
BISKOP JAKOB MADSEN 

:V H. Øllgaard 

_-\.!2 ce- · ~ -e:esserer i g for Fyens Historie omkring Aar r 6oo -

::-7 - gne- eller Personalhistorie eller Topografi - kender 

_ ladsens Visitatsbog og vender tilbage til den Gang efter Gang, 

den i sin kortfattede Form giver en saa forbavsende Mængde 

Oply ninger af mange forskellige Slags. 

Den blev ikke skrevet med Offentliggørelse for Øje, men bestaar 

af Bi koppens private Kotitser om det, han saa og hørte i Sognene 

paa ine mange Embedsrejser. Først r853, da den blev udgivet paa 

Tryk af A. Crone, blev den kendt udenfor Arkivfolks snævre Kreds. 

- -aar Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1929- 32 lod 

den udgive paany, bearbejdet af Pastor Idum, Føns, er det et Udtryk 

ior, at den stadig har Betydning.1 Maaske kan det derfor ogsaa in

tere ere at faa noget at vide om denne Mand, Fyens Stifts tredie 

e\·angeliske Superintendent.2 

* * * 

ondag den r6. Nov. 1587 blev Fyens Stifts 2. evangeliske Super

intendent, Magister Niels Jespersen, begravet med stor H øjtidelighed 

i et. Knuds Kirke i Odense. Straks næste Morgen ·gik Pastores udi 

Odense til Lensmanden om et godt Raad, "hvorledes Klerkeriet 

;;'·ulde skikke sig her i Fyen i det Kald, som skulde gaa paa en anden 

- perintendent." Man var nemlig ikke ganske klar over, om man 

l - ·aar \"li.itat bogen (Vb.) citeres i det følgende, er det altid efter denne 
idste Cdga,·e. 

~ Ho,·edkilderne er: Bloch: D en fyenske Gejstligheds Historie I, S. 50-73, 
H . Rordam: Samlinger og Studier III, S. r 26- 44, Samlinger til Fyens Historie 
og Topografi YII, S. 288-g6, Pontoppidan : Annales III, forskellige Steder. 
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skulde følge Kirkeordinansens Ord om, at Sognepræsterne fra Stif

tets Købstæder skulde komme sammen paa den tyvende Dag efter 

Superintendentens Død i Stiftstaden, og der endrægtigt give 4 Sogne

præster Fuldmagt og Myndighed til at udvælge en, som er bekendt 

for at være egnet og værdig baade i Lærdom og Levned.3 Det var 

dem aabenbart bekendt, at Kongen paa dette, som paa mange andre 

Omraader, havde faaet større Magt. Lensmanden, Aksel Brahe, be

kræfter dette, at det ønsker Kongen at bestemme, og han lover at 

skrive til Kong Frederik II derom. Der kommer hurtigt Svar fra 

Kongelig Majestæt, "et lukket Brev, som var skrevet til den Danne

mand, som er M. Jacob lv!atzøn, som var Sognepræst i Ribe til Vor 

Frue Sogn", med Paalæg om, at to Præster eller Provster snarest 

muligt skal rejse til Ribe med det. 

Dette Brev findes in extenso i Ny Kirkehistoriske Samlinger VI, 

S. r 04 flg. og lyder: 

Frederik II med Guds Naade Danmarks, Norges, de Venders og 

Goters Konge, ... Vor Gunst tilforn! Vider, at som Sognepræsterne 

udi vor Købstad Odense og Herredsprovsterne udi Fyens Stift har 

været forsamlede og udvalgt Eder til en Superintendent udi Fyens 

Stift efter Mester Niels Jespersen, som nu nylig der sammesteds død 

og afgangen er, og de nu derom har haft deres Fuldmægtige hos os 

underdanigst begærende, at vi samme deres V al g naadigst vil sam

tykke og konfirmere, da beder vi Eder og begærer, at I samme Kald 

og Embede vil Eder underdanigst antage og siden med det første 

begive Eder til os at gøre Eders Superintendent-Ed. Vi vil Eder i 

samme Kald og Bestilling naadigst haandhæve og beskytte i alle 

Maader, som det sig bør. Der med sker os til Vilje. Skrevet paa vort 

Slot Haderslevhus den 4· December I s88 [skal være 87]. 

U n der vort Signet 

Frideric h. 

