
Oluf Lerchø,
,,En anstødelig og forargelig Prest" fra

Pietismens Dage.

Af Lærer A, C. Thomsen, Holbæk.

I Kong Frederik IV's sidste Regeringsaar banede den

pietistiske Bevægelse sig Vej hertil fra Tyskland, hvor
denne fromme, ydmyge Kristendomsopfattelse gennem

Speners og Franches Forkyndelse havde vundet stor og

dybtgaaende Udbredelse. I Modsætning til den ortodokse

lutherske Bogstavtro hævdede Pietismen, at liristendom
ikke er en Oplysningssag, men en Hiertets og Følelsens

Overbevisning, som nødvendigt maa give sig Udslag i

en from Livsførelse.
Endnu stærkere end Frederik IV var Sønnen Christian

VI grebet a[ den ny aandetige Bevægelse, der snart satte

sit umiskendelige Præg paa Landets Styrelse og Lovgiv-
ning. Men der var fra Begyndelsen noget usundt i den

Maade, hvorpaa Pietismen holdt sit Indtog herhjemme. I

Stedet for at gaa sin frie, stille Gang ud over Menig-
hederne og trænge sejrende igennem i Kraft af sin indre
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A. C. Thomsen.

ter.t),,Det skal paasee, at den geistlige Stand renses
for alle uduelige, uvidende og forargelige Præster'(, hedder
det i den kgl. Instruks.

Kristians VI's myndige HofpræstJ. B. Bluhme (1681-

1753), en Discipel af Spener, r,ar den ledende Mand in-
dentor Kollegiet. De andre Medlemmer var, straks efter
Oprettelsen, Statsministeren Grev I. t,. Holstein til Le-
dreborg, Stittsprovst M. Hviid ved Frue Kirke, Etatsraad
A. Høier og Kongens tidligere Lærer, L \V. Schrøder.

I Henhold til deres Instruks tog General-Kirke-lnspek-
tørerne straks fat paa at rense ud blandt Præster og Degne;
og der indløb i den forste l'id en l\ilængde Anmeldelser
om saadanne uskikkelige Kirkens Tienere, som rettelig
burde dømmes fra deres Embede. Nogle levede lor stærkt
og muntert, og andre havde ikke den rette Tro. Saa

stævnedes de til at give Møde for Kollegiets Domstoi, og
adskillige mistede Kiole og Krave efter nogle ret lJ'ssky

['ndersøgelser, hvorved anonyme Anklager, alskens Spio-
neri, Sladder og Bagvaskelse spillede en mere betgdelig
end tiltalende Rolle. I det hele taget opnaaede Kollegiet
ved sin livsfjendske, intolerante Fremgangsmaade at sprede

Angst og Utryghed ud over L.andets Præstegaarde; thi
ingen vidste sig sikker mere; Angrebene kom io bag tra.

Og ve den, der ikke til Punkt og Prikke kunde gøre

Rede for de dogmatiske Spidsfindigheder, naar Forhørets
Dag kom I Thi da var de højærværdige Herrer bag Skran-
ken ikke Pietister i egentlig Forstand ; saa spurgtes der
ikke efter Hiærtets ydmyge, enfoldige Tro ellcr den faste

') Kollegiets Virksomhed bestemtes ved kgl. Instruks af
fii" 1737. - Det ophævedes igen i791. Om dets For-
retningsorden m. v., se ,,Veiled. Arkivregistratu-
rer" I,159. Desuden: Ussings Kirkeforfatning II
og Helvegs Kirkehistorie II.
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72 A. C. Thomsen.

Disputereøvelser,l.1 hvor man giorde ,,Philosophie til Fæg-
tekonst", som Løitnanten siger i Komedien. Men han

har sikkert ikke derover iorsømt at tage krattig Del

i, hvad Hovedstaden bød paa af Lystighed og muntre
Løjer, tor han var alle Dage en livsglad Herre med en

god Appetit paa denne Verdens Glæder.
Saa kaldte Faderen ham hjem l7l I og gjorde ham

til sin Kapellan, og da Hr. Knud snart elter døde, blev
den unge Mand'3/r l7ll kaldet til Menighedernes Sog-
nepræst af Kirkepatronen, kgl. Politimester, Etatsraad
Claus Rasch paa Raschenberg (Juelsberg).

Det var et stort Embede, Hr. Oluf der i saa ung en

Alder skulde overtage, et at de stØrste - og iedeste -
paa Egnen. Og toruden at være Præst skulde han til-
lige være Landmand; for til Præstegaarden hørte den-
gang en 100-120 Tdr. Land. Saa der var nok at tage
Vare tor en driftig Mand, og det synes, som om han

har arvet sin Fars lnteresser tor Markerne og Dyrene.

