, maa ogsaa kunnc svare Afgift derdl'.
Ane dsmtes til de l0 ltdlr. Ilertel Rasmussen slipper.
Han frasiger' 1ig nemlig ,merl Ed och opragt Irin$er*
al Lod og Del i Anes Tapperi.

1677 er Thomas A. ude efter en Smugkro i ,Krud-
hnseto vcd Resenbro. Det er ogsaa er-Kvinde, det
her er galt med. Huu bor ved' en stzerkt bef'rerdet
Adelvej, hvor der kommer mange torstige l,-olk, og
hun har ikke kunnet modstaa I.-iistelsen'-til at srelgd
af det gode Randers Ol. Nlellem dem, der har sma"gt
p-aa dette e-r ogsaa Thomas A.s Svoger Jochum Brou.
Og i 1699 har Anders Svendsen i Linaa, som tidligere
har vrcr'et omtalt i disse Afhandlinger-, vrcret uiie i
ulovligt Krohold.

.leg har her nrevnt blot de 'l'ilfzelde, da Sagen er
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kommen fbr Iletten, der hal siklicrt vreret mallge
flel-e, men som bilagdes ved hjemlig Mregling.-

At'Thomas A. af 
-69 til hal nogef svrert ved at faa

sit 'lilgodehavende ind, kan jo ikke undre' Il<ke alle,
der bliver brenkede ved I(rostuens Skive, er lige solide
Iletalere. Jeg skal her omtale kun et 'filfrelde, .hvor
det er en af det lille Landsllysamfhnds remarkable
Nlrend, det drejer sig om. I)egnen Christen Lauridsen.
I)enne er altsaa kommen til at.skylde Iiromanden for Ol
og Brandevin, han har nydt i dennes Hus. Hans
liirkommelse maa have vrei'et noget kort og utilstraek-
l<elig, hvor det g:rldel Drikkevarer, thi -han n:egte^r i
Ilettlrn ,ved deri-hojeste (iud och Sallighed med Op-
rackte linger',, at ltan skylder ,hverken Skilling eller
Skillings \iardi.. I'lt Par- Linaa Nla:nd soger imidlcr-
tid at "trlretpe paa hans svigtende lirindring, idct de
fortrcller" for Skralrken, at de har drukket med ham
i Iiroen - den ene en to-tre (iange, den andcn tit
og ofte - og I)egnen har intet betalt._ I Sagen.op-
tifoder',rgsaa-Pigeir i Kroetr, Sidsel,\ielsdatter, og.hu11
meddeler] at hin mange Gangc har r'rcret scndt til
l)cgnen for at , fbldre Penge af' hattnem f'r'a 'fhonlas
A."'' Hun har desvict'r'e aldrig trtrffet I)egnen selv, nten
hans l(rcreste, der tlog I'ed[aar Gtrlden, men tillojer
:rffe.j.jende, >at de var Thomas A. itrt om 2-1..'Skilling
st<yiilig". 

'At 
Sk1'ldetr hat' inclskt'a:nket sig til deI'rue

ringe Sum, er dog ikke sandsvnligt, da ,Sagen er g-aaet

til -iletten, og 'l'homas A. hel sclv forklat'er', at l)eg-
nen u n de rf i d e n )er hemlneligcn gallget af ltans
Hnsn, dct vil sige har llere Gailge ltrskct sig .bort
uden' at betale,--hvilket jo ikke srctler den I(irkens
IIand i noget gunstigt I-yt. I(romatrdetr paastaar
Dcgnen h.iemlalden til Udplrrtning. Sagen gi.rar dog i
Oriien ved Ilregling fra 'lot'httm Rt'ous og Jens An-
clersens Side, saa l)egn og Kromand klasker hirlanden
i l{aanden og sluttei ['red. Fredshetingelserne ken-
des dog ikke.

Jeg liar fbt'an ltemret'ket, at cn l(t'o, der som I-inaa
laa, "hvor to Adelveje krvdscdc hitralttlen, og..i. 9n
Kirkebv, altid var sizerkt 

" besogt. Jeg .vil h.er iill'oje,
at den-sikkert ogsaa har vreret Skuepladsen lbr mange
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livlige Optrin, ja, for mange raa og voldsomme. Des-
v&rre staar Lykkens Galosker ikke lrenger fremme
til Blug, saa man kan stikke Fodderne i dem og gore
Rejser til en fjrern Fortid. N,Iundtlig Overlevering om,
hvad der kunde foregaa i de gamle Kroer for Aar-
hundreder siden, har jeg ikke truffet, kun den skrift-
lige fortreller lidt her, og i Reglen kun et Sted, og
hvor det galder det raa og voldsomme. Stetlet er'fingbogen. Det er da ogsaa den, der fortreller om
slige Optrin i Linaa Kro. Heldigvis - kan man vel
sige - har ieg fundet kun et af disse. Det er fia
1696, i den gejstlige Justitsprotokol, og det er ikke
sarlig ondartet, men det giver i al Fald et lille Ind-
blik i en vis Side af Datidens Kroliv. Og desuden i
dens Rettergang og andre af dens Forhold. Jeg refe-
rerel derfor ret udforligt:

Det er tredje Sondag for Paaske. En Mand >navn-
lig" Carl Rosen har varet Grest i Kroen - efter Guds-
tjenestens Slutning - og der varet Genstand for en
tsehandling, der faar ham til at indgive cn Klage til
Hofjregermester de la Roche, Nygaard. Hvorfra Carl
Rosen stammer, kan jeg ikke oplyse, maaske er han
adelig og fodt ,hinsidano Sundet, Navnet lyder baade
fint og svensk. Jeg kan kun oplyse, at han paa dette
'fidspunkt har Ophold paa Lavengaard, der da ejedes
af <len Christian Fischer, som senere blev dsmt som
Vildttyv. Hr. Rosen kaldes andetsteds for Hr. F'ischers
,Fuldmagtig". 1695 optrreder han - iflg. Kirkebogen

- som Fadder for Dcgn Joen Olufsens Datter Jo-
hanne. Den ovennrevnte Klage, som gaar videre til
,Oberforster och \rildt I\'Iester redle Christopher Elias
von Hyrritscho, lyder med Hr. Rosens Retskrivning
saaledes:

,Hoi og \relbaarne Hr. Hof Jeger Mester de la
Roche gunstige Yelynder. Jeg nadis ved denne Occa-
sion og lejlighed \Ielbaarne Hr. Hof Jeger Nlester, huad
sig med mig har tildraget efter deres afrejse til Kio-
benhafn at notificere referere adt jeg lire Ugger for
Paaske som var en Sondag efter Gudstjenestes forrct-
ning kom udi'l'homas Andersens Huus udi Lenaa
een og anden affaire med Posten at forrette, huor

2



18 Eiu. Egeberg,

Jeg mig cu stunds tiid eller tou opholdte. Imidlertiid
t<o"m Ebn af Skvtter-ne ved nafu-en Peter Jacobsen,
der tilforn har ti6nt hans hoigr'refflig Exellentse Grev
F-riis og er Laurits Hansens Skouriders Suoger, som
Velb. Hr. [Iof Jegermestereu formedelst haus ulou-
liq skytteri har med at beslille, mig med een og an-
dtn drd, ttden raison, i mange gotfolkis prresenlz, in-
portune begeqnet ttactet alt dette lod .ieg saa passere
intlseende hinas skrobelighed, i htterr el hand altid
med Ordene truet ei agtendis huorfor, dog sijgendis
at Jeg uogct om slig [loulig skyttere, htlorfr;t' hans
Suoqe-r er 

-andgiffuet 
skulde om hannem haffue sagt,

det 'iod Jeg ait gaa forbi, men 
- 
paa det siste kuniic

thi huad hiertet er fuld af lober munden offuer, tog
dermed sin bosse, drog hannem op sigende Nu skal
du see, huad det betl'd?r', og ville saa klrmt til, men
efftersom der vare mange Gottblk hos, blef hans onde
forsat forhindret, at deh icke fick sitr - - (utydg-
lipt): Iblandt huilke var en Studiosus - ved naffn
iiir.,s Orumb (Worm), Soren Sorensen, I(onen-og
Manderr i Huset bg andre flet'e, som Jcg egenlig- die-
ris nalen ei kand- memorel'c og bad dcnitenl huad
passert Vrere at drages til minde paa det Jeg sligt,
iom paa Nlorderiskc Yiis er giort, dog den ei fick
sin frbmsanq liqe hordt at restimere som det var giort
paa behiirig"e Sieder efter Loven at fi'emdra-ge. Man
bi i denne- Post vil forbigaae Velb. Hr. Hof Jeger
Mester'; ei hcller hans ulycke at begierc sligl" udiVelb.
Hr. Hof Jeser I[. disposition at saadant motte i tide
forebt'gges,'paa tlet malrge Gottolck som fot' huis in-
teress"eiite' br skeed, ei" skulle herefter af hannem
rammes oe faae en trlYcke elter hans slore trudseler'.
som skeed"er; Tt'oet' Jeg derlbr Velb. Hr. Hof Jeger
M. kand gior'en reglem6nt herttdi, paa det mand ei
skal haffu"e Aarsag 

'-sig paa hoire strede-r at,b,eklage'
Ellers passeret inlet n"otdbell, mens beflaler Velb. Hr"
Hof Jeier- M. Guds den hoistes protection og mig
udi ha"ns sode alfection recommanderer forllliffuer
Velb. Hof i'eger M. tienstvilligste Tiener Carl Gusta-
phus Rosenu.
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Hovedsagen i dette Dokumenls knudrerie Indhold:
Gengivelsen af Optrinet i Kroen er det nogenlunde let
at faa Rede paa. \rrerre er det med Resten. Men Me-
ningen er dog vel den, at Rosen snsker det af ham
beskrevne Attentat bedsmt som et udfort Drab. Dog
onsker han ikke ,Grerningsmandeno i stsrre Ulykke,
kun bremset, saa han ikke skal gore F-ortrred andet-
steds i Fremtiden.

Da en afde Personer, som Rosen inddrageri Sagen,
er Studiosus, behandles Krostueoptrinet ogsaa ved den
gejstlige Ret. Det er derfor, som ovenfor navnt, den
geistlige Justitsprotokol, vi her maa gaa til.

Rosens Klage er ogsaa gaaet til hans hoigrevlig
Ilxellentz Hr. Grelfue Reventlov (?) Og han og von
Hynitsch sender saa Klagen til ovennrevnte Ret. De
onsker ,Haderlige och Vellarde Claus Orumbu (\\rorm)

vel sagtens en Slagtning af de foran omtalte
Wormer - som er den i Linaa boende Regiments-
Kvartermesterlethmates') Borns Informator, ligesaa
Carl Rosen, ,formodendis at finde Lauengaardu samt
kgl. Skovrider Peder Jacobsen i Framlev afhorte.
Retten srettes i Tulstrup Kirke d. 27. Juli 1696 prrecis
Kl. 9. Assessoren er ,Niels Christensen F-riiss), Evan-
gelii Tiener til Skorup och Tiulumb Menigheder og
Proust offuer Giern Herritu, Prresterne ,Erich Thoms-
sen3) udi Giernn - som er Notarius og altsaa har
nedskrevet Forhsrene i Justitsprotokollen - Jakob
Nielsen Fogh til [,inaa-Dallerup og Laurids Justesen
til Alling-Tulstrup.

Ssren Lauridsen og Niels Jensen af Jaungyde har
besorget Stavningerne. Paa Lavengaard er dcn blevet
oplast for og modtaget af Madam sal. Mathias Fischer

- Chr. Fischers Moder - der sagde dem, at Rosen ikke
r) Det eneste, jeg har kunnet opdrive om denne Mand er en

Indforsel i Kirkebogen for Linaa 1692, hvor der siges, at
hans,Kiereste den vel- og dybredle Catharina 1\Iajoners
(hans Hustru altsaa) dode efter Barnebyrd d. - - Febr.n.

') Niels Christensen Fiiis, Skorup-Tvilum.- Ordineret 1661, fodt
1637, Provst 1692. Gift med Formandens Datter Ingerrorg
Nielsdatter Ferslev, d,ad 1714.

E) Erik Thomisen Aarhus. Ordineret 1672. Gift med Ingeborg
Nielsdatter, vist en Datter af Niels Friis.

24
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var h.iemme, og hun vidste ikke, hvor han var. Hutr
vedla$de titlige'den Bemrerkning, ,ai hun icke heller
vilde -haffue noget med den sag at giore<,. De ovrige
indstrevnede Claus Worm og Skovrider Peder Jacob-
sen modtog deres Stu,ninger paa deres Boprel, hen-
holdsvis i Linaa og Framlev.

Glaus \\rorm forhsres forst.
Han husker, at Begivenheden foregik en ,Sondag

effter Guds Tienestens- forretningo og i Thomas An-
dersens Hus, men han kunde ikke sige, om det var
,3 Ugger for Paaske eller ikkeu. Lidt efter, at han-var
bleven banket i Kroen, kom Carl Rosen til, og han
indbsd ham paa ,1 Pot Ol eller 2 at dricke og blef
de tilhuse unfefrer 2 timer eller 3u. Paa Sporg_sm-aalet
oD, hvorledes det forholdt sig med det i Carl R.s
Klage anforte om det ulovlige Skyttere og Trudslerne
fra Peder Jakobsen, det skul-de have affodt, erklrerede
Claus 'Worm, ,at hand ei hsrte et eneste Ord af
Peder Jacobsens IVIund enten om Hof Jeger Mesteren
de la Roche eller om ulovlig skytteri a[ Laurits Han-
sen lanpt mindre om truselsord til Carl R."

,Blef"Claus Orumb fremdeles tilspurt om Skouride-
ren Peder Jacobsen for den skyld icke hafde taget
sin Bysse og draget hannem op sigendes til Carl R.
nu slial du- see, -huad det betyder og ville saa skut
til; huortil Claus O. suarede, han saa vel at Schou-
rideren tog en Bssse og vende sig rr:od Doren, lmid-
lertid spuide Carl R. otn hand vilde skyde h-annem
dermed, huortil Peder J. suarede og satte byssen,
Gid Diefluelen skyde dig, Gud skee lol, jeg har beder
forstand, og vi har intet- ont med huelandre at dgel-e,

og samme tiid kunde vi ei andet fornemme end de
vlre gode Venner og talede gode Ord och drack
skaalei' med huerandreu.