3 Max W. Olsen: Den danske Kirkeordina ns af I 539, S. I I 6. 
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I en sikker Tillid til, at Præsterne i Fyens Stift vil efterkomme 

h on ens Ønske, er Brevet formet, som det er. Og det blev ikke gjort 

til kamme. Den 20 . Dec. indkaldte Jørgen Simonsen, den kendte 

oo dy!!tige Pro\·st og OQ'llepræst ved Albani Kirke, alle Stiftets Prov

~·er og - gne?ræs erne fra Købstæderne? ) til Møde i Odense. De 

' ::e:- a· sen e -t ~lænd af Sted, som Ordinansen paabød; men 

- V5mænd bestemte, at en fra hvert Len var nok, der vilde 

-· · :i e Rejsegodtgørelse til to! Det blev Sognepræsten ved Frue 

: --:-·e i Odense, Berthel Lang, og Sognepræsten i Nyborg, Christiern 

B. n. og det er denne, der har givet os en levende Skildring af, hvor

dan det gik for sig.4 ytaarsaftensdag kommer de to til Ribe mel

lem Kl. r I og I 2 og tager ind hos Borgmester Laurits Tøgersen. 

Efter at Yære godt trakteret sendte de Kl. 2 Bud til Jakob Madsen, 

at de ha\'de "noget synderligt at tale med ham om, om han var 

ledio". Og da han var det, opsøgte de ham straks. Berthel Lang 

fremkom med deres Ærinde og gav ham Kongens Brev. Da han 

ha\·de faaet det, takkede han Gud, Kongen og os, men tilføjede, at 

han nok ha\'de nogle Uvenner ved Hove, som havde nævnet ham 

for Kongen, og at der i Fyens Stift maatte være dem, som langt 

bedre end han kunde varetage dette Kald. "Saa læste han kongelige 

~Iaje_tæts Brev, saa at Taarene fulde paa hans Kindben, før han 

fik det udlæst", og sagde, at han vilde raadføre sig med sine Kapi-

elsbrodre, inden han gav endelig Svar. Derefter bød han dem begge 

til at \'ære hans Gæster om Aftenen, og der har de aabenbart alle

rede faaet hans Tilsagn, for da Aftensangen var ude, fulgte de M. 

Jacob til Bispen, Hans Laugesen, "og talte da med ham om hans 

Examinats, Vidnesbyrd og Ordinats efter Ordinansen, og han sva

rede o_ \'el og beskedelig", saadan som Ordinansen bød. Nytaarsdag 

\ ·a ; de til _tort Fæstensøl med alle Byens Honoratiores, 2. J an u ar 

gjorde Borgmeteren Gæstebud for dem, og 3· Januar drog de sam

.1en med J akob Madsen til Koldinghus for at fremstille den udvalgte 

B'" ·op for Kongen, og for at han kunde aflægge sin Ed til Kongen, 

4 Samlinger til Fyens Historie og Topografi VII, S. 292 ff. 
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men da de kom til Kolding, var Kongen lige rejst til Fyen til Barne

daab paa Rantzausholm (Brahetrolleborg), og han fik af Kongens 

Sekretær Besked om at komme igen ved Kyndelmissetide. 