Inde som ude bar alt Præg af solid Velstand. Det første
Aars Tid blev Moderen, den myndige Fru Anna Sophie,
boende hos Sønnen, men da kom han paa de Tanker at
indtræde i den hellige .lEgtestand, og d. 7 . Juni l7l2
stod hans Bryllup i Odense med den dydzirede Jomtrue
Karen Hansdatter, hvis Far, Hans Poulsen, var Raad-

mand der i Byen.
En Maaneds Tids ef ter mødte Provst Vandall tra

Nyborg med sine tvende ,,Assessoribus" 2) i Præstegaarden

') Manuskriptet til Blochs ,,Den fyenske Geistligheds Historie"
i Universitetsbibt. (Addim. Fol. t38.). ,,Den Tid, han var
ved Universitetet, deponerede han følgende Dissertatio-
ner: 1707, d. 16. Mai (ulæseligty . . .. . . 1708n

d. 23. Juni in Coll. Elers.: Thorlevii Haldorii diss. de
harmonia coelorum pythagorica".

') d. e. Bisiddere.
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74 A. C. Thomsen.

og Skriftemaal og var en daarlig Prædikant; man skyldte
ham enciog tor, at det var hans Fars gamle skret'ne Præ-
dikener, han læste op om Søndagerr.

Naturligvis varede riet ikke længe, tør han lagde sig
ud med sinc foresatte. Flere Gange var det saaledes

galt med de aarlige Indberetninger, som han ikke ind-
sendte i rette Tid. Allerede i I 715 skriver Provsten,
Mag, Chri stotter Nprop, til Biskoppen, at flere at

Præsterne endnu iklie har leveret deres aarlige lndberet-
ning om Aarets lødte og dode, men

,,ingen er saa nachlessig [torsømmelig, smolagtig]

,,som Shalkendrup Præst, der dog, som den nær-

,,meste. allertørst kunde præstere sin obedience [gøre
,,sin Pligt] , men der tages iagten bedre udi agt,

,,end F.mbeders Sager; hvilket ieg og har sat mig for,

,,r'ed visitatzen at sige hamt'.

Aaret i Forvejen var dct galt med en anden Indberet-
ning, nemlig om de svenske Fanger, som - under den

store nordiske Krig - \'ar anbragt rundt i Sognene.

Men det var, som Provsten skrev: .J a g t e n toges
bedre i Agt end Embedets Sager. Oluf Lerche var en

ivrig Jæger; i et og alt en Friluitsnatur. Høit til Hest
red han og hans Venner ud paa .Jagt; lj'stigt gik det
med Hundene ioran udover de store Overdrev og ind i

de mange Smaaskove. Eller han vandrede i lune Sommer-
aftener ved Mosens Kant og røgtede sine Snører, stillede
sine Ruser. Iiom der saa stundom Bud til Præstegaarden
elter ham, vidste man aldrig, hvor han var at finde.

Højt til Hest kom han iagende ned gennem Lands-
byernes Gader, saa Høns og Gæs forskræmte fløj til alle
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A. C. Thomsen.

ter den første lnddeling". ,,Menigheden befandtes for-
svarligen oplyst . Imellem Præsten og Me-
nigheden var alle Ting vel og hørtes paa ingen al si-
derne nogen Klagemaal".

Saa det synes io at have været saare godt altsammen.

Og har Folk hatt noget at kære paa den Dag i Aunslev
Kirke, saa har vel Frygt og Undseelse tor Biskoppen
og en vis Respekt for Hr. Ole holdt dem tilbage. Der-
lor kunde Bisp og Præst med lrelst Samvittighed under-
tegne Protokollen, da de kom hiem til Middagen i Præste-
gaarden.

EN Aaret efter, Nvtaarsdags .Aiten 1734, var en Del unge

,,JULE- Karle og Piger samlede lor at ,,lege Jul" hos en Mand

STUE.. i Aunsler'. De havde mange Slags Løier for (ifr. Hol-
bergs Komedie ,,Jule-Stue"), og blandt andet foretog en

Karl en ,,\/ielse'( af to af de tilstedeværende. Sagen kom

siden Hr. Olut for Øre, og han blev meget fortørnet
over dette lndgreb i hans Rettigheder, især da man for-
talte vidt og bredt, hvor livagtig Karlen, som agerede
Præst, havde efterlignet Hr. Oluts Manerer og Udtryks-
maade. Det er vist ikke umuligt, at de unge med deres

Karikeren af Vielsesceremonien har sigtet til en eller an-

den Leilighed, hvor Præsten har de været mindre korrekt
i sin Brug at Ritualet. Nok er det, han blev gram i Hu,

og da han havde faaet opspurgt, hvem der havde fore-
taget den fatale ,,\'ielse", lod han ham stæ!'ne til at møde

76
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78 A. C. Thomsen,

Kallager erklærede dertil, at Karlen forlængst havde
tilbudt, at han gerne vilde udstaa Kirkens Disciplin for
den .fule-Leg og give lidet til de fattige efter hans Lei-
lighed, men Procesomkostningerne hverken kan eller I'il
han betale; og han bebreider Præsten hans Liforsonlighed;
han havde endog nægtet den unge Mand Adgang til at
nyde Alterens hellige Sakrament. Og da Præsten derpaa

tager sit Forligstilbud tilbage, gor Kallager det samme,

idet han spydigt tiltøier, at han ,,lod det saa ankomme
paa Hr. Ole Lerqves Christen Kierlighed, hand haver be-
robet sig paa at have til ham, som nu kand sees, hvor
vidt den strekker sig".