Paa nmste Sporgsmaal ,om der vq1 mange Gotfolk
tilstede udi hirsei, som cfter (larI R.s andgiffucnde
skulle haffue forhindret Schouriderens onde fors&tr,
svarede Claus O. ,at der gik vel folck ud og ind af
Croehuset, som kol-rte Al og brendevin, ryen hand
kiende dem ikkeu. Han kunde her kun forklare, ,at
han saa Konen i Huset gick ud og ind at tappe og
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forrette huis i Huset forfaldt, Manden i Husit saae
hand icke i stueno.

t)a der onskes Besked om, hvorvidt han var ,til-
stede i Husit fra den Tiid forskr. Personer samledes
i Husit og skiltes ad og imidlertid saae og hs-rte. alt
huad imeiiem dennem passered, som om hand siun-
tis de vare og skiltes $ode Venner ad-u, svaret han,
,at hand var--tilstede ald den stund de var tilhaabe
udi forskr. (lroehuus og imidlertid saae og hqrte in-
tet andet end udi de forrige Poster er indfort og
kunde ieke indbilde sig, at cler var nogen Uenighed
imellem dem, eftersom de tog venlig afsked med hin-
anden og gaf huer andre Haand, da Carl R. _gick
bort, og til Yidners forsichring, at de -var gode Ven-
ner,. sa-gde Carl R. til Olaus 0., at det var ikkun
raileri, og at de vare gode Venner og_soer dertilu.

Der blev nu i Kirken raabt paa Carl Rosen, om
han var tilstede, eller der var nogen, som skulde
svare for ham, ,men fandtis ingenu.

Saa kaldtes Peder Jakobsen frem, og han ,gaf til
giensuar, at hand forundrede sig hoilig off-ue1. at Carl
R. kunde bringe det over sin Samvittighed^ at -fore
saadant Klagemaal imod ald billighed och Sandhed
eftersom ha-n vidste icke andet end at de jo hafde
vreret gode Venner, idet han hafde sagt at Qiefiuelen
skal skyde dig var aldrig af vred hue sagt eller ment.
men af idel villighedu.

Imellem disse -Forhor og (larl R s Klage; er der jo
ikke stor Samstemmighed, og heller ikke i det senere
verdslige Ting fremkornmer-der stort, som kan be-
krrefte-Klagen. Her optrreder Thomas Andersen selv
som Vidne, og han ,,vandt ved den hojst helgens Ed
og oprakt F'inger efter Loven<, at han ved slet intet
om hvad der- da foregik i Kroen den Dag ,af den
Aarsag, at han laa og-sovn. Han kan intet forl<lare
om det ,ulovlige Skytteri". Heller ikke ved han no-
get om, at PedEr Jakobsen - her kaldes denne Peder
Laasby - skulde have ,draget Bossen op - - og 49r't
med villet klembt tilu. Selvfblgelig kan han heller
ikke opgive, hvem der den Dag sad i hans Skrenke-
stue-
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- Hans Kone, der her kaldes Maren, bliver ogsaa
forhort, og hun ved egentlig heller ikke noget ud Sver
det, der allerede er fiemkommet. Vi faar her ikke
stolt mere at vide om Peder, end at han, da han
L.ory t4 Kroen, fik ,en Stof Ol( til sig selv og en
,half Skreppe Havre til hans Hesto. Og om hans se-
nere Optrrcden husker hun kun dette, at han, da han
med sin Bosse i Haanden vilde gaa bort, sagde: ,skal
jeg baade kiobe och - - - (utydelig Skrift,- men der
skal vel staa >tigge.) - - ollet af-Edern. Han har
maaske vreret saa drukken, at hun ikke har villet
skrenke mere fbr ham. Om Situationen i det hele
taget erklzerer hun tilsidst, ,at Peder Laasbt' tillige
med de andre forsamlede Personer sad i smuli Stilh;'d
och drak et stob ol tilsammen och derefter skiltes ad
i. Venlighed og fult Peder J. forn. C. Russe (Herred-
skrivernes Forjyskning af Navnet Rosen) til dor och
toeg af.sked med hannem..

Hvad Sagen ender rned vides ikke, og det har da
ogsaa i dette Trlfrelde ringe Betydning, om Retten el
paa Carl Rosens eller paa de ovriges Side, eller om
Sandheden ligger et Sted midt irirellem Klagen og
Forhorene. Hovedsagen er her det Tidsbillede, -Sageni

Behandling giver.
Sidste Gang, jeg har truffet 'fhomas Andersens

Navn, er i den store Fischerske Vildttyve-Sag fra La-
vengaard, som gaar an omkring1700. Et af Vidnerne
nrevner i Forbigaaende Kromandens Navn. Men Or-
dene er her - som saa mange Steder i Tingbogerne

- uklare, at man maa gzette sig til Meningen. Jeg
mener det drejer sig om et af Christian F'ischer ulov-
lig skudt Stykke Vildt, som skal have forvildet sig
ind i Krokonens Gryde.

I 1700 trreffer vi et nyt Kromands-Navn i Linaa:
Jens Thomasen Worm. Han er Son af Thomas
Andersen, og hans Navn reprresenterer altsaa baade
Fadrene- og l{odrene-Slregten. Han faar Bevilling ind
under Jul (11/12) dette Aar. Han maa holde ,Kroe og
\'rertshus i Linne Sogn oc Bye under Silkeborg Amt
rned gode Logementer samt Brrendevin, Ol, Mad oc
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Tubach. mod at han holder Loven og svarer sin
Iiendelse. (Jvske Reuistre).

Han sitliler ikke i'Kto'et mere end fire Aar, og det
lidet, der vides om ham, er fundet i Tingbogen.

| 1702 har ogsaa han vreret ude efter ulovligt B1ren-
devinsbranderi- og -salg. Slaget rettes denne__Gang
mod Laven. Her indstrevner Jens Th. Worm
Mathias Rytter - af hvem der endnu findes Efter-
kommere i I-inaa Sogn - og Kone, og af Slregten
Boel: Corporal B., Jens og Soren -9. qg den sid,stes
Kone. .lenl synes at slippe-helskindet fr1d9t,. da }.ran
kan bevise, 

-at hans Birendevinskedel i 3 Aar har
staaet i Pant hos Jens Borup i Linaa. Mathias Ryt-
ter maa derimod aflevere sit Brrendevinstoj.

Jens Worm har nok haft lidt svrert ved at begaa
sig, kan det se ud til. Navnlig i det sidste af hans
Kio-Aar (1704). f)a strevnes han hele tre Gange for
Greld.

Den forste Strevninq kommet' fra Daniel Fischer
paa Silkeborg. Og de'[ grelder en Sum paa 86 Rdlr.,
3om han i tobet=af de sidste tre Aar ,har bekom-
met<. Det vil vel sige laant. Den anden Rykker er
Jens Basballe, Borgei og Handelsmand i Aarhus. Han
prresenterer Jens W. en-Obligation udstredt af denne
i 1702, og som lyder paa 156 Rdlr. Det drejer_sig
om B6tali-ng for Varer han har kobt hos Jens B. Der
har vel saa'-i Jens \V.s Tid - som vel ogsaa i Fade-
rens varet drevet Kobmandshandel i Linaa
Kro. Som Pant for Belobet stilles en DeI af I(roens
Indbol og Pantebeviset giver en Fortegn_else over
Genstandene. Det giver et lille Indblik i Kroens in-
dre Udseende paa iien Tid: 1 Brrendevinskedel med
Drek, Hat og Pibe ,som sidder udi Grue_n paa et_-
- (Skriften utydetig her) - -, 3 store Olkar af Eg,
12 nye Egetondet', 8 Tinfade, 1 l)usin Tintallerkener,
1 ligeska5, 2 Egeborde, 1 Seng,,2 i'.gesenge, 1 sort
besligen Egekiste, 1 otte-kantet Spejl. 1 stort lqnqt
Bord og et-lille do., 1 Stolpeseng, 12 'frrestole,_4-Bol-
ster- U nii erdyner, 4 H ovedp rid er, 2 O verdyn er ?f Bol_ster,
2 Par Horgirns-i-agner, iZ Styi<t.er ,Contrafjero (Con-
trafe.jer c: PortrreterJ, 1 Fyrkiste-Brcnk, 1 l\{essing Fyr-
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brekken, 1 ,udgraffen< (udskaalet) Egekiste, 2 Tablet-
ter, 2 graa Koer. Som Efterskrift paa Pantebrervet
fojes til: ,Noch her foruden haffer Jeg ud.l Leve en
Brendvins I(eedel med hat och Pibe \\'og 119 Pund,
som ieg aarlig deraf gifver 5 Rdlr.o Paa Obligationen
har som Vitterlighedsvidner to Prrester nnderskrevet
Niels Christensen Friis og Jcns Spliid, begge af Sko-
rup-Tvilum.

Den tredje Strcvning udgaar fi'a Universitetet og
lyder paa Landgilde-l(orn. I(roen synes altsaa llaa
dette 'fidspunkt at \,rere blevet ,l(apitelsgaard. og
Jens Th. Worm >Iialtitelstjener<.

E,n Strer,ning af en anden Art ftrlel<omntel' ogsaa i
770,1. Det er den lbran omtalte Hofjregemrester de la
Roche, der er ude efler Klomantlcn lbr Folsomme-
lighed ved err Jagt.

Der lrar vrret jaget i de kongelige Skor.e, og llon-
derne shulde, som siedvanlig-, ltl. a. ogsaa kore med
det nedlagte Yildt. Skovrider Iirih Jakobsen i Seil
(i Funder Sogn) har kort Vildtet eller en Del af det

- 3 llaad)'r og 1 \rildsvin - til I-inaa, hvor Sogne-
foged Laurids Jensen skal sorge for at faa det li'agtet
videre, til Nygaard, hvor dc la lloche boede. I-lan
har i det Ojemed tilsagt Niels Grove i Skellemp og
I(romanden i I-inaa. Den f'orste hat'straks kort Vild-
svin_et bort, men den anden har givet sig for god 'l'id
rned at faa de tre l)yr til Nvgaaril, saa tlc forinentlig
er kommet til at lugte.

I 1704 gaar saa Jens l'homasen \\'olm ud af Klo-
cns Saga, r'el sagtens af okonomiske Grunde. Han
af'staar den til vor gamle Yen Herretlsfoged i (ijern
og Framlev Herreder Claus Jessen'). Han er tlog
kun Indehaver af Forretningen kolt Tid. fra 29. April
til 20. Decbr.

Kt'oen kobtes da af Jens Hagellsen, Son af
Hagen .lohansen i Ity Molle, og som, hvad vi onr lidt

') Se Aarhus Stilts Aarbrager XI l9ltt S. 2l n.
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skal se, maa have sidtlet i Overgaartlen eu Del Aar,
inden han blev Kromand.

Ifn ny bekendt Slregt rvkkel det'metl ind i den
gamle Kro.- Vi kan straks fastslaa, at Jens Hagetrsen i de mange
Aar, han var knyttet til Overgaarden og Kroen, hat'
haft meget med Retten at gore. Om det deraf kan
sluttes, at han har vieret en stridbar' Ilartd, tor jeg
ikke sige noget om. Men det kan se saaledes ud.
Nlaaske har han, som udgaaet fi'a deu ausete IJagen-
Shgt og den gamle ligesaa ansete Molle fort Fornem-
melier bg Pretentioner med sig til Linaa, som kan
have gjoit ham det noget vanskeligt at indordnc sig i
det lille Landsbysamfund. En Ting kan man sige,
uden at gaa hans Minde for nrer, at han gennem d-et,

der nu skal fortalles om ham, ikke virker tiltalende.
Forst dog et Par Ord om Slregten, han er udgaaet

fra. .leg vil lbrhaabentlig senere andetsteds komme
til at behandle den indsaactrde.

Den kan spores nede"i det 16de Aarhundrede. Saa-
ledes omtales i Skandelborg Slots Regnskab 1581 err
Jens Hagensen fra Vrold, silm kober Lam paa Slottet
for r', Mark pr. Stk. Navnet peger godt nok- i Ret-
ning hf Ry Molle. I 1664 n&vnes Hagen Johansen
som Moller i denne. Han har I'zestet den af Kronen
lige efter Krigen paa foldelagtige Yilkaar. I 1683 er
hdn tillige Herredsskriver i -Ry Birk og 1687 det
samme i-Hjelmslev Herred. De to .Iulisdiktioner er
da blevet slaaet sammen.

Han erhverver sig efterhaandel) mange Ejendonrme i
L)gnen omkring Ry og i Skanderbolg. Hans Sort
Jdhan Hagensen faar Mollen elter harn, me4eus den
anden Son, vor Jens Hagensen, anbringes i Overgaar-
den og senere altsaa laar Linaa Kro.

I 1731 skiftes der efter Johan Hagensen mellem
Enken, Anna Poulsdatter og Sonnen Pottl Johansen,
og denne bliver nu Moller i Ry Molle. Endnu i 1744
trreffer vi ham i Nlollen, og da denne atter skifter F'rester,
er denne en Mand, Peder Blok, der har vzeret Moller-
svend paa Mollen og bliver giftet ind i Hagenslrgten
og sidder i den store Hjulkasse langt op i Aarhun-
dredet, tilsidst som Ii.ier.
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En Broder til Poul Johansen finder vi i Silkeborg
Mslle l'ra 7720 lil 77:J4: Hagen Johansen.l)

Hagen-Navnet tilhorende en Sostel til .lens H. mo-
der vi i Linaa allerede 1696. Hun og nogle Linaa-
NIrend: Anders Krammer, Rasmus Ilertelsen, Anders
Hoj o. fl. slrer,nes da for Plovskat. Hun har maaske
da, et mandhaftigt Kvindfolkl som hun synes at vrere,
siddet som en Slags Bestyrer af Overgaarden. Vi vrl
senere komme til at nrevne hendes Navn.

Jens Hagensen trreffer vi forste Gang - i Ting-
bogen - i Anledning af en Voldssag. Et Kvindfolk
i Linaa, Maren Pedersdatter, latler ved ,Befuldmreg-
tigeu l,aurids Ssrensen Gloe .lens H. indstavne fbr
,dend u-tilborlig mishandling med hug och slaug,
samt sparring (Sparkning) med hans F-odder hand
haffuer forofvedtu. I(onen er ogsaa slemt tilredt.
Hun bliver besigtiget af Synsmrend. og de forklarer i
Tinget at have set ,,blaa och blodig Saar, et i hen-
des andsigt, och et paa hendes ben, och paa samme
ben en del blodig saar(, og )et blaa Slaug paa
hendes Roch, .ori er g:inski ophoufnet ocE iraa
dend hoier arm offer albou et blaa slaugo. .lens H.
kommer med en Modstavning til Maren P. ,tilhol-
lendes i Linne for at tilsvare mig om gierder och
andet, som hun ved min Gaard u-loflig haffer tageto.
Og han forer en Del Vidner i Sagen. Niels Jensen
har ved Kyndelmisse, da det vel sagtens har vreret
koldt, og Maren har haft det smaat med Ildebrand
til Skorsten og Kakkelovn, set hende tage et lidet(!)
Ris af et gierde ved Jens H.s Gaard staaendeo og vist
ogsaa en gammel Harve. Ole .lensen vidner det sam-
me. Niels Skrreder har set hende komme gaaende
med nogle ,Pinneru i sit Forklrede, og en Kone
har observeret, at Maren forsynede sig med nogle
Pinde fra ,det gierde, som staar mellem Niels
Jensens Hus og Jens H.s Gaardu - der er mange
IJeviser for, at Maren er en Tyvekvind. Men ikke
desto mindre har Retten denne Gang - i vor Ven
Claus Jessens Skikkelse og til hans ,lEre - fundet,
at det her var Jens H., der skulde lide: Denne nraa

1) Edv. Egeberg: Silkeborg Slot III, 227 fl.
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give Maren -1 Rdlr. Ibr ,Hug og Saar( og desutlen
hlive titpligtet ikke at sige noget, der kan skade
Konens Navn og Rygte.