Dette Nytaar 1588 satte et dybt 'Skel i Jakob Madsens Liv. Der 

kan ikke være Tvivl om, at det kom ham ganske overraskende, og at 

de Taarer, han fældede over Kongens Brev, ikke i første Række var 

Glædestaarer, men Sorg over at skulle forlade sit elskede Ribe og sin 

kære Menighed der (j fr. senere ) . At det ikke kunde nytte at bede 

sig fri hos Kongen, vidste han i Forvejen. Vi har et Brev 5 fra Hof

præsten Niels Kolding til M. Hans Laugesen i Ribe, som havde bedt 

sig fri for at blive Biskop i Ribe. u melder Hofpræsten ham Kon

gens Afslag paa denne Bøn. Brevet er skrevet 22. Aug. 1569 og er af 

Laugesen paategnet: modtaget 30. Aug. Kl. 8 Aften i Nærværelse af 

M. Jacob Madsen. 

* * * 

Jakob Madsen var født 24. Juli 1538 i Vejle, hvorfor han tit fik 

Tilnavnet: Vejle eller Weyle eller Wellejus. Han var af god, anset og 

velhavende Borgerslægt, var yngste Søn af Borgmester Mads Niel

sen (død r 539) og Ellen (Lene ) Christensdatter, der var Datter af 

Storkøbmanden, Borgmester Christiern Nielsen i Varde (se Vahls 

Slægtebog ). Hans Farbroder Oluf var den første lutherske Sogne

præst i Vejle, hans Søster var gift med den senere Sognepræst sam

mesteds, Niels Buch; en anden Søster var gift i Asperup (med hvem 

ved jeg ikke ). Hans Farfader, Niels J ensen, var ogsaa Borgmester i 

Vejle og boede i "det Hjørnehus næst Norden for Kirkestræde tvert 

overfor Kilden". DeJ; kan nok være Grund til at nævne det Hus, for 

i det skete en historisk Begivenhed, som endnu huskes. En Januardag 

r 52 3 fik Niels Jensen Besøg af Christian II, og medens han var 

Borgmesterens Gæst, kom Landsdommer Mogens Munk fra Viborg 

5 Ny kirkehist. Saml. VI, S. 102. 
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med Danmarks Rigsraads og Adelens Opsigelsesbrev til Kongen, det 

Brev, som Mogens Munk ikke turde aflevere til Kongen direkte, 

men "glemte" i sin Handske, da han tog Afsked med Kongen.6 

Allerede et Aar gammel mistede Jakob Madsen sin Fader; hans 

:\!oder giftede sig snart igen med Clemens Sørensen, der blev Borg

mester efter :\lads 1 ielsen. Han begyndte at gaa i Vejle Skole, men 

allerede r o A ar gammel blev han flyttet til Ribe Skole, hvor han gik 

tre Aar .hos den berømte Rektor Jens Grundet, som stammede fra 

V e jleegnen. 

Han har sikkert boet hos Rektor, der havde mange Elever i sit 

Hus, og her blev hans Kærlighed til Ribe og dens Skole grundlagt. 

Det er sikkert en væsentlig Grund til, at han senere foretrækker at 

blive Rektor i Ribe, fremfor at overtage to andre ansete Stillinger som 

Rektor ved Metropolitanskolen i København og Lektor i Theologi 

Yed Sorø Akademi, som tilbydes ham. 

Da Jens Grundet ophører med at være Rektor i Ribe, bliver Jakob 

:\Iadsen flyttet til Odense Skole, hvor der ogsaa var en kendt Rektor, 

Laurits Kolding, som han boede hos. Senere kommer han til Viborg 

Skole, hvorfra han af R ektor R emboldt 1555 dimitteres til Universi

tetet i København. 

Det er ikke af Fattigdom eller Dovenskab, han saaledes prøver de 

forskellige Skoler, men for at faa den bedst mulige Uddannelse, og 

det vil i den Tid først og fremmest sige i Latin, som han ogsaa skrev 

ligesaa let som sit Modersmaal. I Visitatsbogen indflettes hvert Øje

blik latinske Sætninger, og det er netop tiest, naar det vigtigste eller 

mest rammende skal siges kort og klart. 

I Kobenhavns Bispegaard hos Dr. Peder Palladius, der da tillige 

,.ar "Cniversitetets Rektor, blev han i alle Rigets Biskoppers Nær-. 

Yærehe erklæret for Student af Mag. Hans Albertsen, som da var 

Decan og enere blev Palladii Eftermand i Bispegaarden. Efter Ti

dens kik skulde han blandt Universitetets Lærere vælge sig en pri

,·at Præceptor, og da valgte han samme Hans Albertsen. 
6 Iacobæus: En lærd Families Liv, S. I I o. 
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I tre Aar boede han hos den viden om kendte Professor Niels Hem

mingsen, der kom til at præge ham for Resten af hans Liv i theolo

gisk Henseende. Det 4· Aar boede han hos den kongelige Sekretær 

Jesper Brochmann. Det er netop i disse Aar, Niels Hemmingsen skri

ver nogle af sine berømteste Bøger, Enchiridion, som længe blev 

brugt baade her og i Udlandet som Lærebog i systematisk Theologi, 

og hans Evangeliepostil, - Bøger, som Biskop J ak o b Madsen paa

lægger de fynske Præster at anskaffe og flittigt studere, som han selv 

gjorde i sine unge Aar. Niels Hemmingsen var Filipist, d. v. s. Di

scipel af Melanchton mere end Luther; han holdt ikke af de udpræ

gede, klare Synspunkter, vilde hellere Enighed end Strid. Hemming

sen blev en Del paavirket af Calvin i sin N adverlære, hvilket førte 

til hans Afsked fra Universitetet en Del Aar senere, da den lutherske 

Rettroenhed kom i Højsædet her og i Tyskland. 