Som Vidne inrlkaldtes da for Retten Præstens Karl,
Poul Eriksen, som ,,efter sin Eed med opragte Fingere"
blev udspurgt af Hr. Olufs ,,Prokurator", Monsr Brynd-
lund, om følgende Poster:

l. om ikke indstefnede Hans Jørgenssen sidstleden Nyt-
Aars-Dag om Aftenen tillige med eendeel fleere var
i Christen Hansens Huus i Aventsler'?

Hvortil Yidnet svarede: .fa!

om Vidnet ikke samme Tiid saae og hørte, at bem.

Hans.førgensen viede eller copulerede 2de Per-
soner tilsammen at de i Huuset r'ærende?

Hvortil Vidnet svarede: At hand saae, at bem.

Hans Jørgensen stillede en Mands og Qvindis
Person for sig og sagde:

-leg vier eder sammen med Ha*'re og Høe,

kand I ikke leve saae maa i døe I

Set dig paa Stok og Sten

2.

')

r) Fierde Linie lader sig ikke ret vel gengive paa Tryk.
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80 A. C, 'lhomsen.

men ingen som denne. - Degnen læste ikke med
eller begik noget usømmeligt

Da Degnen imidlertid ikke var mødt personlig, ud-
sattes Donrsal'sigelsen til Mandag den 10. Jan. 1735 i Kir-
kens Kapel. De to Prokuratorer fortsætter deres Diskus-
sion, men man mærker, at Kallager nødig r,'il have Dom
over sin Klient, og da han intet Held har med sine Be-
stræbelser, giver han sin F-ortrpdelighed Luft: ,,dog
haver Hr. O. L. fundet behag i at fortølge den fattige
Bonde-Karl til Dato. hvilket Kallager vilde ligne ved den

gamle Tale-maade, som pleier at sigis: Hvor Gjerdet er

lavist, vil hver Mand over ! Ikke dismindre vilde dog
Kallager vente, at Hr. O L. som en bekiendt retsindig
Præste-Mand lader see Christen Kierlighed og Medliden-
hed imod denne fattige og af ham forfulte Lam i hans

Menighed".
Sluttelig indlodes Sagen til Doms, og blel da saaledes

.,accorderettt:

u - åt Hans Jørgensen udstaar Kirckens Disciplin og.
betaler til Sognets Fattige I Rdlr. saa og betaler
Sagens Bekostning med 4 Rdlr."

Præsten vandt saaledes sin Sag, og Godset har sand-

synligvis maattet udrede Bøderne for den ,,til Senge lig-
liggende" Landsoldat.

Hvilke Motiver Hr. Olul har haft til at forfølge dette

,,Lam' af sin Menighed, er uvist, men man fristes næ-

sten til at mene, at hans lver i Sagen snarere skyldes
personlig Hævnlyst end geistlig Nidkærhed.
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82 A. C. Thomsen.

oprettedes 1737, blev det en af dets fornemste Opgaver
et føre et effektivt Tilsyn med Præsternes og Degnenes
Liv og Lære.

Allerede to Maaneder efter Kollegiets Oprettelse indløb
der til Kongen en udførlig Klageskrivelse, hvor alle Olul
Lerches Synder opregnedes. Det var en saakaldt Klage

,,uden Haand"; den manglede baade Underskrift og At-
sendelsesadresse, men var dateret den 3. Dec.1)

Kollegiet tog straks tat paa Sagen, og lor at indhente
nærmere Oplysninger skrev man - 7 . Jan. 1738 - til
Biskop Ramus, bad ham ,,med al Forsigtighed" foretage
en Undersøgelse af Præstens Forhold og derefter indsende

sin Betænkning om Sagen. Brevet lyder:

Velædle og høyærværdige
høytærede Herr Biskop.

Indtagte til Hans Kongelige Maiestæt indkomne Me-
morial uden Haand tilsende \/i hermed Eders Hoy-

') I Rigsarkivet findes,,Dokumenter ang. Sognepræst
Oluf Lerche til Aunslev og Bogense Menrgheder 1738". -
,,Her indsluttet følger Acta i Hr. Lerckes Sag: l. An-
givelse til Hans Majestæt uden Haand. 2. Mr. Foghs
Bref. 3. Biskop Ramus Erklæring. .1. Spørsmaal til
Hr. Lercke. 5. dito om hans Forhold i Embede, Lif og
Lefnet. 6. Den om hans Udsigende holdte Protocol". -
Desværre mangler Nr. t. og 3. - I Saml. til Fyens
H is t. o g T o p." har Pastor G. Strøm meddelt tre af
Koilegiets Breve til Bispen, samt de ,,Erindringer(, som
Lerche fik med hiem.
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A. C. Thomsen.