Ogsaa senere lader Jens H. sit ,hastigen Sind lsbe
af med sig. I 1706, da han altsaa er blevet Kromand,
gaar det atter ud over en Kone i Linaa, og han op-
trreder her i Selskab med Sosteren Boel, som forment-
lig da har r'reret hos ham i Kroen. Konen hedder
Karen Jensdatter.

Der har vreret mange i Kroen, da Overfaldet skete,
thi der optrreder en hel Del Ojenvidner. Og alle paa
Karens Side. Ilt af dem hedder Karen Nielsdatter.
og hun fortreller i Retten, at hun en Dag mellem Jul
o[ Nytaar (den 29. Decbr.) kom ind i Krostu-en-, 9_gdI sa-a Boei H. komme ind med ,et Krus Mjod, hvil-
ket hun heldt i Karen J.s flaske, den storste del deraf,
och i det samme saa hun, at Boel slog Karen med
den flade Haand 3-4 Slaug, saa hendes Lue faldt
paa .lorden Saa kom Jens Hagensen ind ,,skod hans
Soster tilside och slog hende" (Konen).

At Jens H. ikke har sksttet om at faa denne Sag
for Retten, er ojensynligt. Det fremgaar bl. a. deraf,
at han forsoger at skvde den fra sig ved_ at Paasta_a,
at han ikke er strcvnet paa let Maade. Men det lyk-
kes ham ikke at bevise dette. Strevningsmrendene
Christen Nielsen og Jens Busborg forklarer nemlig,
at de vel straks fandt Kroens Dsr lukket. Men senere
kom de ind. Da de havde banket flere (iange, bler'
den aabnet af Christen Larsens Son. Og da de konr
ind i Stuen, var der mange derinde og blandt de-m

Boel H., og hun tog mod Strevning_en --9g ot det ikke
har vreret'- nogen Retfrerdigheds-Hantlling, !1" --.o,g
Sosteren har irdf'ort, derom' taler dette, at alle Vid-
nelne, en hel Rakke Linaa Mrend: Rasmus Smed,
Rasmus Bertelsen, Niels Andersen o. m' fl. samt Spille-
manden Jens }lariager og Thomas Mus fra Haarup
erklrerer, at ,de ved aldeles Indtet som undt och
uhrederligt maa vrere at beskylde Karen J. foro, hun
har levei'skikkelig och chrisLelign.

En anden Soste-r til Jens H. Vibeke Hagens-
datter, som bor i tr{ollerup, kommer ogsaa for Ret-
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ten paa Grund af los Haand og }Iund. Huu strevnes
flor ,foroffvede ofverfald \\'old och Beskyldninger til
,Eres forkleinelse med videreo. Jens. H. modbr i Tin-
get paa Sosterens Yegne og soger at fri hende for'
Tiltale derved, at hun bor i ,et Rytterhusu. Der kan
intet Lovmaal udtages nrod hendc far Regiment-
skriveren ,derved Indvarslesu. I). v. s.: hans 'filladelse
skal forst indhentes. Denne Paastand vil Retten dog
ikke godl<ende, og Sagen kommer for. I denne for-
klarer linud Jensen Mollerup, at Vibeke H. vat' for
kort 'Iid siden i hans Hus og der fr;rtalte, at "hutr
hafde Nederslagen(!) Anders Jensens hans Kachelofen
och advahrede hannern (Knud J.) och at vogtc sig
for forbem. Anders ,lensens htrstru, thi hun var fuld
af pocher och fransosser (Datidens Navn for Syfilis).

Jens Hagensen soger at redde Sosteren ved at
frenrfore, ,,at han iche formodet at hun hafl'er besig-
tet (sigtct) eller beskylt Kirsten Sorensdatter (Anders
.l.s I(one) for nogen smitsom Sygdom, men som det
var et Spargament (udspredt llygte, Bysnak) at der
skulde vare noget skarn paa hende, hvoroffet' hun
befrogtet sig med sine smaa Born at Komme i nogen
fortred eller \Vider u,erdighcd. hvoroffer hun det fbr
Prresten der sammcsteds (Mag. Clemen Poulsen) har
til Kiende gifvet I l\,Iening at bemelt Anders J.s hustru
derfor vilde giore sig fri och om saa var som Prrestens
Attest eller skrifft forclarer at hun hende (sig) Effter
brug haffer ladet besigtige, och om hun i saa maade
er fri er det godt fbr dem begge, oc:h icke paa andre
maader saaledes haller beskjyldt, formoder derfot' at
bemelt hans Soster icke bliffuer rlogen Dom offer'-
giffueno.

Den korte Mening af denne lange Straale, som det
kan rr&re lidt vanskeligt at analysere, er den, at
\ribeke H. skal have hefordret Rygtet om Kirsten
Sorensdr., for at hun selv og andre ha:derlige Folk
kan vogte sig for Srnitte.

En hel Del Koner(!) i Mollerup l;eskikkedes saA
som Lregetilsyn. De besigtiger Kirsten, og det Resultat,
de kommer til, er, iflg. F-orhorene i Tinget dette, at
Konen vel har faaet noget ind for sin Helbreds Skvlcl,
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nten hverken hun eller de ,vitlste hvorforu og >Iil-
lers Kunde de Indtet see, at hun haffer nogen Svag-
hed, som kunde hentydes til Smitsom Sirgg1.--

Da Kirsten Ssrensdr. saaledes ved de 
- Mollerups

Koners sagkyndige Iirklrering er renset for al Mis-
tanke, gaar Retten i Gang med at udfinde, ^Sparga-
mentets- Ophav og Gang. - Og de-nne sidste forer da
om ved Navnene- Laufids Smed af Laashy, Knud
Jensen, Mollerup, Soren Borup, Linaa,_ B-oel Hagens-
dtr. ibid., Niels Jensen, Alling, ,tienende hos Prresten
sammestedso. Det ser uct til, at det bliver Soren Bo-
rup, der kommer til at sidde i Saksen, og.Yibeke
Hdgensdr. opnaar, navnlig ved Jerx H.s^ Hjrelp, at
klaie sig ud af Sagen ocli derfor blifver fri kiendtu.

At Jeils Hagense"n har optt-aadt i Retten i TilfreIde,
hvor hans N-rerva:relse havde mere Berettigelse bag
sig end i denne Sag maa dog_erkendes. Kromandens
N'reriugsvej kan vrere vanskelig. .Han vil_tjene saa
meget"soni mulig ved sin ,Lrdtapningu, og^Rusen, der
ved" stark Paah-reldning hentes i hans Skrenkestue,
skal han derfor helst lukke Ojnene for. Men der
kommer jo alleslags Folk til hans Bord,lkive, 99. de
opforer sig ikke al-le lige korreht, naar Rusen bliver
stor. Der 

"kan da ofte Ialde noget af til Kromanden,
som det ikke er behageligt lbr ham at hore paa, p'S

som han - om han hiar nogen ,lEre i Livet - ikke
kan tie stille til, men ogsaa undertiden - i r'rerste
Tilftelde - maa lade veie og taksere paa 'Iingets
Vregtskaal. Iin su'lig losmundSt og under Rusen me-
get'besvrerlig Grest, Iiar Jens H. sikkert hafti Rasmus
Solgaard i 6n af Kannikegaardene. Vi. har tidligere
hari Leltighed tit at beskreftig! o-s med ham. Under
Omtalen 

*af 
I'rresten Jakob Fogh omtales han som

daarlig (irande, Orertrteder af Viderne, slet Betalert).
Og ha"n angives i Jakob l"oghs Yilne.sbyrd om .ham
soin Horkail, respektlos overfor Kirken og- slet- Be-
taler, hvor dct greider Tienden til Pr.tsten. Han drik-
ker meget i Krden, og er fbr saa vidt en god Kunde
her, mdns Jens H. hai sikkert ofte maattet verfe ham

') Aarhus Stifts Aarboger X\r, 158. 1922.
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ud for hans raa Munds og ovrige Opforsels Skvld.
Iin Gang er det da ograa"gaaet"saa i'idt, at dei er
blevet en Retssag ud af det. Saaledes i 1711.

Jeg gaar Tilfaldet lidt noje efter, fordi det rummer
ikke blot et godt Billede af den raa Side af Krolivet,
men ogsaa en sikkert vel lignende Gengivelse af en
vis Side i Landsbyens Liv.

Rasmus Solgaard er en gammel Soldat - dem der
sad mange af Landet over - og han fortreller under
Irorhorene i Sagen, ,at han aartig hafver Kongens
Penge at lefve afo - altsaa en Slags Pension - men
den Skade han har ,paa @je och Haand hafde hand
dog ei faaet i Krigen. mens ved anden sin egen for-
mastelse och daarlighed". F'ormodentlig ved Slags-
rnaal. Han har ved et af sine Besog i Linaa Kro, -da

han var mregtlg fuld, skreldt Jens H. kraftigt ud, fordi
denne har ladet ham hore, at han har -ksbt noget'Iobak ovre i Anso Kro hos Thoger Jensen og so-lgt
det i Linaa. Det er en Slags Forpiang, som hai gaa6t
Jens H. i Nreringen.

Lad mig her indskyde, at Jens H. har, som sine
Forgangere i Kroen, drevet l(sbmandshandel. Vist en
ret betydelig. Vi vil senere faa Lejlighed til at anlbre
ling, han handler med. Og han syries ogsaa at have
haft en stor Trreskolbrretning. Han har-sikkert op-
kobt de Linaa - og maaske flere Sognes - Trreskb-
mrends Trresko og ladet Varen gaa videre. Han gor
saaledes i 1725 Forretning med Soren Rasmusien
lamso af Aarhus, som da har noget tilgode paa et
Salg; 5 Lres og 14 Snese Par til 132 Sl-ettedaler t2 Skil.
Hvordan det nu end forholdcr sig, har Samso her
betalt 22 Daler I Mark 12 Skill. lbr meget, og tlisse
soger han Jens H. fbr. Denne tilbyder at fri sig med
Ed fra denne Skvld. I Sagen opt}reder paa Samsos
Vegrre en tidligeie omtalt"l\Iand: Sogne'foged Hans
Jorgen Brehr, Haarup.

Efter dette lille Sidespring vender vi atter tilbage
til Sagen Hagensen og Solgaard.

Under Sagens Gang fi'emkommer et skriftligt Ind-
leg fra den sidste, som synes ret godt at udrede Si-
tuationen, og som ved den Selverkendelse, hvormed
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Rasmus S. udtaler sig sikkert er af betydelig Tro-
vrerdighed. Indlaget er stilet til vor gamle Bekendt
Herredsfoged Johan Snell, som Solgaard titulerer rer-
bodigst med ,velredleu og ,Sr.u. Det lyder saaledes:

,Jeg maa u-kier fornehme den gode Mand Jens
Hagensen har ladet mig Indstefne i dag for \Iidne at
paahore andgaaende nogle Skielsord, som hand be-
sichter mig for i hans huus at hafve ladet falde, da
Kand og vil jeg giore min corporlig Ed, at jeg icke
ved af disse ord at sige, saasom jeg ganske var dru-
chen og icke kunde Sandse, og som den goede Mand
vel vil tage Mod mine Penge at optare i sin huus,
er det icke mere end billigt, at Brermen spildes hvor
ollet drickes og han som er Kroermand i Kroerhuus
maa vente sligt (godt sagt!) saa jeg vil formode den
Retsindige Dommer elfter anledning i Kongens lou 6
Bogs 2 Kap. 1 Art. finde mig Saglos derfor, helst jeg
ved ingen Skiel dertil foruden dette, saa gior jeg her'-
ved min Corporlig ,iEed at jeg om anden Dagen var
igien i Jens Hagensens huus, og som jeg for min
skrobelige hiernes(!) skyld icke kunde Sandse, hvad
som passeret var, vilde jeg forhore mig derom og
afbede, om noget mod min Villic var passeret, blev
vi venlig og vel forligte og jeg forat elske fred og
rolighed gaf ham 1 Mark til fbrlig, som hand og self
antog og beholte og gaf mig sin haand derpaa, saa
Sandt mig Gud hielpe. Offer alt saa maa jeg beklage,
at som jeg er en gammel aftachet Soldat og har intet
uden det min naadigste Konge har tilladt mig at n.rre
baade mig self og min fattige Koene af (han maa vel
nu vaere kommen fra Kannikegaarden) nodes jeg til
at tage 1 Pund tubach eller noget (mere), hvorpaa jeg
Kand allene Vinde det, som jeg self Kand fbrtare,
og aldrig kand jeg dermed giore Jens Hagensen nogen
forfang paa 1 Skillings Verdi i nogen Nlaade. Jeg og
er forsickret min allernaadigste Konge af hojgunstig
mig hidindtil betroede Naade aldrig formenede mig
at Nreris ved slig eller anden ringe Middel og som
jeg ved, at Jens Hagensen ichun sichter effter jeg
samme tobach hos hannem skulde tage, daa saafremt
hand vil unde mig det for det samme, jeg hos andre
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det kand bekomme, saa jeg noget lidt delpaa Kunde
hafve, skal vi icke fbr dend skyld vrere tlvenner - -(.I"orligs-N(arken, Nrringsniddet ang. Tobakken fra
Anso Kro m. m. satter just ikke .lens H. i noget
gunstigt Lys. Marken burde i al Fald vrere Punktum
i 'frretten.

Jens H. Iader den altsaa gaa til 'finget og der mo-
biliseres en hel Rakke Vidner. Ang. det ulovlige Salg
af Tobak og Skreldsordene i Kroen fremfores bl. a.
Jens H.s Svoger Michel Nielsen .Iuel, I(romand i Tem
og Niels Pederseu Bvskov - vistnok Svigerfader til
Hagen Johansen i Silkeborg Molle - som nok var
tilsttde i Kroen den Dag disse lob af Stabelen.