Jakob Madsen blev vist aldrig nogen selvstændig Theo log, det har 

vi i hvert Fald intet Bevis for. Vi har intet selvstændigt theologisk 

Værk fra hans Haand. Saa vidt vides, har han ikke udsendt andre 

Bøger i Trykken end en Katekisme, og den findes ikke mere paa noget 

af vore Biblioteker. Men efter alt at dømme fra de smaa Træk, som 

findes rundt om i Visitatsbogen, er han som Hemmingsen udpræget 

Filipist og meget optaget af at prædike Moral. 

Efter 4 Aars Studium blev han Baccalaureus og drog saa ud for 

at se sig om i Verden efter Tidens Skik; han vilde ikke nøjes med 

København, men maatte ud til de store Lærdomssæder. 

I sin Studentertid i København oplever han samme Aar, som han 

tager Baccalaureus-graden, den 20. Aug. Frederik !I's pragtfulde 

Kroning, hvor alt fint i Danmark var samlet, og Frue Kirke blev 

udsmykket med gyldne Stykker og skønne Tapeter, med Fløjl paa 

Gulvet, med Orgler, Positiver, Trompeter og Discant, med pragt

fulde Processioner til Domkirken, hvor Biskop Niels Palladius talte 

"ikke paa Latin og ikke paa Tysk, men paa Dansk, paa det at den 

største Part, som her er til Stede, kan forstaa, hvad der bliver hand

let". Der var pragtfuldt Fyrværkeri og Turneringer, saa der var 
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sandelig nok at se paa for en ung Student. Glæden over den unge 

Konge og den Sejr, der lige før Kroningen var blevet vundet over 

Ditmarskerne, prægede det Hele. 

Som det var Skik den Gang, skulde han ud at se sig om i den store 

Verden og prove at studere ved de verdenskendte Lærdomssteder. I 

Begyndelsen af I 56 I rejser han til Løwen og senere til Paris, hvor 

han begge Steder særligt studerer Medicin. (Man var ikke Fagspecia

list den Gang! ) Antagelig har han bevaret Interessen for dette Fag 

hele sit Liv, da hans ældste Søn, to af hans Svigersønner og hans 

yngste Søn alle var Læger paa en Tid, da disse fire repræsenterede 

ca. Halvdelen af Danmarks Læger; de to af Jyllands tre Læger var 

hans ældste Søn og ældste Datters Mand. 

Selvfølgelig maatte han ogsaa til Wittenberg for at studere Theo

logi og Filosofi, og her tager han I o. Aug. I s63 Magistergraden -

den Titel, han altid senere bliver kaldt med, paa Dansk forkortet til 

" Mester". 

Da han vender tilbage til København, bor han nu hos en anden af 

Tidens betydelige Mænd, Hans Thomissen, Sognepræst ved Frue 

Kirke, der netop i de Aar arbejder med U d gi velsen af sin kendte 

Salmebog. Det er i det Hele et af de mest fremtrædende Træk i 

Jakob Madsens Liv, at han har en paafaldende Evne til altid at 

komme i det bedste Selskab; det følger ham hele Livet. 

I København begynder han straks at undervise, og den lovende 

unge Mand bliver hurtigt ansat som yngste Professor ved Universi

tetet, Professor Pædagogiæ, med den svimlende Løn af 6o Daler for 

det første Aar. Det er derfor heller ikke underligt, at han ikke blev 

længe her, men lod sig lokke til Ribe, sin gamle Skoleby, der den 

Gang, efter danske Forhold, var en stor By med ca. 5000 Indbyggere 

og vel det betydeligste Kulturcentrum, i hvert Fald efter København. 

Hans Vært, Hans Thomissen, havde selv nogle faa Aar i Forvejen 

været Rektor her. Vi ved, at man samme Aar havde forsøgt at faa 

Hans Thomissen til Sognepræst ved Domkirken i Ribe og havde haft 

en Udsending i København med Kaldsbrev til ham, men han næg-
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tede at overtage dette Embede.7 Det ligger da nær at antage, at 

denne Udsending dog har haft det ud af sin Rejse, at han i Ste<;iet for 

en Sognepræst i afdøde Jens Grundets Sted har faaet en Rektor til 

Latinskolen paa Hans Thomissens Anbefaling. 