FOG'S Derfor indhentede Kollegiet samtidig sine Oplysninger
BREV. paa Hr. Oluts Hlemegn ; saaledes vistnok hos Pror-st

Frick i Nyborg. Men blandt Sagens Akter tindes ogsaa

et Privatbrer,, underskrevet ai en vis I. R. Fog og da-

teret Rørbæk d. 22. lan. 173E. Det er desværre ikke
lykkedes mig at opklare, hvem han er; ieg har uden Re-

sultat forsøgt adskillige Kilder. Men maaske det maa

r'ære mig filladt at opstillc følgende Hvpotese. Jeg kunde

tænke mig, at Brevskriveren er en ung teologisk Kandi-
dat, der har Condition paa Rørbæk som Huslærer hos

Commerceraad Otto I. Engelsted. For at bringe sig i

Erinding hos Kollegiet med Henblik paa kommende ledige
Præsteembeder har han - som Brevet viser - aflagt
en Visit hos en at Kirkeinspektørerne, sandsynligvis Bluh-
me, og denne har da besluttet at benytte den tjenstivrige
unge Mand som lortrolig Undersøger i Sagen mod Lerche.
Den servile Tone i lircret og Taksigelsen ,,for den mig,
da ieg var i Kiøbenh. bcviste.Attectation og Raadgivelse",
taler til Støtte tor denne Optattelse. Og den eneste af

Slægten Fog der kan være Tale onr i denne Forbindelse,
stnes at være den .førgen Rasmussen Fog, f. 1713, som

blev Student 1730 og i 1738 udnær'ntes til Kateket ved

Holmens Kirke .')
Brevet indeholder adskillig, som er at den største ln-

teresse for os i denne Sag, og ieg vil derfor meddele
Hovedparten af det.

,,\'elædle og høiæn'ærdige
,\1 in i Herren meget højtærede Vely'nder!

,,Da Dcres Højærr'ærdigheds meget respective Skri-

84

tl Hiort-Lorenzen:
som Sognepræst til

Slægten Fog. S. 22. - Han døde 1769

Høielse og t.ellinge
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86 A, C. Thonrsen.

blive æsket til noget grundigt og nøje Eksamen,

skulde der vel befindes hos ham en hos en Præst
uventelig Vankundighed.

,.4[ dette kan lettelig sluttes, hvorledes hans

Prædi ken er kan r'ære, over hvilke man hører end-

ogsaa de vankundigste i Menighederne paa deres

Vis at klage; men selv har jeg ikke hørt ham før-
end i Caar, da jeg ved Leflighed, som feg søgte
for at kunne skrive noget vist derom, tik utormærkt
en af ham at høre, som I'ar uden al baade ret nyt-
tig Undervisning og Overbevisning, saa at det fast

er at holde for umuligt at vankundige Mennesker,
som hans Tillrørere er, ved saadan Prædiken skulde
kunne komme til nogen Eftertanke; dog kunde jeg

høre, at han havde den skreven lor sig, kan vel
være af hans Formand, som Folk ved at sige, thi ihvor-
dan den end var, kan jeg dog næppelig tro, at han

selrr kunde sammenskrive en saadan.

,,Hans Forhold i Liv og Levnet er aaben-

bare forargelig, saa at naar nogen her paa Egnen,
hvor han er bekendt, vil nævne en ugudelig Præst,
plejer hun lørst at næ\'nes. Han svær og bander,

taler foragtelig om den sande Christendom, skæm-
ter groveligen, har og tilforn (nu, kan ieg ikke
skrive, thi efter min Hjemkomst fra København har

ieg ikke set ham uden tvende Gange, og det her

paa Gaarden) ladet s:g se drukken i Selskab; han

skiældes og klamres med Bønderne etc., saa at han

er en af de torargelige Lemmer i Lærestanden, som

billigen burde afskediges, andre hans Lige til Ef-
terspn.

,,O, min meget hoitærede \/elgnder! Det staar
jarnmerligen til med Lærerne her næsten overalt ! Van-

kundige er de, og Fordærvelsen er hos dem, hvad kan
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stt A. C. Thomsen.

P. S. Saa hastig som jeg havde læst Deres respec-
tive Brer', brændte ieg det efter Befaling."

Kommentarer er egentlig overflødige
Brevet taler sit tydelige Sprog om, hvorledes man her

paa Egnen estimerede Hr. Oluf. Meget karakteristiske
er hans Udtalelser til Fog om Kristi Krav til Mennesker;
de skulde nok forskatfe ham Kollegiets Bevaagenhed !

Men karakteristisk er ogsaa den Metode, r'i her ser
Kirkeinspektionen og dens tjenstivrige Redskaber anvende,

naar der foretoges Undersøgelser ,,med al Forsigtighed"
og indberettes ,,med Hiærtets Ømhed", som F'og skrit'er.
En lignende Fremgangsmaade kendes fra andre Tilfælde.

Imidlertid havde Biskop Ramus foretaget Undersø-
gelsen paa sin Maade. Vi har ikke hans Erklæring, men det
fremgaar af Kollegiets Svar, at han havde benyttet sin

sædvanlige Fremgangsmaade og gjort Olut Lerche be-

kendt med de Anklager, man rettede mod ham, og efter
mundtlig eller skriftlig Forhandling med ham svaret Kol-
legiet, at Præsten nægtede det meste og søgte at und-
skplde Resten.