Strevningsmrendene har haft travlt i Dagene fst
Tinget bliver sat. De har ogsaa vreret tros _Magister
Clemen Poulsen - hvor de talte med ,hands Tiener
Thordu - hos Spillemanden Jens Nlariager, Christen
Skomager og tr'Iollelens Son i Kjrers Molle o. fl.

Vidn6rne har nok i hoj Grad gaaet den gamle for-
drukne Krigsmand imod, saa han - trods det, at
Magister Cl6men P. har gaaet i Forbon fbr haqr,
hvorfor han takker- denne. - dommcs til at bede
Jens H. og Hustru, mod hvilken han ogsaa har vre^-

ret grov, om Forladelse, love Bod og tse{ri1g, give-3
I{ark 8 Skil. i Procesomkostninger og 1 Rdlr. til de
Fattige i Sognet.

Ogsaa Rasmus Smed er i en Rus, som ha_n dog
ikke har hentet sig i Kroen, men hos ,l\{arie llytter-
koneu ude med )rererorig Ord og Trudsleru mod Jens
H. ng Soster'. Han har tillige vieret efter Kromandens
l'iener (Tjcnestekarl) med Hrrg og SIag alligevcl !e-

melt Tiener samme dag haftlc vaaren til Guds bordn.
Ordene til .lens H. var ikke lempelige. Jens kalder

han bl. a. ,Hundsfbt. og Sosteren tildeler han et
,Meeru (NIrer). Tieneren antrreffer han i Ilitmester
Gotfred Rauchs Gaards Port med en Srek under Ar-
men, og han insintterer, at der er Tyvekoster i Srek-
ken. Derpaa ,grreb han lat paa hannem och slog
hannem tra er V:eg til en anden och omsider til
Jorden och handlet meget ilde med hannemu. Chr.
Ssrensen kom saa til og hjalp I(arlen los og ,laster
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Rasmus Smed fol hans Forholdo. Men heltil svarer'
Slagsbroderen ,hvad hand vil tage det Racher pach
and.., hvad der synes at shulle galde ogsaa Karlens
Herskab. Naturligvis kommer Smeden ikke godt fra
alt dette, men maa ,erkende sin Hidsighed og Dluk-
kenskab. og tilbagekalde sine Skreldsord. Selvfolge-
lig bor han gore denne Retrrete, men da det gamle
Ord siger noget sandt om fulde Folk og Sandheden,
er det ikke usandsynligt, at man kan tillregge llasmus'

- og da for Resten ogsaa R. Solgaards - Ord
nogen Betydning.

Det er for Resten ikke forste Gang, Jens H. er ude
for ,rererorige Ord". Allerede i 1701, mens han endnu
sad i Overgaarden, er han Skive for saadanne, og han
tiltaler i den Anledning en Rrekke Linaa NIrend: Hans
Baldsersen Kroltaar, Chr. Jensen Bomholt o. fl. Og-
saa da har Rasmus Smed varet med. Han betegnes
da som Jens H.s ,forige Husmandu, men nu )v&ren-
de i Cornet Gotfredtz Gaard, som Prresten nu i Leie
haffero, og de uforskammede Ord skal han have af'-
leveret ,i Rasmus Borups Huus, i deres huus verelser*
og ,ved Kirkedoren og siden paa Gadenu.

Der tales her ikke om, at det mrerorige er udstedt
i F'uldskab, saa det er ogsaa andre end fulde Folk,
der skarer til Jens H. Og det taler da heller ikke til
Fordel for denne, at Degnen Jon Olufsen (1698) maa
tiltvinge sig ad Rettens \rej hos ham - som da ogsaa
hos hans Moder Sidsel Jensdatter, der bor i et Hus
paa Gaardens Grund altsaa et af dens Gadehuse -)resterende nannest och huuspenge, samt di hoie
ftestis offeru (Hojtidso{fer), en Sag, vi senere, ved Om-
tale af Byer"rs Skolevrcsen, vil komme til nrermere at

. omtale. Det kan her noteres, at Broderen i Ry
Molle, der jo er Herredsskriver og altsaa retskvndig,
hjrelper ham i Tinget under F-orhorene. Hans Hjrclp
har dog ikke vreret saa virksom, at Jens H. vinder
Sagen, og da det viser sig, at Haabet her er ude
,dlak (trak) han (Jens H.) ved sit Erme og sagde:
kom og lad os gaa() siger Tingbogen.

At Jens H., som hans Forgrengere i Kroen, er
ude efter Folk, der gaar ham i Nreringen behover

3
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rl&sten ihke at bemarkes. Jens H.s 'l'emperamcnt
har sikkert ikke vrcret indstillet paa liltergivenhed al'
nogen Art, og desuden talte jo ogsaa Lovene af 1689
og 1700 klart her. Det hedder: ,Den store Nlisbrug
med u-lovlig Kroe-hold och blendevins brenderi paa
landet, snart hos hver bunde, lbrbydes. Och alle brende-
vinspandel och disteleer aldeles afskaffes - -u. Det
forbydes 1) for Kobstrcdernes Privilegiers Sk5'ld og 2)
for Bondernes Skyld, som fakler I lost och vot'der
hengiven til brendevins drikkenu. At Jens H. i sin
Forf'olgelse af Konkurrenter i Kroholdet har vreret
besjalet al mere Interesse for sit Privilegium end fbr
Bondernes Moral, kan dog vel betragtes som givet.

Straks han har overtaget l(roen, er han ude til
flere Sider. Forst gzelder det I'homas Andersens Enke,
der her kaldes I'Iaren Jensdatter. Hun har ikke kun-
net modstaa sin gamle Trang til at >udtappe<. Hun
,haffver ollentlig soldt baade ol och Brendevinu. Det
bevidnes af Rasmus Therkelsen i Linaa. Dernrest
slaar han ned paa Spillemanden Jens Mar-iager. Spille-
mrend plejer ofte at vrere torstige Sjale, som i Reglen
ogsaa grerne ser andre sh"rkke deres Torst Ogsaa om
ham vidner Rasmus 'fherkelsen 

- het' af egen E,r-
faring - at han holder ulovlig Kro. Han var nem-
lig selv en Dag inde hos Jens M. ,och tlrach Brelrde-
vinu. Han fojer dog lbrsigtig til - maaske fordi han
dog vil fri .Iens fra Sigtelsen lbr ulovlig Brtendelins-
brrenden ogsaa - )men hvor hand det haldc hendt
var hannem ubevisto. Jens M. svrerger da ogsaa dyrt
paa, )at det Brendevin, som er bleven hendt i hans
huusu er ikke blevet brrendt hos ham, ,men hos be-
melt Maren Jensdatter, saavelsom hos Deguens Kones
Soster Ane Svendtzen<. I Retsmodet, hvor dette fore-
gaar, optrrcder Daniel Fischers Fuldmrgtig eller Ride-
foged Niels \Vendelbo. Han tager sig af de ulovlige
Udskrenkere. Maaske nrermest, fordi en Ii'oderdatter
til Daniel Fischer er gift med Kromanden lver Knud-
sen i Silheborg Kro, som driver Krohold uden Be-
villing.

Niels \\'. sporger
Vegne, om Jens H.

drilsk paa de Silkeborg Tjeneres
har noget at vise for, at han er
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priviligeret Kromand i Linaa. Hertil sval'er Jens H.
vardigt ,at det er ham naadigst tilkendegivet af Ret-
tenu. Niels \\r. driller videre og sporger, ,om han sit
Bevillingsbrev hafer for menige Sogne Mend paa
Kirche stelhe ladet oplrese, da de i Sognet boende ei
saa lige Kand hafve leilighed hver dag at vrere ved
'Iinget for at hore ald hvis der bliffuer oplrest.. Jens
H. svarer, haarrligt afvisende, hertil, at Niels W,
,burde v&re bedre oplyst end at paastaa desligen,
hans Mayst. given Rref skal paa Kirche stefne ople-
ses(. R€tten kr.tver det ikke.

Nreste Tingdag forhorer Jens H. selv ang. den ulov-
lige Udskrenkning, og da faar han fastslaaet, navnlig
ved at pumpe Larrrits Kjar i Laven 1) at ilIathis llyt-
ter og Hustru ibid. ,hafde Brendevins Kiedel,
hvormed de brende Brendcvin og udsolde til hvem
det vilde kioheo 2) at Jens Hog, Jens Sorensen, Peder
Jensen og Hans Sorensen, alle af Haarup, brrende og
srelge 3)-at Iver Knudsen, Silkeborg Kro ,har udi
nogin Aar holt Offenlig Udtapning for ale og En-
hveru, ligesom han (Laurids Kjrer) ogsaa har loseret
der och betalt for huis Pengeu 4) at Silkeborg Moller-
svend Gotfred Iversen - formodentlig en Son af Kro-
manden - ogsaa ,holder olfentlig Udtapning af oll,
Brendevin och tobako, - vel sagtens i Mollestuen:
Mollegresternes Ventevrerelse. 5) at de Skellerup Mrend
saa vel som Niels i Krudhuset har Brrendevinskedler
og brrender )och det udsoldt I Lenna Sognu.

Man vil af dette Forhor forstaa ikke blot, hvor aI-
mindelig Overtrredelsen af Forbudsloven var i Linaa
Sogn i de Aar, men da ogsaa i hvor god Ret Jens H.

- trods alt - \'ar som priviligeret Kroholder til at
bremse Uvresenet.

I)et mest graverende Eksempel paa Lovbrudot i
Brandevins-Branding og -Salg giver dog maaske nok
selve Sognets Prrest. Illen det siger vel ogsaa noget
om, med hvilke Ojne man i vide Kredse, baade oppe
og nede, saa paa det odelreggende Drikkeri. Det kon-
stateres, at han ,haffer solt oll och brendevin siden
han der blef Prrestu (17tt0), og han ,haffer haft Ol
udi Lavind By" at selge til udtapning hos 

oSoren
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Corporalu. Der var dem, der havde hort Corporalens
Hustru sige: ,Tonden er kommen, och Prresten vil
have Penge d_erforo. Clemen Poulsen har da ogsaa
,,ladet forre Oll til udtapning til Ane Rasmusdatter
Vestergaard, som nu haffer (er gift med) Jens Nielsen
Snedker och er nu boendis i Prrestens huus i Linaa
Ey"o, Prresten har baade brrendt og holdt ulovlig
Kro i et af sine Gadehuse, hvilket altsaa yderligere
understreger, hvor langt Moralen paa dette Punkt-var
nede.

At der dog, foruden Regeringen, var adskillige, der
saa, hvilken Fare for Folket Drikkeriet var, maa her
indskydes. Flere Godsejere greb saaledes kraftigt ind
mod Bsndernes Drikkeri. Dog maa her tilfojes, at
det sikkert ikke helt igennern har vreret moralske
Hensyn, 4gr stod bag Herremrendenes F--orsorg, men
ogsaa det Fremsyn, at Drikkeriet ikke blot odela$de 1)e-
n_erne okonomisk, menogsaa Herskabet. Af I-inaa-Egnehs
Herremrend, som havde Ajel'or Drikkeriet som Lands-
fare, maa nrevnes Ejeren af Sielle Storgaard Rasmus
de Borberg. Han afskaffer alle Brrendevinskedler paa
sit Gods og motiverer det med disse Ord: ,hvis sam-
me Brrendevins Kiedler hafde blelfuen ved macht,
hafde Byen derover blefuen ruineret och forderveto.

Efter at Jens H. har faaet al denne Ulovlighed fast-
slaaet i Tinget, forekaster han llonderne dbn Utak-
nemligtred, de har vist mod ham, ,i det han paa
deres Regaring har ksbt ,Staal og - - (Ordet ulase-
ligt) og holt falo, da de ,iche var mechtig self der
effter at kiobe paa de steder eller I Kio5stederne,
hvor de det skulle hafve, saasom de iche for deres
hoj_ udgiffte-r baade til hosbonde - - (ulreseligt) -haffer kundet det betalleo.

Bonderne maa indromme, at det forholder sig saa-
ledes >och er ham derfor skyldig penge endnuo-.

Og sa_a spolger Jens H. med den- Sikkerhed, det gi-
ver, at have Folk i Lommen, om de ,haffer veret I
Jens H.s hus paa lovlig tider endten Nadt eller dag
siden hannem af hs. kong. NIay. var benaadet at hol-
det Kroe och Vertshus I- Lenne Sogn och Bye och
iche faaet Effter deres begiering lovlig och forsvarlige
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drickevare, och om nogen af dennem eller nogen de-
res er af hannen eller nogen hans tilforet nogen Last
eller offer rvold endten med skieldend eller och nogen
hug eller slaug, och om hand icke i alle maader En-
hver effter Bitlighed och stands udkrefelse hafver be-
tient<.

Atter maa Bonderne bekende, at de har intet at
klage over.

Tilsidst slaar han ved F'remvisning af ,Kongens
Brev paa Kroholdet i Linaa Sogn og By udgiven til
Cl. Jessen 29. April 1704 med derpaa antegnede af-
staaelse til Jens Hagensen af 1. Sep. 1704u og ende-
lig Kong. N{ay. Confirmations Brev paa Kroholdet af
20. Dec. 1704, lrest og paaskrevet for Retten 21. Jan.
1705, fast, at han hai Ret til at handle, som han har
gjort. Og Niels Wendelbo maa indgaa paq at betale
ham for Silkeborg T)enere, hvis Sag han har talt, 12
Sletdlr. og love, at disse Tjenere i Fremtiden ,lever
fredelig med hinanden (de og Kromanden) og pleie
god omgangelseu.- At de Linaa Bonder efter den Sejr, Jens H. her
har vundet, for Eftertiden ikke ser paa ham med
venlige (4jne, siger sig selv. Og det er forstaaeligt, at
de grlber Lejligheden til at komme ham tillivs, hvor
de kan. Srcrlig godt kommer dette frem i 1714.

Jens H. har i den tbregaaende Sag tykket sig
med, at man altid hos ham rfik lovlig og forsvarlig
drickevareu god Behandling m. In. Dette svnes han
nu ikke meie at kunne brvste sig af. .Ieg rel'ererer
ogsaa her en Del af det, der i denne Sag foregaar i
'finget, da det, etter min Mening, ikke blot illustrerer
ret levende Drikl<eriet og den Strid, der ikke alene i
Linaa Sogn, men over hele Landet stod mellem
de priviligerede Kroer og Befolkningen, men ogsaa
giver et llvligt Rillede af visse Sider af Landsbyens
Liv.