Paa den Tid var Pesten ikke færdig med at rase i Ribe, en for

færdelig Epidemi, der paa mindre end et halvt Aar bortrev over 

Halvdelen af Byens Befolkning. Fra Foraaret I 565 til Mortensdag 

s. A. døde 3000 Mennesker8
, deriblandt begge Byens Sognepræster, 

saa der skulde et vist Mod til at tage derover, men maaske har netop 

Jakob Madsens medicinske Studier og Interesser hjulpet ham. 

Kun smaa 2 Aar blev han Rektor ved Skolen, idet han allerede 

I 6. Marts I 567 kaldedes til Sognepræst ved Ribe Domkirke, og blev 

derved sin gamle Rektors Eftermand som Sognepræst, idet Embedet 

havde staaet ledigt næsten i 2 Aar efter J ens Grundet. Hans Efter

mand som Rektor blev mærkværdigvis den samme, som var hans 

Formand, Laurits Ægidiussen. Denne har brugt de to Aar til at stu

dere i Tyskland og taget Magistergraden der. Mon det er forkert at 

gætte paa, at han er flygtet for Pesten? 

Før sin U d nævnelse til Sognepræst holdt J ak o b Madsen stort og 

fint Bryllup paa Ribe Raadhus med K aren Baggesdatter, der da var 

I 8 Aar gammel. Hun var af gammel, velhavende Ribeslægt, hendes 

Fader var Bagge Jensen, Raadmand, Hospitalsforstander og en af 

Byens rigeste Mænd. I Ribe kan Slægten spores tilbage til I 4· Aar

hundrede; mange af dem var Raadmænd og Borgmestre. Hun blev 

ham en god Hustru Livet igennem, døde omtrent g Aar efter sin 

Mand den 14. Maj r6r5, efter at have skænket ham I3 ( I r? ) Børn, 

hvoraf den yngste fødtes i Odense, alle de andre i Ribe. Med hende 

arvede han ogsaa mange E jendomme i Ribe (herom senere). I sit 

Testamente skriver han saa smukt: "Min kære Hustru, Karine Bag

gesdatter, har forestaaet vort Bo flittigt og ret og levet med mig som 

en lydig, fin, oprigtig, from og ærlig Dannekvinde og har forh julpet 

7 Kinch : Ribe Bys Historie II, S. 162 . 

s Kinch II, S. 1 os. 
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hver af Eder særdeles af Boet." Og da han, ogsaa i sit Testamente, 

kommer til sine Bøger, skriver han: "Mine danske Bøger, som ikke er 

mange, tilligemed den danske Bibel, beholder Moder forlods ud." 

Med disse smaa korte Træk har han tegnet et smukt Billede af 

hende. 

om Præst blev han hurtigt meget afholdt. Da han af Kongen 

havde faaet Brev paa et ledigt Kannikedømme ved Domkirken i I s68, 
en meget rar Indtægt uden meget Arbejde, men dette ikke gav noget 

af sig det første Aar, tilbød Byen ham i Foraaret I s6g 30 Dr., ind

til han kunde faa sit Kannikedømme.9 Men det smukkeste Vidnes

byrd fra sit Sogn faar han ved Slutningen af sin Gerning, da han har 

været der i 20 Aar, da "Borgmestre og Raad og ganske Menigheder" 

i Ribe skrev til Kongen, fordi man havde erfaret, at han skulde være 

Biskop paa Fyen, og bad om, at de maatte faa Lov at beholde ham: 

" ... Menige Almue er meget bedrøvede og sorgfulde, dersom den 

fromme Mand nu udi sin Alderdom (han var knap 50 Aar! ) og 

lange og tro Tjeneste, som han har bevist i 20 Aar, skulde nu skilles 

herfra os, bedendes . . . at han maa blive her udi samme Tjeneste og 

Kald, efterdi han paa hans Embeds Vegne baade udi Pestilentsens 

Skrøbelighed og udi andre Maader baade har været og skikket sig 

vel og kristeligt med enhver, den fattige, saavel som den rige." 