I København \/ar man ikke tilfreds med dette Svar og
KØBEN- besluttede at beordre Hr. Oluf derover, saa han kunde
HAVN ! staa tit Regnskab for sine Bedrifter. Man skrev derfor

under 15. Marts til Bispen :

TIL
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90 A. C. Thomsen.

løb ham koldt ned ad Ryggen, naar han tænkte paa, hvad

et teologisk Krydsforhør kunde tøre til. Dels var det io
mere end 25 Aar siden, han sad ved Eksamensbordet,
og dels var der efter den Tid sket en religiøs Strømkæntring
herhiemme, og han kunde ikke siges at staa i et særlig intimt
Forhold til den pietistiske Ber'ægelse og dens Mænd

Da han naaede til Københa\/n, opsøgte han sagtens

først sine Slægtninge derinde lor at puste lidt ud efter
Reisens Strabadser. Men etter sin lnstruks skulde han
jo straks melde sin Ankomst til Kirkeinspektions-Kollegiet.
og derfra modtog han saa en Ordre til at give Møde i
Kollegiet Tirsdag d. 29. April.

Saa sad han da Ansigt til Ansigt med de tem højær-
værdige Herrer Ceneral-Kirke-lnspektører, der alvorlige
og bekymrede betragtede den slemme Præst fra Fyen,

som de nu halde faaet paa Anklagebænken.

Først paalagde man ham at svare oprigtigen, ,,den
reene Sandhed paa de til ham gjørende Spørgsmaale . . .

og blef han da først af Hans Exellenze Hr. Geheime

Raad og C)ber Secretaire von Holstein underrettet om

Anledningen og Aarsagen til denne lndkaldelse, og blet

derpaa tilspurgt cfter de Spørgsmaale, som af Collegio
tilforn vere forfattede . .

Nu fulgte der et teologisk Kr5,dsforhør, der varede i
i adskillige Timer. Man stillede ham ialt 76 Spørgsmaal,r)

det ene efter det andet, udelukkende om hans Lære, og
mange at dem vilde have været vanskelige nok at gøre

Rede for, selv for større Teologer end Oluf Lerche. Vi
vit imidlertid ikke her gaa nærmere ind paa hans Besva-

relser; vi skal siden stifte Bekendtskab med de vigtigste

rf Der vaf nu egentlig 80, men ,,disse 77, 78' 79' og 80.

Spørgsmaale bliver for Tidens Skyld forbigaaede. - A.
Hø jert'.
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s2 A. C, Thomsen.

-,Jeg nægter ikke, at jeg fo om Søndagen, naar ieg
gaar paa Prædikestolen, ligger min skrevne Prædiken udi
Altar-Bogen, for i Nøds-Fald at hfælpe min Hukom-
melse, som af mange store, udstandne Svagheder er
saaledes svækket, at ieg ikke aldeles kan fidere paa
den."

At han snart aldrig holder luld Messe, men ude-

lukker Evangelium for Alteret, og ,,Nu bede W
den Hellig-Aand ;" iblant og T r o e n.

- ,Om Vinteren, naar Dagen er kort, da for ikke at
give Menigheden Anledning tit - i [hvert] Fald dem"
som er langt fra Kirken tiggende, saa som over en

halv Mil - [at] blive ganske borte fra Kirken, saa
har ieg undertiden ladet holde halv Messe. "

Tager mest alletider bort efter Prædiken i Compag-
nie og er ofte hele Ugen, ja 14 Dage tillige borte;
da Embedsforretningerne maa bie efter hans Hiem-
komst.

- Dette er aldrig af mig begaaet, at ieg har reist
anden Steder end lige fra Kirken og til mit Hus, [ikke
heller] at ieg har været saa længe fra mit Hus uden
Biskoppens og Provstens Forvidende; og imidler-
tid har jeg udi min Fraværelse ladet Embedet saa-
ledes forsyne, at ieg er vis, der er intet forsømmet."

Brugei generale [almindelige, ens] Formularer i
Skrifte-Stolen, Barselkrrinders Indledning og Forbøn-
ner lor syge, trugtsommelige, Børn etc., uden For-
skel paa Omstændighederne.

- ,,Hvad Skriftetalen angaar, da, saa mange Beken-
delser, som der forekommer mig , derefter
retter jeg min Tale, ligeledes med at bede for Syge,
som begærer Kirkens Forbøn, og ieg ved, at deres
Svaghed er til, [og] hvor ieg ved, at saa mange, som
er anlørte at blive bedet lor, er ikke med nogen sær-

2.

3.
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9-1 A. C. Thonrsen.

endnu i Live [!] Jørgen Hansen af Reistrup harikkc
begæret min Tieneste."

At han antager og afviser Folk ved Skrittestolen,
uden Reflexion om de ved noget eller ikke,

afviser dem, han hader, aabenbare for Menighedens
Øine og beskæmmer dem, imod Loven og Ritualen.

Til l0-ll : ,,Naar ieg om Løverdagen catechiserer og
finder da nogen, som er saa grove, at de hverken
kender Gud eller dem selr,. langt mindre ved, hvad
Gavn de har af Sakramentet, saa beder ieg dem, at
de hellere vil blive derfra for denne Gang, og imid-
lertid lade sig bedre oplyse; da de gerne og uvæger-
lig skal blive antagne.('

At Menigheden maa bie mange Gange 2, 3 a 4
Timer efter ham med Gudstjenesten, -

- ,Jeg ved ikke, at dette sker, og om det undertiden
skulde ske, at de noget skulde komme førend ieg, saa

sker det formedelst Forretninger udi Embedet, som
kan foretalde."