Jens H. indstrevnes, efter indgaaet Klage, af Amt-
manden og Herredsfoged Snell ang. Misligheder ved
hans Krohold For Skranken bistaaes han atter af
sin lovkyndige llroder i Ry t\Islle. Og denne gor da
ogsaa denne Gang - da han maaske paa Forhaand
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skonner, at Jens H.s Sag staar paa ret svage Fodder
Indsigelse mod Stevningens Lovmressighed, idet

I(aldsmrendene, der har haft -/Erinde i alle Sognets
Byer, ikke i ethvert Tilfreldc har angivet, hvem der
har modtaget Strevningen. Ligeledes vil Jens H. for-
soge at hindre Vidneforslen ved Henvisning til, at
Vidnerne alle er hans Avindsmrend. idet de alle brren-
der BnBndevin. lVlen Snell afviser straks denne Ind-
vending, han kan ikke lade alle de Nltend, som lang-
vejs fra er msdt i Retten, rejse hjem med ulorrettet
Sag. De skal have Lov til at vidne. Og derved
bliver det.

Det drejer sig ved Forhorene om at faa [1ede paa
llere forskellige Ting. Fsrst er der dette, om Jens H.
har begaaet det ulovlige at srelge Drikkevarer i Par-
tier ud af Huset. Snell sporger straks den forste Ting-
dag det forste Vidne Knud Jensen Skomager, om han
ved, om Jens H. har ,gjort nogen Bond Prang med
hands Drickende Vare heller solt deraf til bryllup,
barsler eller andre gielder enten i tonder, halftonder'
ancher eller fierdinger. Hertil svarer Knud Skoma-
ger, at han ved ,der kom 2 tonder oll til Haarup,
iom Johan Fich - Jens H.s Sosterson - bekomn.
og han var med. ,da det kom af Jens H.s kielderu,
men om han solgte det eller gav det bort, ved han
ikke.

Dette Sporgsmaal om Bondeprang kommes der'
stadig tilbage-til. Rasmus Borup vidner, ,at Boels-
manil Nielf Andersen i Lenne fik for ungefrer 3 Aar'
siden 2 Tonder Oll til sit Bryllup af Jens H.o. Ras-
mus B. var med til at brere det om til Niels A.u Men
heller ikke han ved noget om, hvorvidt det var G'ave
eller Salg.

Rasmus Bertelsen forklarer, at han ved llere Gange,
Jens H. har solgt Ol i Tondevis. Saaledes til Niels
Christensens Datlers Bryllup. ,Og for 4-5 Aar siden,
da lver Knudsen (Kromanden i Silkeborg) havde
br1'llup (med hans Soster) i hans Huus, kohte han 1

Tsnde Oll af Jens H.n. ,.Qg han har ogsaa forleden Aar
kslrt en Tonde Ol af Jcns H., som hand lrrugte til hans sal.
Moders Vaagestue at skienke folch med som vaagede
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over hende og Baal' hende bort, hvorfor hand gaf 10
Mark, det hand icke Ligen I(unde erindreu.

Niels Vestergaard i Skjellerup har for 7 Aar siden
ksbt Al - 4 Tdr. - til sit tsryllup og givet .Iens H.
11 Nlark dansk pr. Tonde. Og 1710 fik han af Jens
H s Hustru 16 Khnder Gamntelol, som han hentede
i en Halvtonde og gav 2 Rdlr. for.

Og Laurs Corporal fra Laven fortreIler, at han, for
4 Aar siden noget for .Iuleaften l-rentede en halv Snes
Potter llrrendevin hos Jens H. ,udj en Ilimpelu og
solgte i I-aven. Og Nytaarsaften betalte han Kroman-
tlefr for det og tog , noch 7 Potter med hjery og solteu-
Han lik ved d=en Leilighed ogsaa 2 Ruller Tobak med
hjem til Salg ,forat de ikke skulde gaa til Linaa och
kisbeu. Ogsaa Mathias Rytter fik baade Brrendevin
og Tobak at srelge for Jens H.

Endelig vidnef Jens Sorensen, Linaa, g! hln_s Fader
fbr ,ungeTar 2' , Aar sidenu ksbte 2 Tdr. Al a! J"lg tI.,
da han-gjorde-hans Sosters Br1'llup )som har Skole-
mesteren i Lenneu.

f)ernrest er Snell meget flittig til at sporge om Maa-
let, Prisen og Kvaliteten paa Drikkevarerne, der er
udgaaet fra I(roen.

Den tidligere nrevnte Knud Skomager be_svrerer- sig
over, at ,de kand i tle andre I(roer heromkrir.rg faqe
lige saa got et stob oll for 2 Skil. som hos Jens H.
for S St<ii." ,hans Stohbe. som hand srelger oll
i ved sit lroer er for liden, men hand har et maal i
I{ielleren, det er stort nok naar lran taper eller lader
det tape fultl af bar oll, men hand-iche tapet-det f-uld
heller-ladet det tape ftrld af bar oll, naar vidnet har
lirdet hente oll, men vel fuld med Skumn.

Knud Skomager har ogsaa hort, at Brrendevinen i
Iiroen ikke rar godt, men ,skaaretu_ (blandet) o.g at de
har faaet for lidifor Pengene, men han kan ikke sige
rroget bestemt derom, ,,helst som hand icke drichel'
brendvin". Sandsynligvis hal hans Mave ikke kunnet
taale det, da han ellers maa noteres som noget af et
Srrsyn i denne drikl<ende Tid. HeIIer ikke om Jens
H.s Optr:eden overfor Gresterne skal han udtale sig.
Ham -selv har .lens H. ikke ,begegnet med nogen
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u-hoflighed naar hand har vaaren hos hannem, icke
heller har han hort, han hafer begegnet andre u-hoflig".

.Iohan Hagensen blander sig her i Forhoret og
sporger Knud Skomager ret spydigt, at eftersom han
ved saa god Besked'paa Ollet i de andre Iiroer, om
han da har drukket af deres 2 Skillings- eller 3 Skil-
lings-Ol. I(nud Skomager indskrrenker sig til at frem-
Iore Gjrcrn Kro, hvor 2-Skillings Ollet er ligesaa godt
som Linaa Kros 3-Skillings. Joh. H. sporger videre,
om han har maalt Maalet i Krlderen med det paa
Bordet. Det har han ikke, men han ved, det er
for lille.

Snell sllrzrger nu, om Jens H. ikke har Kongens
Maal? Jo, muligvis har han det, siger Knud S., men
han har bare il<ke faaet efter det. naar hnn lar i
Kroen, og det er sket mange Gange.

Joh. H. falder nu atter ind og spol'ger, onr Knud
S. da ikhe har leveret Jens H. Ollet tilbage, naar det
havde for ringe Maal. Hertil svarer Knud S, at han
har erindret Jens H. om, at 1\Iaalet var f<rr lille, men
han fik ikke andet Svar ,end at Jens H. loe tleral'",
og han maatte nojes med det, han gav ham, man
kunde jo ikke kabe kll andre Steder i Ryen.

Joh. H. bliver igeu spydig og mener, at naar Knud
S. ,med flere Cammerater sat til Jens Hagensens och
drachu, om han da ikke, ),naal hand allerede havde
drukket en stob kunde vare saa trrengende fol oll,,
at han ikke kunde gaa bort, )naar hand icke kunde faa
fornoyelse lbr sinne Pengeu.

Skomageren svarer hertil affejerde :,at han kunde
hafve gaaet bort, om hand hafde villet, mens hand
hafde lyst til at dliche meer(. Og til Sporgsmaalet
om, fra hvem han rgfl, at Brandevinen i Kroen tar
,skaaret<, om det var fra en af hans ,,Drich-Canrra-
ter(, svarer han, at det erindrede han ikke. I-igesorn
han bemrerker, at det ikke er af personligt Nag, han
vidner mod Jens H. Det er lllot Ollets Undermaal, der
dliver ham dertil.

Clemen Poulsens Husmand, Jens Hansen ilIorch,
giver en drastisk Beskrivelse af Jens H.s Ol' ,)- -det var ringe maal og ont oll, saa at naar hand stach
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sin finger i det, Iiunde det hcuge ved lingeren snar-t
cn allen over stoltet. og det val sail s:eigf snart som
Horn lirnu. IIan servercl- tillige efterfillgende Histrlrie:
,,\'erl l\Iichelsdags tidel sidst var han tillige med llas-
mus beltelsen, llasmus Soelgaard og Chiisten Smetl
alle af lenne i I-cnrrc Smerl' (Smcdie) da gich ll. Soel-
gaard paa alle dieris Yeigne til I(roeret at hente til
dennem en half potte lrreirdevi.rr, da Irand kom med
det til Smeden var det saa slet och ont, at de gad
icke driche det og de syntes det var ickc penge r .trt,
saa_gich de alle 4r'e dermed til Jens H. igiei og de
sagde til hannem at tlcnrl half'e potte brendevin -
at den var- tappet af samme Tontle som det, de f'sl
havde faaet, og som var godt nok til dcm. NIen det
var nu ikhe det samme) sagde Jens Nlorch. De blev
saa i Kroen og drak, og det Brrender.in, de da fik
)yar got(. I)et, de havde med fra Smedien, blev staa-
ende paa Ilordet, og han ved ikke, ,om det blev
betalt*.

Sorcn Bolup af Linaa har nogle Gange ,ladet henle
oll, brendvin och Tobach, undertiden har det veret
ont og undertitlen goto. Hvad N'Iaalet angaar', da kan
han forta:lle, at naar han ,begierede lirri toe skilling
fick lpnd en trrepotte I'uld, og naar hand begierede
et Stob, saa lick hand en trrc tingest luld med en
stilch ved at tage I med haanden ungefehr giort som
en tiermohln ('l)aremaal). I Kobstaden fik han det
altid i et Krus eller Tr'rcstoll. Bomp sporges, ang.
Tjreremaalet, om han har set, det blev brugt til andet
end til Ol, om det f. Ilks. blev brugt til T.irerepotte.
Det har han ikke, han har blot sagt, at det lignetle en
'Ijrerepotte.

Spillemanden Jens Mariager, som er Clemen Poul-
sens Leje-Husmand, har ogsaa sit- at fortrellc.
l)er kommer mange smukke folch til hannem, og
naar han da har skienket dem af hans egen oll, som
var ikkuns tyndt dagligoll<, saa hal de villet have af
,,dend ltriviligerede Iiroes oll. Saaledes en l)ag, der
vi lagde sammen til en I(and oll og loed det hente
i I(roeret og smagtc derpaa, og saae det for- r,oris
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oven i (ilass, da var vi bange derftlre at dricke deto.
(iq onr tlet Bt'rttdeviltT som ,lcns [1. lod sitlge vcd
Nlathias Rvttel i l-aven, og det Ol, s<lm blcv sendt til
Johan Iricirs llrvllup i Hiiarult, hvot' Jens }lariager'
vel har stroget Fiolen, Iik han at vide hos ,saamange
af (ia:stelne,'han tilspurde tlct-ttmn, at det var llrygget
hos Jeus H.

Ollet havde dog ,smagt ham godt*. IIed detrnc
sidste IJemierknin[ gav han igcn ltaa den Insinuation
fra Joh. Hagensen.s Sitlc, at ltan ved sin F-ritten ang.
Ollets Opriridelse havde optraaclt mere som ,polleti
]lester' ettd sonr S;lillemand.
-Jens linudsen, som ogsaa er Cl. Potrlsens Httstnatrd

- fbrmodentlig Knud Jertsen Skomagers Iiader og
,.Schomager- paa sit handvercho, vidtrel', a_t_han og-
sira lrar llentrit bl og Brrcndevin hos .Iens H. til sig
og en Nland fla Yoei, som besogte ham. I'Ien det var
slia linge, at Voel-Ilanden ikkc vilde drikke det, 

-rnen
sagde: 

--,gior al' det huad dtr vil, ieg gidel Intet
driche tleto.

Ilasmus Bertelsen giver et stort'e tntrndtligt Indlag
i Sagen: Skovrider' ,(lhr. Hessn (Hertz) i Skand^erup,
som,- saa vidt jcg kan skontte, har vteret cn lidt fugtig
Iiavaller', har f iret paa llesog i I-inaa. Og d-et er'
gaact lidt vat'tnt til rned Drikhelse. F'orst har Skov-
iideren besogt Spillemand Jens Mariagcr, og he-r'lader
Herlz hente 2 Stobe OI i liroen. l)c syntes, tlet' vat'

efter en anden, og dc maalte tlem
for ringe }Iaal i den forste St<rb og sendte saa llud
efter ei- rnderr os dc maalte tlem da beoge med detbegge med det
nye Maal (det iusterede) og tler viste- sig tla at virt'c
l-Pegl foi tiai i hver Stob. Skovridelen-og Spille-
manden f'olges saa ad hen til Skovfoged _Nlads Poul-
serl, som Hi-rtz vilde have med paa en I'-txretning i

Skoven. Utle ytaa Gaden trat' de saa Fort:elleret-r, 98
de gik alle tle- til Skovlogden. f)enne var irnidler-tid
ikkd hjemnle, nlerr de slog sig alligevel til Ito i lrans
Stue, og Skovrideren skikkede Bud til l{roen efter en
Pot Brrindevin (6 Skilling). llen det var ikke ,got, thi
det var hvit og'blev ick-e druchetrn. Hertz sendte saa

Bud elter en inden Pot, da dr:t maaske huude va:re
I'-laskcns Skyld, at det forste ikkc smagte. llen den
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ilnden l-evering var slet som den forste, og Flasken
hlev af Skovrideren ,fot' seigletu. Den er vel sagtens
bleven indleveret i'finget, og dens Indhold der under-
kastet Rcttens Provelse. Og det er sandsynligvis vett
denne Lejlighed, at Skovfbgdens Kone) som hentedc
Brrendevineh i Kroen, vrerner om sin ,f)re og fra-
lregger sig al Skyld i Drikkens Daarlighed ved at er-
klaie, af Flasken val- )reen( hvorvel den ikke var
,skylt den Dag,,, samt derved, at,hun indigneret for-
klai'er', at hun paa Vejen fra Kroett ikke i nogen
Maade har ,forringet Drikkenu. Og da Johan H.
senere i Retten om det samme: Konens Forhold til
Flasken ondskabsfuldt fremsretter den Formodning,
at hun io kan have hentet Brrcndevinen andetsteds
end hos Broderen i Kroen, eller at I'-lasken maaske
var befzcngt med ,indvortes tthumskedu, ser det ud,
som om l{asmus Bertelsen har taget Konen i Forsvar
()g fremholdel saa atter Faktttm: at Brrendevinen
var slet.

Efter at Kroens Vare altsaa er blevet kasseret og
lorseglet, forlagger det torstige Selskab Residensen til
Ilasmus 8., hrior- de vel saa er gaaet los paa Husets
egne Varer eller maaske har_taget b)!et, som blev hentet
i-Kroen af Rasmus B.s Karl ,Ole Jensen og hans
Moderu -- orn hvilken Tingbogen med stadig tilbage-
vendendeOmstrcndelighed beretter >somnu er dodu -til Naade, sksnt det - som sredvanligt - ikke havde
,ret Maaln.