Bag paa dette Brev, som er optrykt Bloch I S. 52, har Jakob Mad

sen selv skrevet: "Borgmesters og Raads Supplikats til kong!. Maje

stæt for mig, om jeg maatte blive udi Ribe, var præsenteret for Absa

lon Juel (Kongens ) Sekretær udi Kolding, først I588 den 4· Januar 

og siden for ham 3· Februar, da jeg stod i Haderslev, og blev Mikkel 

Thomsen, Raadma.nd, og Ebbe Mogensen, Borgmester ibidem, ganske 

af slagne; Kong l. M a jestæt vilde ingenlunde det tilstede. Deus miseri

cordiarum pater suo Jacobo vocato adsit. Amen!" (Gud, Barmh jer

tighedens Fader, være med sin kaldede Jacob. ) Denne Tilføjelse viser 

tydeligt, at ogsaa han var groet fast i Ribe og nødigt vilde derfra, 

selvom det var en Bispestilling, der lokkede. 

9 Kinch II, S. 1 6o. 
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Den Pest, der i det ovennævnte Brev hentydes til, kan ikke være 

den førnævnte, men den, der rasede i Ribe i August og September 

I 5 79, hvor blandt mange andre begge Byens Kapellaner døde; men 

her har Jakob Madsen vist sig som en ret luthersk Præst, som Peder 

Palladius skildrer ham i sin Visitatsbog: "Han skal være til Rede saa

vel ved Midnatstide som ved Middagstide, udi Mørke og Mulm, i 

Kulde og Frost op af sin Seng til det mindste Barn, som du har i dit 

Hus, naar han tilsiges. Er der Pokker hjemme, er der Pestilense, 

Hedesyge, Svedesyge, kolde Syge, eller andre Guds Gaver og Plager, 

lugter der vel eller stinker der ilde, da skal din Sognepræst derind og 

have sin Næse deri med, hvor du og jeg maaske gerne blev udenfor 

Døren; dersom han faar sin Del i det samme, saa maa han gaa h jern 

og lægge sig og dø; han maa ikke blunke derved, det er hans Embede." 

Præstegerningen tog megen Tid, ikke mindst fordi der blev holdt 

mange flere Gudstjenester den Gang. Om Søndagen var der Fro

prædiken mellem Kl. 5 og 6. Kl. 7 Y2 var der Højmesse, hvor man 

inden Prædiken havde Vielser, Barnedaab og Indførelse af Kirke

gangskoner. Kl. 8~ gik Præsten paa "Stolen" for at prædike, og 

Gudstjenesten skulde være færdig Kl. IO. Dette var Sognepræstens 

særlige Tjeneste. Kl. I 2 var der Katekismusprædiken, Kl. 2 Aften

sang. Desuden var der hver Dag Morgenbøn Kl. 4~ og Aftenbøn 

Kl. 2 (om Søndagen lige efter Aftensangen ) . Hver Onsdag og Fredag 

holdtes Prædikengudstjeneste, hvor Sognepræsten og Kapellanen 

skiftede hver sin Uge, og disse Ugedagsgudstjenester begyndte om 

Sommeren Kl. 6, om Vinteren Kl. 7.10 

Selvfølgelig var Sognepræsten ikke med til alle disse Gudstjenester, 

men som Kannik ved Domkirken havde han visse Forpligtelser til at 

møde ved de daglige Andagter. Netop i Jakob Madsens Tid (i I569 ) 

vedtager Domkapitlet "af Hensyn til Korsangen og for at holde 

Skoleungdommen, som udførte Korsangen, i Orden og for at opfylde 

andre gudelige Pligter", at der til de Kannik er, der mødte ved Mor

genbønnen, skulde uddeles 2 Blymærker ( plumbum ), og til dem, der 

10 Kinch II, S. 546 flg. 
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mødte ved Aftenbønnen, I Mærke.11 Disse Mærker skulde hver 

gælde I Skilling, saa det kunde slet ikke blive til saa faa Penge, hvis 

man var flittig til at møde. 

Som Medlem af Domkapitlet havde han ogsaa med alle Ægte

skabssager at gøre og alle gejstlige Retssager. Man havde 4 Retsdage 

om Aaret, de 4 Tamperdage, hvor den Slags Sager blev afgjorte. 