- og udsætter han ofte baade Skriftemaal og Al-
tergang uden ringeste Fornødenhed.

- ,,Er aldrig sket uden Fornodenhed, og [kun] naar
ingen har ladet sig tegne,"

14. Hvorledes han handler med Conf itentibus'?
,,Med Confitentibus [d. e.,,Skriftebørnene"] forhandles,
at naar der har været catechiseret, da fremkommmer
tit Skriftemaatet først dem, som er gamte og gifte
Folk, som naar de har begæret at faa Afløsning, saa

forst forestiller jeg dem Syndens Straf, og hvad den

opvækker for os, som er Guds Vrede, og dernæst
lormaner dem tit sand Anger og Ruelse, en stadig
Tro og til Forbedring herefter."

t0

I l.

12.

t3.
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96

22

A. C. Thomsen.

- ,,Dette tilstaas eengang at \'ære sket, men iLf.a 
"fnogen Foragt til den døde eller hans efterlevende Ven-

ner, men aleneste aI en Glemsomhed..,

Om ikke en andengang biede Lig etter ham ved
Kirken over en halv Dag, indtil en Soldat maatte
hente ham ?

Hvor han da var? Og om han ikke fandtes at drive
sine Svin ud ?

22-23i Jeg ved ikke, at det er sket, og om saa I'ar
var det umuligt for mig at vide, naar Liget var kom-
met i Jorden, saasom det ikke er brugeligt at altid
ringes med Klokkerne, og Kirken ligger ude paa vild
Mark tra atle Byer."

Om han ikke eengang glemte et Lig, hvorover skulde
prædikes, indtil imod i Aften? : som Kromanden i
Korkendrup kan vidne med sine Folk.:

Hvorledes gik det til'i

Om han ikke var paaJagt iKissendrup Hauge?
Til 25-25-26: ,,Om dette er jeg aldetes intet vidende,
og at ieg udi mange Aar ikke har r'æret paa Jagt
paa de Steder."

27. Om han bruger Medhjælpere, naar han sætter Me-
nigheden an til fattiges Penge og deler Pengene

ud?

,,Jeg har aldrig taxeret Meuigheden eller Sognef olket for
noget vist at give til de fattige, men hvad som gives
at dem er enten deres egen udlovede og friviltig Løfte
udi Provstens Overværelse, etler det er det af Kon-
gen allernaadigst prabudne, og for disse Ting ligger
hos Inspectørerne mine aarlig atlagte Regnskaber un-

:{
.

a

1

t

24.

25.

26.
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98 A. C. Thomsen.

32. Eller tager Confirmandos for sig i Huset til
Undervisning ?

- ,De som skal til Kontirmation, tager jeg hiem til
mig her udi [Huset?], [ørend Konfirmationen sker."

33. Hvad der passerede paa Skjærtorsdag 1737 med

en Dreng af Reistrup, som han paa Kirke-Vejen
tandt at have kørt en Gen-Vej ?

34. Om han ikke ilde slog denne Dreng og næsten

ihiel?

Til 33-34:,,Dette er aldrig sket!"

35. Hvorledes han handlede imod de tattige og Tiggere ?

36. Om han slaar dem ?

Til 35-36: ,,1 Følge Hans Mais. allernaadigste For- I

ordning nægter jeg ikke, at ieg lader fremmede og G
omløbende Betlere udi Sognet bortføre til Nyborg, og
videre har ieg ikke haft med dem at handle."ll

37. Hvad der passerede imellem ham og Urtegaards-
Manden lra Raschenberg, som truede ham med Proces?

38. I hvad Ærinde Hr. Pastor var kommet ind i A u n s -
lev Kro') den Tid?

39. Om han ikke slog denne Mand ilde og skældte ham
for Tyv ?

rl Sandsynligvis illg. klg. Reskr. 'liu 1736 og Forordn. d/ru

1731. - I denne Tid, da Betleriuvæsenet florerede, havde
man ofte Besøg af en 8-t0 Tiggere daglig. Disse skulde
indfanges og føres til et ,,Arbejds- og Rasphus". I

') Foruden de priviltig. Kroer, som f. Eks. Langeskov Kro, ]
fancltes dcr Smugkroer i Snesevis, saaledes de to, som t

her nævnes i Aunslev og Korkendrup.
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100 A. C. Thomsen.

43. Om hans Skolemester Hans Fiilstrup ligeledcs

jager ?

44. Hvor han iager, og med hvis Tilladelse?

Til 43-44: ,,Jeg har vel en Person udi min Tieneste,

som har hidtil lært mine Børn at regne og skrive.
samme Karls Navn er Hans Fiilstrup;1)men han har al

drig faget efter min Begæring eller lor mig udi min

Hiemmeværelse. Om han undertiden, naar ieg ikl<e

har r'æret til Stede, for at forslaa Tiden [har] redet
ud paa Jagt enten med en eller anden af de omlig-
gende Proprietari-Skytter, det har været en Sag, som

ieg ikke har saa nøie observeret."

Dette er mit sandfærdige og underdanigste Sl'ar paa

de 44 Spørgsmaal, som mig i Dag er forelagt.

Kjøbenhat,n, d. L Mai. .4o' 1738.

OLUF LERCHE.