,Iohan H. er srerlig ihrerdig, hvor det galder Kr1'ds-
sporgsmaal til Rasmus B- Han sporger saaledes: om
Vidnet har set .lens H.s Maal for sig paa Bordet eller
han har faaet l)rikken i sig ,i andre f)riche-Kar, som
han syntes var for lidetr'],, Om han >tlogensindg ha,_
begier-et det mreltu (maalt) eller l<laget over Maalet til
an-dre?o Rasmus B. svarer hertil. at han selv har et
rigtigt, nyt Pottemaal, som han har hontrolleret Le-
veringerne med, og han ved, }vormeget _hans egelr
Stob -kan tage. ,Og han har desuden et Solvba_ger,
som ikke saa n:er kan tage en Prel, og det kalder Jens
H. for en Preglu. Men iovrigt, nn siden Sagen er
kommen for, har Jens H. naturligvis faaet rigtige
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.iusterede Maal. Johan H. retter endnu et Par Sporgs-
maal til Rasmus B., og derpaa sporger Sncll denne,
om han ikke er Jens ll.s Avindsmand og hertil sva-
rer han: ,Nej saa Gud var hand ickeo. Dette Svar
lyder jo hojst almindeligt lbr et Nutidsore, der jo er
vant til at blive fyldt med Eder at' enhver Art fra
alle Sider. Her lrgger man Nlerke til det, fordi Eder
ellers aldrig lbrekommer i 'fingbogerne. I de mange
og lange Forhor, jeg i disse har gennemgaaet, har jeg
kun dette ene Sted ftrndet en Ed refereret. Man har
sikkert Lov til heraf at drage forskellige Slutninger,
som taler til Fordel for Tonen i Retten.

Ang. Sporgsmaalet til Rasmus B. om hans llerson-
lige F'olelser overfor Jens H., da insinuerer Johan H.
ogsaa her, at disse sikkert kan fores tilbage til at
denne har,inquireret hans Huus og fundet hans
brendevins Kiedel med behoringu. Insinuationen frem-
kommer iovrigt adskillige Gange under Relssagen, og
den kan sikkert i adskillige 'filfrelde have haft sin
Berettigelse.

Sporgsmaalet om, hvorvidt Jens H. har lbretaget
ulovlig Udskankning paa Sondagene, kommer natur'-
ligvis ogsaa frem under Sagens Gang. \ridnerne er
her baade for og imod. Niels Christensen, Linaa,
siger, at han vel har kobt Brrendevin af Jens H. til
en og anden ,reisendes Nlandu for og efter Prrediken
om Sondagen, men aldrig under Prtediken.

Jens Ssrensen, Linaa, har set, at ,inden Bys Kirche-
folchu har laaet ,for 1 Skilling brendevino under
Gudstjenesten u.

Niels Jensen, Haarup, vidner endog her rigtig prent
i Jens H.s F:rvor, hvad Drikkeriet for og efter Pradi-
ken angaar. Hans Foredrag i Retten lyder saaledes:

,Han har kunnet faa for 1 Skilling Brrendevin og
et Kms Al far og efter Prrediken, naar de har r'reret
torstig heller kolde, mens intet under Pradiken, og
ingen seet drucken sig fulde de hellige Dage for Prredi-
ken. t\Iens i Sondags 14 Dage sidst var Vidnet i Lenne
Kroe fbr Pradiken, da sad der nogle af Lavind F-olck
derinde, og somme havde for sig et Krus Oll og som-
me for I Skil. brendevin. Nlens saae ingen drach sig
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druchen, imidlertid hand sad derinde, da kom Ras-
mus Soelgaard derind og var druchen, dog kunde
hand gaa ret vel, og hand begierede et I(rus gll 

-- - men hand horte .lens H. Suarde ham, hand
kunde intet faae, thi det var ringet til Prrediken og
untler Pr'rediken solte hand iche noget Af en
lidt vrovlet Efterforklaring synes det dog, at Rasmus
alligevel Iik sit Krus 01.

Af en I-aven Mands Vidneforsel ser det ogsaa ud
til, at han har listet sig sil en Skrenk under Prrediken.

Noget andet for Jens H. ret graverende oplyses og-
saa under Forhorene, og det forekommer egentlig -efter noget tidligere om l\{anden anfort - ikke mrerke-
ligt, at dette lGn siges om ham: Han har af og-til
lo-llet Stokken mod og i et enkelt Tiltrelde ladet den
falde paa dem, der dr:ak i hans Hus. Naa - maaske
har hans Afstrafning og Grestens Forseelse staaet i et
passende Forhold tll hinanden, men i Vidnesbyrd-i
et Sagsanlreg af denne Art gor den havede eller fal-
dende Stok sig jo alligevel ikke.

Niels Chrisiensen anklager Jens H. for at have
pryglet ham ud af Kroen. 'fingbogen siger saaledes:
,Viiinet ville til skiorstenen at tende en pibe, da sagde
Vidnet: der Kand ingen Komme til Skiorstenen for
quinder, derpaa prygelet .Iens H. hannem ud med et
Styge trrcn.

lohan Hagensen agter det rtnder sin r/rerdighed at
gore Sporgsmaal hei, inden han ser, hvorpaa -tletteKlagemaal egentlig hviler. Det vil vel sige, om Niels
Chr. har fortjent Pryglene eller ikke.

Niels Vestergaard, Skjellerup, fortalte i lletten fsl-
gende: ,For ungefehr 8 Aar siden, da hand stood i
hans l\Iay. KrigstJeneste for Corporal da var hand
i I-enne Kroe och drach OII och brendevin en toe
Dages tid. Da hantl fornam, at hans Regenskab var
hoit vil han see i Starrlet, hvad NIaaI hand fich och
hafdeo. Saa sagde han til Jens H., ,at der var icke
rette MaaI i Staabet og spurte, om det var ret, at
hand saaledes blev haniilef for sine penge, och Vid-
net gick ud i dend anden Stue og satte sig paa Enden
af benchen. Saa kom Jens H. med hans Commandtz
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S toch i hans haand och h:efde over Niels \r.s hofved.
om hand fick et Smech i hoved heller icke Kunde
hand icke Egenlig erindre, og dette kunde vere eller
icke, men Yindet maatte Rytterere sig ud af doren, .

Johan H. bemrerker hertil, at det er Had, der taler'
trd af Niels V. lbr Jens H. har jo engang ,inqrtire-
r e t Niels V.s H ustru for Rrendevins to.i ,. Det et' den
gamle Historie. Men jeg anforer den her, lbrdi Snelt
beder Johan H. ikke blande uvedkommende Ting
ind i Sagen. Og han maa sige ham, ,at Jens H.s in-
quirerin$ af Brendevinstoj eiikke lovlig, med miridrc
han har Herredsfogdens Tilladelse.. Ily-Molleren sva-
ler hertil, at det skulde Jens H. vel have Lov til.
eftersom denne Brrendevinsbrrending gor ham ,marke-
lig prej udice i hans Kroehold". Og han mener, at
Nlels V.s Vidne her ogsaa smager lidt af de Iire'I'sn-
tler Ol, han har faaet, men endnu ikke betalt.

Niels Bertelsen i Skjellerup har ogsaa r,reret udt'
for Jens H.s Stok. For 7 Aar siden, og han blev da
ramt i Tindingen ,saa hand icke forvandt det i en
I'Iaaned og maatte slet vrere sengeliggende i li Dage,,
Hans Vidne mod Jens H. vejer dog ikke ret meget,
da han undskyldende fojer til, at Kromanden maaske
havde tiltrenkt en anden Slagene, men var saa uhel-
,lig at ramme ham. Det siger altsaa egentlig BuIr
dette, at Jens II. slog godt til, naar han lik Stokken
i Gang. Naa - det kunde jo ogsaa have sin Betyd-
ning lbr F-orhorsdommeren at vide dette.

Under Sagen kommer det da ogsaa frem, at det
ikke blot er galt med Jens H.s Nlaal paa Drikkevarer'.
men at der ogsaa kan indvendes noget mod hans
Vagt paa andre Varer. Der spoger her en upaalidelig
frrebismer.

Jens Knudsen, Skomageren og Kone Ane Peders-
tlatter har vreret i Jels H.s Butik efter ,Ister, Hamp
och flescho, og det er blevet dem ,tilvejet med en
gammel trre bismer(, som altsaa menes ikke at veje
ietfrerdigt. Johan H. foresla:rr her at antage, Jens H.
ikke hai varet hjemme og selv vejet ud, og at hans
Kone da er gaaet i Byen og laant,en eller maaske
brugt sin egen Bismer, ,da hun er Vreverkone og be-
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hofver Vttgtu. At det ikke har veret helt i Orden
med den Vejen, kan fremgaa deraf, at da Snell til-
byder Jens H at rensc sig ved F)d, raader Broderen
fra og siger, at Jens er ikke pligtig at gorc dette. Ane
Peders gor da Ed paa, at hendes Udsagn er sandt.

Masser af Vidner foruden dem, der allerede er
nre\,nt, er fremme i Sagen. Af de mange snurrige
I andsbynavne, der her optrader') n&vner jeg et Pai:
Maren Post, I-ille Soren i Huset, Nlikkel Syr.spring. . .

Hvorledes Sagen ender, kan .jeg ikke gore Rede for,
da 'Iingbogen, netop som det gaar allerbedst, stopper
op og forst tager fat 1720 igen. Fem Aars Tingboger
er paa en eller anden Maade forkommet.

At det imidlertid ikke er lykkedes for .Iens Hagen-
sen at laa Bugt med den ulovlige ,Udtapningu hver-
ken mellem Ilonderne eller i Silkeborg Kro og Molle,
ses af hans gentagne Klager over dette Forhold.

Det kan se ud, som om Silkeborg Kro under Iver
Knudsen el blevet den i Linaa en farlig l(onkurrent
netop i disse Aar, da Jens Hagensen vai ved at kom-
me i Vanry for daarlige og dyre Varer. Vi har set,
hvorledes der rejser sig Tingtr'rette af dettc Vanry, og
hertil komrner senere Klage til I(ammer-Kollegief,
Amtmandens Indgriben i Sagen osv. I et Indlreg i
denne fra Jens H. lover han Bod og Bedring med
Hensyn til Betjeningen- af sine Kunder, men !r_an bq;
svrerer sig ogsaa over Kroen ved Silkeborg. Han vil
,taalle med Amtmandeno, om han finder det rigtigt,
at der findes en priviligeret l(ro ved Silkeborg ofsaa.
Jetts H., som ,selv der ingen huus haver -til Slig
lrugu, synes det er uretfrerdigt, )&t en anden dei
holder Kroern. Det lykkes ham dog ikke at faa Silke-
borg Kro ud af Verden. Han moder her l\{odstand
Ira meget indflydelsesrig Side. Et Brev til Retten fra
Amtmanden i Viborg, Justitsraad Seerup, klarlregger
Krostriden og giver tillige et Begreb om, hvilken Rb-lle
Silkeborg Kro paa dette Tidspunkt egentlig spillede,
og hvor megen Grund Jens H. maaske kund-e have
til at beklage sig over Konkurrencen Men vi faar
da ogsaa af Brevet at se, at der i hoj Grad kan be-
hoves en Reformation af Jens H.s Krbtrold.
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,Monsieur'! Som adskillige haver lor mig andraget,
lrvorledes Kromanden .lenS Hagensen i Lenne, hvet'-
chen skal hafve de \rahre eller de leiligheder, som de
n:isende Kand vrere tiendt med eller kan hafve for'
noden, detzfbruden selger og tager hand hoiere
(Priser) end andrc piiviligerede Kromrend for
hans thppende Yahre? som dog skal vrcre mege_t rin-
gcre af- godhed end andre nest ved boende Kroer-
mrends er, foruden Same Kroehus iche er indrettet
for de reisendes Comoditet etrten med \Irerelser, Stald-
rum eller F'ourage, huorfor der altid har vreret aparte
Kroehold ved Silckeborg }Iolle uformeetrt af Jens
Hagensen indtil October 1721, da bem. Jens H-agen-
sen- der over skal have Klaget ved hoi lofl. (lamer
Oolegio og vrangelig andragei hvorledes hans Kroere
alleene kand vrere hok til hlle og enhvers fornoden-
hed, som hand Ligeledes forhen for (lommissionen
giort hafuer og nu-anderledes befindes efter en deel
iif de reisende-af Kiobstredertre siden for mig hafter
Klaget at Samme Kroerhokl er dem ude-n notte og
icke kand betiene dem derat Saasom dend ligger
dem over 5 fi.vei af veien fra Silckeborg molle, httor
den rette alfar vei imellem veille, rvarde Ringkiobing,
holstebro, Viborg, lianders og Skive fra alders tiid
haver gaaet, da Som alt Saadant mig forhen har vre-
ret u-lievitlst finder .leg mig befoiet paa hans kong.
mayest veigne, og etter mit Ilmbedspligt Saadant i
tiide at undersoge - osv.

Som Vidne i iienne Sag indkaldes omtrent alle lle-
boere i Linaa Sogn, og det er vel sandsynligt, at_denne
Yidneforsel - elter ilet Forhold, hvori Jens H. har
slaaet til llefolkningen - ikke har vreret ham gunslig.

Sagen har paa dette Tidspunkt sikkert vreret endnu
langi farligere for I(romanden i Linaa, end den var
i 17t4. Nligtigere F-olk end han og Broderen_ i Ry
Nlslle er ko-miret med, og et helt Sogn trommedes ud
som Vidne

Selv om nu ogsaa Amtmandens Syn paa- dg to
Kroers Betydning- for de Ilcjsende og deres Stilling
til hinanden i aet hele taget er starkt paavirket og
maaske tilrettelagt af Folk, der saa med srerlig venlige
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Ojne paa Silkeborg I(ro - man har jo Lgv til her
ai grct1e paa Fischerslregten, som ved Indgiftning var'
kommen i Slagt med Kromanden i Silkeborg - og
derfor ikke dommer ganske upartisk, saa en niermere
Undersogelse maaske kunde have bragt harts Sympa-
tier lidt mere i Ost, saa har Situationen da sikkert
ikke vreret behagelig for den Linaa Kromand. Imid-
Iertid faar han tov til at beholde sit Privilegium, idet
Rentekammeret har haft en anden Mening om Sagen
end Amtmanden. Det resolverer nemlig samme Aar,
at ingen maa formene Jens Hagensen Kroholdet i
Linaa-By, som menes at vrere tilstrrekk-eligt til Efter-
sporgseldn, hverken -Silkebo-rg. eller. andet.Stcd, naar
Iia.r'.trra.ei sine aarlige 6 Rd-lr. Linaa bliver ved at
beholde sin Kro og Jens H. sit Privileqium, mensbeholde sin Kro og Jens H. sit Privilegium2 nlens
Silkeborg Kro
straks. Maaskstraks.