,,Ovenstaaende Best'arelser er af Hr' Lerche ' . sel\''

i min Overr'ærelse her egenhændigt indtørt

A. HØ.IER.

Det er en mærkelig Samling at stort og smaat, Kol-

legiet har taaet samlet i disse 44 Spørgsmaal, og man

faar det Indtryk, at meget skyldes løs og ondsindet

Sladder og hidrØrer tra saa uvederhættige Kilder, at Kir-
kens høie Styrelse ikke burde have benyttet det. Dertor

taar Hr. Olut ogsaa flere Steder let Spil med at gendrive

Beskyldningerne. Andrc Sleder nøie; han med en lige-

t) 1745 nævnes Fiilstrup som ,,Hollænder" paa Rørbæk; en

Søn bliver døbt 
-f ens O 1u f.
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t02 A. C Thrrmsen.

kelig graverende til at meclføre Embedsfortabelse. Maa-

ske fordi Præsten har haft os ukendte - \'el-
endere, der har talt hans Sag hos Inspektionen. Og
maaske hans strenge Dommere har ladet sig ber'æge af

hans angerfulde Lølter om ,,Forbedring i Kundskab og
Omgængelse," saaledes som det næ\'nes i lølgende Brer-
til Biskop Ramus.

Da man havde demitteret Olul Lerche, som med let-
tet Hiærte kunde reise hiem med sine ,,Erindringer", skrev
man saaledes til Bispen:

,, . . . . . . Vi har,e den Ære herhos at tilsende
Eders Høyærr,ærdighed in Copia de Erindringer.
som vi have eragtet nødvendige at give Hr. O I u f

Lerche, etterat Vi har.'e nøye e.ramineret ham, om

de imod ham saavel i Henseende til hans Lærdom,

som hans hidtil førdte Liv og Levnet indkomne Poster
og udi samme Examine befundet hans Kundskab om

de allernødvendigste, og den christelige Religions
Grund egentlig vedkommende Lærdomme saa slet,
som vi aldrig af en Lærere, allermindst saadan een,

der i saa mange Aar har staaet udi Embedet og
lært andre, havde ventet, eller Os kundet forestille ;

saa og med Smerte ertaret, at de om hans Opfør-
sel indklagede Puncter, elter hans egen Tilstaaelse,
til storste Deel at r'ære ikke ugrundede. Vi communi-
cere Eders Høyærværdighed dette i den Henseende, at

De vilde behage at have et agtsomt Øye, saa vel
paa andre i slige Omstændigheder, maae skee, staa-

ende Lærere i Deres Stift, son og in specie paa

bemeldte Hr. Olui Lerche, med tienstlig Begie-
ring, at De vilde nØye paa agte, orn og hvor viit
han efterdags maatte etterkomme de Os, som vi et-
ter Kierligheden tormode. oprigtig givne Løfter og
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r04 A. C. Thomsen.

reris tilhørende Rcquisita og tornemmeste Pligter
regner et opbyggeligt og Christeligt l-efnet, men

det ganske forbigaar, som noget der ei har lagt
Ham hidtil paa Hiertet.

ad quæstionem 2 dam. meener, at det indvor-
tes Kald al Cud til Lære-Embedet bestaar paa

Vocandi') Side i hans gode lntention,!) og ved

saa elendigt et Sr''ar yiiser, aldrig at hat'e hafft

Kundskab om dette indvortes Kald eller nogen

Bekymring derom.

ad I2 mam. og andre Spørsmaale ey veed ret, hvad

Anfegtning er, og hvorledis en ret Troende og
tro Lærere med Anlegtede bør handle, og kand

trøste dem mecl den Trøst, Hand sell er trøsted
med af Cud ; men heri alleene refererer:r) sig til
Ritualen.

ad 15 mam. At hand ei kiender nogen Pligt al paa-

ligge en retsindig Lærere i henseende til Hans

,Vleenighed og de ham betroede Siæle uden for
Kircken og dens Guds tieneste sampt Catechisa-

tion og Repetition, som der kand skee.

ad I 9 et 20 viiser sig gandske uviidendis iden for-
skiæl der er paa Naturerrs og Naadens Kratft og
og Virkninger, og hvorleedis begge ytre sig end-
og i Omr.'endelsens baade Begyndelse og Frem-
gang; saa og

ad 2 4 t a m. hvori en talsk Omvendelse bestaaer,

og hvori den fra den sande Omvendelse er ad-

skilt og kand kiendis'?

rl Den Kaldedes,

'?l Forsæt.
3l Henholder sig til Kirkereglerne.
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t06 A C. Thomsen

I

,,Ligeleedis maa General -K i rcke - I n s p e c t i o n en
af Hans egenhændige Erklæring paa de Ham forelagde

Poster om hans Forhold i Embede, Liv og Lefnet med

Smerte see, at uanseet Hand negter de fleeste imod
ham indklagede Poster, Hand dog ey kand fragaae

mange ting, som lillige med de om Ham indhentede

troer'ærdige beretninger nok som viise, at han hidtil
cy har tænckt paa, at være Meenighedens Forbillede,
og at lære dem med sit eget gode og gudelige Ex-
empel, men langt meere med Slagsmaal, Eeder og Ban-
der, hengivenhed til verdslige lyster og bekymringer
og derimod uforsvarlig Skiødesløshed i det Ham betro-
ede vigtige Embede været en anstødelig og forargelig
Prest baade inden og uden Kircken.t)

,,Men i hvor stoer end denne Hr. OIuf Lerkes Van-
kundighed, og i hr.'or anstØdelig Hans Forhold hidtil
kand have været; saa dog siden Hand sell lover at
hedre sig ved Guds naade etterdags i begge deele:
saa vil G e n e ra I - K i r c k e - I n s p e c t i o n e n dennegang
antage saadant Hans glordte Løfte, og hermed tormane

og erindre Ham, for sin egen Persohn med Petro al-
vorligen og redeligen at vende sig til Cud i Christo, da

Hand siden med ret kralft og Velsignelse kand lære,

omvende, trØste og styrrcke sine Brødre ; og at lade en

') I den bevarede Kladde til disse Erindringer er det sidste
Stykke næsten skarpere i Tonen; Hviid - som efter
Skriften at dømme er Forfatteren - skriver saaledes:
,,Skønt han vel nægter den største Del, saa dog af det,
hand self tilstaar og man veed tilvisse af troværdige
folks beretning er det aabenbar, at han har været til
Dato en meget forargetig Præst i ord og gierning, i
Kirken, og uden Kirken med æder, bander, slagsmaal og
andre saa danne ting. som ere en ærbar Soldat end siden
en Præst uanstændig." -
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r08 A. C. Thomsen.

ikke tor Fremtiden vilde nojes med de Efterretninger, som

man kunde faa gennem Biskop Ramus, nren o.gsaa frem-
deles vilde skaffe sig fornøden [.'nclcrretning gennem pri-
r ate, ,,fortrolige Hjælpere. -

Det var saaledes egentlig et bedrør'eligt Skudsmaal,

Oluf Lerche havde med sig hiem til Skalkcndrup fra den

Eksamen. Han havde io klaret sig fri at Dom og Straf,
nren alligevel ! Han havde saa sandelig ikke høstet
Laurbær paa den Kobenhavnstur!

.feg tror næsten, den skrappe Kur tog Modct fra ham.

.fcg kender i alt Fald ingen ,,Historier" om han lra hans

sidste tolv Leveaar: der blev mere stille om hans Navn.
Dermed er selvtølgelig ikke sagt, at han som en angrende
Synder begyndte et nvt og bedre Liv og blev et andet

Menneske fra den Stund af. Dertil var de gamle Lpster
hrm vist for mægtige. Og i Grunden betød Københavns-
rcjsen vist nærmere en veloverstaaet Forskrækkelse end

Indledningen til en Omvendelse. Han passede sine Kir-
ker, saa han ikke kunde anklages fra den Side; han vog-
tcde bedre paa sin Mund cnd før og passede paa ikke
at komme i Strid og Proces med Folk; men hiemme i

Præstegaarden er der nok alligevel nu og da pokuleret
oc iubileret lidt efter gammel Sædvane; dct gik hlot mcre
stille al end før.

I torskellige Embedssager tra de tølgende Aar støder
vi paa hans Navn, men han gør sig ikke særlig bemær-
ket i nogen Retning. Vi har saaledes hans Indberetning
I 743 til [-ente Adelers ,,Tilstanden i Nyborg Amt !743",r)

'l Manuskript i Landsarkivet. - tjddrag aftrykt i ,,Svend-
borg Amt", lgl6.
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il0 A. C. Thonrsen.

Aar efter rykkede Dreyer ind som hans Eftermand i Em-
bedet og døde her I 763.

Ht'orledes Oluf Lerches Familietorhold egentlig har r.æ-
ret, lader sig vanskelig oplyse; jeg har saa godt som intet
fundet optegnet derom, og vi har ingen Kirkebog bevaret før
1763. Allerede i 1738 var han, som nævnt iFogs Brev--
Enkemand ,,og haver mange u-opdragne Børn, over hvilke
man maa ynkes". Han holdt dog Skolemester til dem,

ved vi, selv om det maaske ikke var stort bevendt med

Undervisningen, de iik. Af disse Børn nævnes en Datter,
Margaretha; en anden, der hed Anna Sophie etter sin

Farmor, var født l7l4 og blel' gitt med Sognedegnen,

.f ens Torsager.. Hun døde som harrs Enke 1773 i Auns-
lev. t)

Oluf Lerche havde et ,,Fruentimmer" i Huset, en

Husholderske, hl'ilket io var meget nødvendigt i den

store Gaard, hvor en rigtig Husmoder, der myndigt
og bestemt kunde have lndseende med alt ude og inde

og med Børnenes Opdragelse, vist ofte savnedes.

Oluf Lerche blev ikke nogen gammel Mand, maaske

'l Hun lignede i meget sin Far. Der fortæltes om hende,
at hun ved sin Munterhed, sit gode HumØr, var godt lidt
af Skolebørnene. F. Eks. morede det hende at Faa de bar-
benede Skoledrenge til at trække sig rundt i et Deigtrug
paa de store Fladvande ved Bymosen i Middagsstunden.
Det gik storartet, tit Knægtene en Dag væltede Madam-
men ud af Truget,
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