(ro gaar Lrd aI Sagaen, om eno,rKK,e_ [ge-
aske-har.lens H. nu ogsaa, efter den Skrers-

d af Sagaen, om end ikke lige-

ild, han ojensynlig har maattet gennemgaa, taget sig
sammen og skaffet I(roen et bedre RyS!9: Det ses
nemlig ikkE, at der senere er indgaaet Klager over
ham, i al Irald er ingen af disse naaet frem til Tinget.
Han har da ogsaa seirere - i 7726 - erholdt endnu
en Bevilling, en livsvarig, til at drive Kro ved Tvi-
lumgaard riiod en aarlig Afgift af 8 Rdlr. I 7722 faar
han-ogsaa sin Linaa-Bev;tliig fornyet, samtidig med
andre -Kromrend i Egnen, saasom i Tem, Farre og
Ry. I(ollegerne der har maaske haft lignende lJesvrer-
ligheder som Jens H.

-Oqsaa i Jens H.s Tid har der naturligtis vreret
Optiin af ret bevteget Art i Linaa Kro. Ogsaa vold-
somme. Der er dog kun kommet et af disse for Ret-
ten. Det er i 'Iingliogen for' 1714. Det er denne Gang
Spektakler Fjerde-Fredags-Nat. Der er bl a. blevet
slaaet Ruder ud.

llyen havde i de Dage Besog af en l\Iand ved Navn
Christen Laursen ,som tar Borger i Kiobenhavn( og
boede hos Jens Drejer. [Ian har trrengt til at strrekke
l-emmerne og syncs at have gaaet i Spidsen ved de
natlige Lojer. Tingbogens Reierater af F'orhorene er
det iidt vanskeligt it hitte Rede i, navnlig hvad Tids-
t'olgen angaar. NIen af et af dem fremgaar det i al
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Fald, at Kobenhavneren og Jens Drcjer og nogle flere
havde , Bedagen ad afften i morchningenu sendt Bud
til Kroen efter to Kander A\ og da de havde druk-
ket det og vilde have mere ,kunde de intet faae, saa
gick de self derneer og de fick oll efter Begieringu.
Senere hen paa Natten gaar de atter til Kros og satte
sig til at spille Kort ,som de med sig hafde, og det
forsvede til naste Morgen derefter forend de bort-
gicku. Formodentlig har de efterhaanden faaet rigeligt
paa Krukken, thi Jens Drejer meddeler, at han og
hans ,medfolgere spille Kort for tids for driv om hvem
som skulle betalle et stob oll effter et andet til op
imod dagen - - -a ;gf Stob Ol efter et andetu --det er jo meget malende

,- og saa de ikke Jens Hagensen eller hustru uden
en Pige, som flydde dem, hvad de begierte

Jens H. er naturligvis blevet ked af deres Spek-
takler og er gaaet i Seng og har overladt Udskrenk-
ningen til Pigen.

Henad Morgenen har de da sikkert ,begieretu og
faaet saa meget og var blevne saa muntre, at de har
slaaet Ruderne ud, saa ogsaa Pigen er blevet ked af
at skrnke for dem. De forlod saa Kroen efter den
Bedrilt og gik hen til Degnen ,og fick en drick tynt ollo.

Det er de sondrede Vinduer, der faar Jens H. til
at strevne de muntre Grester. Disse nregter da heller
ikke, at der er gaaet Vinduer med i Lobet, de husker
kun ikke, hvis Nrever det var, der gik gennem Blyet
og Glasset. De fastholder ogsaa, at da de kom til
Krodoren, var deres Optrreden meget anstrendig, for
ikke at sige beshedsp nde picket skickelig paa dorenu,
fra hvilken Jens H. meddelte dem, at han ikke on-
skede at lukke dem ind, ,han solgte Oll nok om da-
gen, han vilde lare fri om Natten, det kunde ikke
betale sig at tande Lysu. De er altsaa dog kommen
ind alligevel, og forklarer, at de opforte sig prent,
,giorde ingen buller uden skickelig Lystighedu. At de
imidlertid er kommen til at betale Vinduerne, er sand-
synligt. Thi Jens H. {ik udnrevnt et Par Linaa-Mrend
til at syne Skaden. ,Voldborgdag om Morgenen(, og
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disse vidner da ogsaa, at de saa ud, )som om de var
slaaet ud af Menneskeru.

At Jens H.s Forhold til Mag. Clemen Poulsen ikke
har vreret fint efter Sagen med dennes Udskrenk-
ning i Laven er fbrstaaeligt. Det ses bl. a. af Skov-
sagen mellem Kromand og Prrest, som er omtalt i Af-
hairdlingen om denne') Og det kan da ogsaa se !r_d
som en-Tanke, at i den lbran refererede Sag vist alle
Clemen Poulsens Husmrend er med blandt Vidnerne
mod Kromanden.

At det ogsaa for Jens H. undertiden har haft sine
Vanskelighe-der at faa sine Tilgodehavender ilrd,.,
lbrteller-Tingbogen os ogsaa. Saaledes er han i 1707
ude med Stavninger til riogle Linaa Mrend: Christen
l,arsen og Son, Niels Chiistensen og Spillemanden
Jens Marihger. Om det er Greld, der er gjort -ved
Disken ellei ved Skiven, kan ikke ses. 1712 er han
ude efter Soren Krremmer i Rogen for 3 Bistokke,
han skylder ham, og 1713 soges Niels Laursen i Sor-
ring for Betalingen-for 2 Bukke, han har ksbt af
Jens H. osv. Jens-H.s Forretning har vreret mangeartet.

Ossaa indenfor Familien maa han anvende RettensOgsaa indenfor Familien maa han anvende Rettens
HjreIp forat faa sit Tilgodehavende ind. Han ha-r enHjreIp forat faa sit Tilgodehavende ind. Han har er
Svoger i Sorring, som -hedder Oluf Hansen Brandrup
os Ean skvlder Eam i 17252ll Slettedaler, )som han(og

rrr5, rvrrt ". *.^:^ r.r]

skvlder Eam i 17252ll Slettedaler, )som hand
tiid efter anden har laant tll tls. May.s Udgrlter saa
vel som det pantsatte Eiendom ved Biarup Kirgtte 3tvel som det. pantsatte l,renoom veo slarup-rlrgge 3r
indloseu. For tryg Betaling pantsretter Oluf H. I].

tild efter anden har laant til Hs. May.s Udqifter saa

,Endeel agger Ehg heede och moeser som mig og
mine arvinger tilhorer.

Mellem hhns Grelds-Stavninger er den interessanteste
dog nok den, der gtlder en Ritmester Rauch, som
bor paa en Gaard i Linaa, hvilken kan jeg ikk_e op-
lyse.-Krigs- og Portion-Jordebogen af 1718 over Skan-
derborg Rytteidistrikt har kun dette om den: Hartkorn
3 Tdr 2 Skp. 3 Fjd. 2 Alb. Skov i Linaa Vesterskov
2 Skp. 3 Fjd. 1 Alb., Landgilde: 13,44 Rdlr. og 1 Lres
Ho (6 Lispund). Greldssagen er af 1724. Summen er 49
Sletdaler 3 Mark og er lobet op hertil vist gennem

4*

r) Aarhus Stifts Aarbogcr XV, 781 f. 1922.



52 Edu. Egeberg.

flere Aar, vesentlig ved Kob af Varer i Jens H.s Butik.
Flndvidere er opfort som senere Skyld 1 Tonde Rug
n 2 Rdlr. 2 M., Jrern for 14 Skilling, 1 Pot Brrendevin
n 10 Skil. og 1 Pot Tjrere ir 1 Mark, hvilke sidste to
Potter er blevet hentede i Hoslet af henholdslis 'ijene-
stepigen Ane Hansdatter og Tjenestedrengen. Paa
Regningen findes endelig et Par Opkrrevninger paa
Karlelon, som Jens H. har maattet hjrelpe Ritmesteren
med. Anders Leth - Karlen - vilde ikke gaa i Tje-
neste hos denne, medmindre Kromanden vilde cavere
for hans Sommerlon,. som var 8 Sletdaler. Senere har
Jens H. betalt Anders 7 Sletdaler som Rest paa Vin-
terlon og paany caveret for Sommerlonnen med andre
8 Daler. Det vil altsaa sige, at Jens H. staar i Forskud
for halvandet Aars Karlelon.

Ritmesteren har sikkert vreret strerkt forgaldet. Det
er i en tidligere Afhandling oplyst, at han har for-
hugget sit Skovskifte i Linaa Yesterskov, fbrmodentlig
for at lave Penge af Trreet. Og samme Ahr, Jens H.
strevner ham lbr sit Tilgodehavende, krreves han ad
Rettens Vej af en Lojtnant Berger i Soften for en
Gald paa 200 Rdlr. (en Obligation) med Pant i Gaar-
den i Linaa.

Under Sagens Gang forsoger Rauch at dakke sig
dermed, at en Del af de kobte Varer er hentet uden
hans Vidende af hans Hustlu Madame Dorthe Lisbeth.
Men iovrigt tilbyder han at betale ,tiid efter anden af
de Naadsens Penge hans kong. Majest. allernaadigst
har mig forundt at lefue af Som ieg huer qvartal
nyder 15 Rdlro. Han mener at kunne overkomme 5
Rdlr. hvert Fjerdingaar. ,Skulde huor herre imidlertid
bortkalde migu, skal Arvingerne betale Resten. Dog
skal der paa Galden afgaa noget. Kaptejnen ,tilsagde
Jens H. 6 I(arls torve groft (Gravning) En Dags tiid
paa min Grund, som han mig betalt haffuer, men saa
tog han af sig Self toe dags torfue grolt hver Dag
ti Karle, derfor.Ieg hos hannem endnu Kand komme
til gode for 10 Iiarls groftet 10 Mark, noch har ieg
ladet plouge med min Iigen Ploug og bester en ager
af mit Eget(?) Jord til 3 Skpr'. holdeland(?) Pretenderer
derlbr 1 Rdlr. til hoobe 4 Sletdaleru. Itegnskabet synes
noget uklart, og Ritmesteren maa her tage Ansvaret.
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Rauch lader sig reprresentere i Retten af Lambert
Nicolaj i Sorring - et Navn, der i 'de Aar ofte trreffes
i Retten som Stedfortrader. Sagen bilregges saaledes,
at Jens H. lader sig betale 7 Rdlr. 3 Mark i Kvartalet.
Rauch skal herefter selv betale sine Tjenestefolk uden
Jens H.s Kaution. Endelig skal han have .,en Ager i
Skrams Agers Vang (ost for Byen) ,lJege agero kaldetn
til Udgangen af 7727. >Efter hans Frues derom ud-
gifvne Seddel af 10 Martij l72l-.

Arlg. Jens H.s Forhold til Brodersonnen, som
sad i Silkeborg Molle 7720-7734, kan jeg intet
oplyse. Maaske har han vreret hjrelpsom her - det
kunde nok behoves, da Hagen Johansen endte som
en sikkert meget fattig Nland maaske ikke. En
enkelt Ting - den eneste, hvorved jeg har set de to
Slagtninge i Beroring med hinanden - kunde tyde
paa det sidste. Ved Skifteauktionen 1732 efter Hagen
.l.s forste Hustru, en Datter af Niels Byskov i Ry,
hvor der jo kunde vrere Anledning til at hjrelpe lidt
paa den forgreldede IVIands Stilling ved gode og mange
Bud, og hvoi lignens Honoratiores synes at have varet
tilstede- og forsynet sig vel af det store Bo - Birke-
dommer Snell, Ntand-en fra Kalbygaard, Omegnens
Skovridere og Priester osv. - indbyder Jens H. kun

- et Fyrfad
Nogef mere kobelysten har han vreret ved en anden

Auktion, som holdtes over ,afgangenu Ane Nielsens
Dodsbo i Linaa 1731. Jens H. har, uden at melde det
til Skifteretten, taget hendes Ilfterladenskaber hen til
sig i Kroen, hvor Auktionen saa holdtes. Det er et
ret stort llo med mange Arvinger, og jeg kan ikke
lade vrere i Forbigaaende - skoht det egentlig burde
varet anf'olt i denne Afhandlingsseries Behandling af
Linaa Sogns Bondeboer '- at n&vne sjrcldne Ti!g,
som fandtes her, Ting, som saa at sige aldrig findes
i Datidens Bondeboer: Puder med Kniplinger, en stor
Forsyning af Kvindestromper - graa, hvide, brune,
blaa - Handsker, Mufl'er - en Odderskinds- og en
Plydses- - en Rrekke Billeder, og et helt Bibliothek:
,17 Stk. adskillige. gamle Bogero: Vor Ven Joen Degn
kober Rist, Pande, ALEgetonder, Stromper, Mulfer oq
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en Kvindehue. Christen Skolemester en brun Stoffes
Troje, og Jens H. forsyner sig med Sengebaand, Lyse-
stager, Bouteiller, Rok og Haspe.

Naturligvis spores Jens H. - som de fleste Bonder
paa den Tid - i baade Skov- og Jagtsager. Vi skal
it<t<e her minde om den i en tidli$ere Afhandling
omtalte Skovstrid mellem .Iens H. og Clemen Poul-
sen'), da Tilfreldet her ikke udtaler noget klart om,
paa hvilken Side Skylden er at finde. Derimod kan
ilet i en anden Sag - af 1705 - ikke nregtes, at Jens
H.s Fingre lugter noget af Skov-Hreleri. Jens Hog har
varet i Haarup Skov - i Skarboge og ,Dallero -,forsynet sig ulovligt med nogle Boge, og er blevet pan-
tet af Skovrider Holger l\Iichelsen. Noget af Traet
har han solgt til Jeni H. Under den store Vildttyv-
Sag paa Lavengaard afslorer Chr. F-ischel hqm ogsaa
som Skovtyv. Det er en 12 Alen lang Lede i hans
Kro, det grelder. Chr. Fischer var seiv tilstede, 

- 
da

Jens H.s Vogn, ledsaget af Lars Kjrer, Rasmus Peder-
sen og en anden Laven-Mand kommer ned til Borgeaa
ior ai hente 3 Stykker Leder, som laa ved Aaen.
Og de havde da, paa Sporgsmaal om, hvem der havde
udsendt dem, angivet- Jens H. Andre Vidner: Chr.
Thybo, Linaa, og- Anders Jochumsen i Haarup har
vreret behjrelpelig med at faa Krevlen hjem og'vreltet
den af ved Jens H.s Gaard.

Ogsaa i en Jagtsag fra 7702 - da han altsaa endnu
sad i Overgaarden i- nrevnes hans Navn. Hofjager-
mesteren de ia Roche mistrenker og soger Jens H.
fbr, at han har undladt at sende en I(lapper til en
Rrevejagt 4.-6. Marts. Men det bevises, at Kromanden.
efter Tilsigelse af Byens Sognefoged har ladet sin
Gaard repirsentere ved sin Pige Johanne Andersdat-
ter ved ,Refue Jachten, da Almiren af Folket samledes
i Haarupo, og at hun modte om Morgenen tidlig
,med de andie Jagtfblk begge Dage". Det vidne_r og
besvarger ,med opiackt fingeiu Gertrud Nielsen, Chri-
sten Christensen,- ja, det ganske Linaa staar merl
oprakt Finger i Jens H.s Favsr. Denne Gang.

') Aarhus Stifts Aarbager XV, 181 f. 1922.



Linaa Sogn i gamle Dage. 55

Hofjregermesteren - som maaske har haft et Horn
i Siden paa Storbonden - mener saa-at kunne tage
ham i en anden Forsommelse: Han har ikke modt
med Vogn at ksre Hans-Majestrets ,Jagttoju bort.

Jens Fi. moder selv i Skranken og paastaar til sin
Retfrerdiggorelse, ,at Tilsigelsen erjkke siden 7. Nov.u,
da han iitlst korte, ,gaaet lovlig Sognet rundtu. Det
vil altsaa sige, at Rrekkefolgen, i !rvilken'filsigelserne
skulde ske, i*kke er bleven overholdt. Desttden paastaar
han, at Sognefogden nePpe er i sin lovlige Ret -til at
tilsige ham - iom jordegen Bonde fo^rmodentlig -til iiisse Ksrsler. Han nrer'ner andre Selvejere, som
gaar fri for disse Jagtkorsler: bl. a. Enken Gertrud Niel-
3er-,, Linaa, den iige Laurs Nielsen i Moller^up -og
Chr. Fischcr paa Laiengaard (Yildttyven).-Sognefogden
fremholder tieJ'imod, at Jens H. er lovlig tilsagt, da
han var mellem de ti trgtkorere, som Skovrider Holger
Michelsens Seddel (Ordre) lod paa. Og desuden kan
han ikke sidestille sig med de af ham rlrcvnte. Gertrud
N.s Gaard, som nu beboes af Kornet Gotfred, har
tidligere ,Oberst Prem beboet, ma_nge Aar, och siden
inpe-n reiser deraf aa&€Itr, Laurs Nielsen er efter Ses-
sions Herrens Befaiing fritageno for disse Korsler. Og
Chr. F-ischer )er proprietrer och af ingen foget n-o-gen-

sinde tilsagt,,. .leirs H. bliver derfor idomt en Mulkt
for sin F'6rsommelse. Men Jens H. vil ikke betale
den. Hofireqermesteren ylanter ham saa for_egen Reg-
ning og iraii eget Ansvai. Han var i det hele taget,en
Maild, ?er tog-sig mange Friheder og iovrigt var ilde
lidt mellem Eoniierne. -Han sendte da her sin Tjener
Nicolai Germadt som Panter. I)enne moder saa i
Overgaarden og sporger, om Jens t-I. -"qt-h.iemme.
Det iar han ikiie, bg iler blev sendt tlud i Byen efter
ham, men uden Resultat. Saa gaal Tjeneren selv ind
i Stuen ,,og tager Husbonds Troje med SslvknlPPgrneu.

Jens H-ageisen dor 1733. Hans gamle Uven,
Clemen Poiisen har ved denne for J. H. vigtige Lej-
lighed ligesom slaaet en Qlreg over alt gammelt Mel-
ldmvrereide og noterer i Kirkebogen hans Navn med
,latinskeu llog"staver. Andre dodelige - Ga-ardmrend,
Husmend, In-derster osv. - maa nojes med gothiske.
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Jens H.s Enke bliver siddende i Kroen efter hans
Dod. Og hun driver den videre med de samme Vider-
vrerdigheder med ulovlig Krodrift og l3rrcnding. Hun
indgiver til Amtmand Trappaud i 1735 Klage ))over
utilladelig Kroerij samt Brogen och Brrenden i Linaa
og Tvillum Sogneu. Hun indstrevner i den Anledning
I-regdsnrand Chr. Bloch i Sminge, Niels Christensen
Snedker i Voel, Ilroevogter Thomas Sorensen af llesen-
bro (han, som tidligere er nrtvnt, og som blev hen-
rettet tbr Drab af en Kone) Hagen Johansens Enke
(Genete Romer) i Silkeborg Molle, Chr. Smed, \roel,
Jens Aaegaard og Peder Christensen, Horn, Anders
Vestergaard, Chr. Nielsen, Anders Krudmand, Skjel-
lerup m. 11. Man ser, at der er sket et omfattende
Indbrud i hendes Privilegium.

En Del af de indstrevnede negter at have holdt
Kro, men med visse Forbehold, der er ligesaa gode
som en Bekrreftelse af, at de har gjort det: De har
ikke selv brrendt llrrendevinen, men kobt den i en
Kro til eget Brug, til Karte- og Skagekvinder, Host-
folk. dog har de maaske ogsaa )Llndt et fremmed
Menneske fbr en Skilling" eller ,et vildfarendes NIen-
neske, som hat' lagt i deres Huuso. Der er da ogsaa
tlere af de nydende, der vedgaar, at de har vreret
hos Enken i Silkeborg Nlolle, opholdt sig der lrenge,
og at hun da har skrenket for dem. Men de tor ikke
sige noget om, hvol hun har faaet Br'rendevinen fra,
i al F'ald brrender hun den ikke selv. Og noget lig-
nende siges ogsaa om Thomas Sorensen i ltesenbro.

Krokonens Datter - Kirstine er vist hendes Navn
bliver imidlertid gift med Jens Rasmussen af

Linaa, Broder til den oftere navnte Ilertel Rasmus-
sen. Han synes mrerkvrerdigvis paa en uheldig Maade
at vrere indblandet i denne Sag og ulovlig at have solgt
Brrendevin i Tvilum Sogn. Selv forklarer han i lletten
og stottes deri af sin Brodel Rertel og F)nkens egen
Son Johan Christian, at han har faaet l-ov af sin
Godemoder at lbrhandle Brrendevin, til hvem han vil
i Tvilum Sogn. Og han har da fra i\Iikkelsdag tit
Kyndelmisse leveret,nogle Ankere Brrendevin tif
Chr. Bloch i Sminge, hvis Kone er .Iens Rasmusserrs
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Svstern. Han hat- dog hort op med Salget, da han og

Svogeren havde talt "med Amtmand Trappauds.Fuld-
malrig om Sagcn, og denne ikke mener, at de trlligevel
ikke" li'avde ndt tit di gore den Slags Forretning.

Der falder en hel Byge af l\{ulkter i denne Sag.

Chr. Bloch maa bosse-iO Rdlr.,'fhomas Sorensen i
Resenbro 2t) og en Del Brrendevinssrelgere i Faarvang
og Horn hver 2 lldlr.

Hvornaar Jens H.s Enke er f'ratraadt som Krohol-
der kan ikhe fastslaas, men Jens Rasm ussen faar i al
Fald Kroen efter hende, og han sidder i den omkring
ved et halvt Aarhundredef til 17lt'1, da han dsr.

Han er af Storbondeslregt og vist paa Spindesiden
i Slrept med Wormerne. Ane Bertelsen, sal. Jens
Worni'r, er jo Datter af en Bertel Rasmussen i Linaa.
Hans Son er muligvis en Rasmus Bertelsen, -som.bl.a. har sit Navn frEmmc i et storre Slagsmaal red et
Bryllup i Linaa 1707. Denne Rasmus B. er da Broder
til Ane Bertelsdatter og efter al Sandsynlighed Fader
til den ovenfor omtalte-Bertel llasmussen og Brodet'en
Jens llasmussen. Disse to Brodre hliver da, hvis min
Slutning om Afstamningen holder Stik, Sodshendeborn
til Ane"Bertelsclatters iior.t, og tlerved ogsaa til dett
foran omtalte Bertel Jensen Worm.

Kromanden bliver altsaa gift med Jens H.s f)atter.
Ilroderen Bertel rgter cn Datter af den tidligere^ llere
Ganqe omtalte rig6 Larrrs Nielsen i }lollerup. Bertel
faar"derved en aJ de Mollerup Gaarde, vel den, der
i sin Tid laa, hvor Brugsfbreningen nu ligger og ved
Siden af Gaarden ,Krogenu. I al Fald trreffer vi i
denne Gaard op gennem Tiden Navnene_ Rasmus o-g

Bertel skiftendt!. -lJertel R.s Navn fremkommer bl'
a. i en meget lang Tingtlette, han har med en anden
Mollerull-M1nd, SZren Mogensen, og senel'c i en med
samtlige Bymrend om lletten til et Hus. Han synes
at have vreiet en Mand, der stod strerkt paa sin Ret
og gav Retten noget at bestille Broderen Jens hat'
v6rdt en Fredens Mand og passet sit Krohold i Fred
og Ro. Paa et godt F orholil til Naboel' og Gratrdet'
sfnes da ogsaa det at tyde, at han og Konen af og

.!
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til optrreder som Faddere, saaledes 1768 til Lars
Dyhrs Barn i Bomholt, 1772 til Knud Galtens, Mol-
lerup og 7773 lil Niels Jensens, Linaa. At han ogsaa
udadtil har vreret en anset og betroet Mand, sei af
og til. Saaledes bl. a. i 1771, da han efter Justitsraad
Lichtenbergs Onske udmeldes til en Taksation paa
Kalbygaard. Aaret for anses han, paa Birkedommer
Dr. N'Iunchebergs Kaution for at v'are skikket til at
faa Privilegiet paa al tsrrendevinsbrrendingen i Linaa
Sogn overdraget.

Kun e n Gang har jeg truffet hans Navn i Retten (1756).
Som Retssag har Historien ikke megen Interesse.

Det drejer her sig om at faa godtgjort, om nogle Trresko,
der var paa Vej fra Linaa Sogn til Aarhus, er lavede
af ikke udvist Trre fra de kongel:ge Skove eller af
lovlig stemplet fra Universitet. En Rrekke Vidner
paastaar dette sidste, men der maa alligevel have
vreret noget muggent ved Sagen, da Trreskoene ved
Dom bliver at rsrelge og beregneo. D. v. s.: stilles til
Auktion, og Pengene dirigeres i Kongens Kasse.

Mere Interesse har det at se, hvad Sagen opl5'ser
om 'frreskofabrikationen og Salget af TraSko.

Der tales her om Leveringer af ialt 132 Snese Par
som altsaa er paa Vej fra Linaa Sogn til Aarhus. De
opsnappes og konfiskeres - 4,/, Lr-s i 16 Snese Par
bl a. af Sognefoged Peder Sorensen, Skjorring
Natten mellem 16. og 17. Juni og indlagges i Jeni
Taastrups Lade i Sjelle.

Som Afsendere af disse Trmsko n&\rnes Enken
]Iaren Jensdatter i Mollerup, Ilytterbonden Anders
Nielsen Kopot (vist fra l-aven) og Kromand Jens
Rasmussen i Linaa. Denne sidste - maaske ogsaa
de andre to - ser ud til at have drevet en storre
'Iraskohandel. Han har sikkert - som saa mange
andre i Skovegnene her op gennem Tiden har gjort
det, saa Imnge Trreskoene var haandgjorte - ksbt
Trreet i Skoven, forsynet Trreskomrend og Trreskokarle
med det og senere af'sat 'fraskoene. f)et vil sige:
Traskoarbejderne stod i Traskohandlernes Brod.

Ved Sagens Behandling i Iletten fungerer Birke-
skriveren ,velredleu Niels Vissing som Srettedommer
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op Jens I-inaa som Skriver. De otte Bisiddere er fra
Sfanderborg, Alken og Haarby. ,For Kromanden
moder i Tinget Prokuiator Sv. Hans Boelund fra
Boelund. Fra-Linaa indstrevnes 13 Husmand - alle
Sen'er undtagen Niels Hogh - og formodentlig alle
Trreskomrend. Der var vel den Gang. som endnu i
min Barndom, en Trreskomand i 'hvert Hus. Desuden
rndkaldes lVland fra Sorring og Dallerup, som har'
kort de natlige Ture med Tireskoene til Aarhus. En
har fragtet 8-Snese pr. Lres, en 18, de fleste 12, som
synes it have udgjort det normale Bondelres. Fad-
dlngerne varjo dengang ikke stort stsrre end Dejgtrug.

V-i faar igeh under F-orhsrene at vide, hvad de _for-
skellige Trreskomrend lavede en Vinter_ig_ennem: Jens
Nielsen, Linaa 32 Snese Par, Chr. Nielsen 12, Jens
Olufsen 18, Niels Nielsen 24 osv. Og alt, hvad der
laves, indhgges i Jens Rasmussens Hus, so_m ge^ntagne
Gang'e kaldes ,Tierhuuseto (Tjrerehuset) vel et Oplags-
hus for Varer, ogsaa T)rere.

Sagen giver altsaa et lille Indblik i Trreskomag_eri
og Tlaskohandel i den Tid, for hen imod et Par'
-\arhundreder siden.

Det f'olgende Kromands-Navn i Linaa er Erich
M s I I e r.- For dettes \redkommende maa jeg give
omtrent blankt op. Jeg har ikke kunnet finde noget
om, hvorfra han-stammer, og af hans Livs,Regiven-
heder kun denne, at han og hans Hustru Christiane
Gyes - formodentlig en Efterkommer af den Gyes,
ddr i Afhandlingen tin Presterne er angivet at-vbre
Prresten Jakob Foghs Svoger - har Barn i Kirke
7797 og faar dobi en lille Pige ved Navn Anne
Marie.

At han har varet ,udenfor Bondestandenu eller'
dog sogt sin Omgang udenfor denne ses af F'adder-
,rrirr"rr"" r,ed denile iiarnedaab. Her n&vnes ,Madam
Sorensen, Laveno -- gift med Landinspektor Sorensen,
Lavenhovgaard - ,Hr. Linaa( - maaske Skriveren
lia Skanderborg, som er nrevnt ovenfor - ,Forvalter
Riis af Kiilsgaardu - af en Slagt, som senere ejer
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Gaarde i Linaa bl. a. Overgaarden - og ,Hr. Schan-
dorff af Tulstrupu.

Erich Moller dol iflg. Kirkebogen 1806, 47 Aar
gammel, og 1808 bliver hans Enke, som vel sagtens
i de to Aar har drevet Kroen, gift med ,erlige og
velfornemmeu - som Provst Bagger indfsrer det i
samme tsog - Ungkarl Soren Jakobsen, som laa
bliver Kromand i Linaa. Hvem han er, ved jeg ikke,
og dette ligger det da ogsaa udenfor dette Arbeides
PIan at udrede.