H an haYde Tilsyn med Domkirken og Bestyrelsen af dens Formue og 

alle Domkapitlets Ejendomme. I Ugen efter Pinse skulde alle Kanni

kerne møde, og alle Regnskaber aflægges. Den Kannik, som udeblev 

herfra uden lovligt Forfald, skulde bøde en Tønde Hamborgerøl. Det 

er ret efter Tidens Smag! Dette blev vedtaget I 5· Februar I 58 I 12 og 

har sikkert den Gang faaet Jakob Madsens Stemme, da han jo til 

Forskel fra nogle af de andre Kanniker boede i Ribe. Senere, da han 

var flyttet til Odense og beholdt sit Kannikedom, har han vel ikke 

været saa glad for den Bestemmelse, med mindre han sørgede for at 

anmelde lovligt Forfald. Af Forpligtelser, der fulgte med forKanniker 

i Ribe, bør ogsaa nævnes, at man daglig skulde yde Skoledisciple og 

andre fattige Hjælp og Kost. 

Præstegaard en, "Snagdal", la a paa det vestlige H j ørne af Skole

gade og Sønderportsgade. Der findes endnu Rester af den gamle 

grundmurede Del. Der var en Sidebygning med Svale, som faa Aar 

efter Jakob Madsens Bortrejse blev nedrevet, og en toetages Bindings

værksbygning blev rejst ud mod Skolegade ( I 592 ) . Huset ved Siden 

af var "Liljebjerget", hvor Anders Sørensen Vedel boede de sidste 

7 Aar, J ak o b Madsen var i Ribe. Han blev hans gode Ven. I Dan

marks Riges Historie r 536- 88, S. 2 73, staar der, at det I 6. Aarhun

dredes aandelige Liv i Danmark, baaret af de tre Mænd Niels Hem

mingsen, Tyge Brahe og Anders Sørensen Vedel, havde sine tre 

Centrer i Københavns Universitet, Uranienborg paa Hven og "Lilje

bjerget" i Ribe. Saa forskelligt et Præg hver af disse Centrer havde, 

fælles for dem alle var dog den stærke nationale Følelse for Fædre-

11 Kinch II, S. so8 f. 
12 Kinch II, S. 503 . 
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landets Storhed og Ære. Til de to af disse bærende Centrer i dansk 

A andsliv kom J ak o b Madsen saaledes i den allernærmeste Berøring, 

og naar han skrev og talte et kærnefuldt Dansk med levende Træk og 

Billeder fra det daglige Liv og Brug af Ordsprog, mærkes nok noget 

af Vedels Paavirkning her igennem. Et Par Prøver skal nævnes. Naar 

han ved sine første Visitatser paa Fyen talte om Bøn, sagde han: 

"Naar vi raaber: "Fader", da svarer han: "Ja, Søn, ja, Datterlille!" 

Thi vor Bøn klinger og lyder i Jesu Kristi Øre som en Stormklokke, 

og aldrig er ens Skjorte eller Særk en saa nær sin Krop, at Gud med 

Sønnen og den Helligaand er nærmere til Stede, naar vi raaber og 

paakalder Gud." Eller naar han ved samme Lejlighed opfordrer Folk 

til at gaa flittigt i Kirke med Ord som disse til Forældrene: "I skulle 

selv idelig gaa til Kirke og føre eders Børn med eder, det er saa 

smukt; Datteren gaar med Moderen, Sønnen tonter efter Faderen; 

Husbond og Hustru gaar til Bryllup, Gilde og Bodel (det er Jyden, 

der taler! ) sammen, det er saa smukt; men det er meget smukkere at 

følges ad til Kirken, saa skal de og følges efter til Himmerig" - saa 

er alt dette ganske friskt og levende, dansk og anskuelig Tale, let at 

huske. Og naar han i sit "Testamente 13 skriver til sine Børn, at det 

gælder om at "beholde et godt Navn og Rygte blandt andet Godtfolk, 

som deres Forfædre og Forældre før dem har haft, saa de kan være 

Hoved og ikke Hale blandt andre", - eller skriver om Skolegang: 

"Bogen ærer, den hende bærer",- eller om Økonomien: at de (Bør

nene ) "sparer paa Bredden og ikke paa Bunden, og ikke borger og 

køber alt det, de ser. En stor Husholdning er en daglig Tyv", - saa 

er dette god folkelig T ale, vidnende om en levende Forbindelse med 

Mennesker. 

Inden Anders Sørensen blev hans N a bo, var det den kongelige 

Historiograf, Hans Svaning, Vedels Svigerfader, der boede der. 

Ved Siden af Liljebjerget laa Skolen, hvor først Laurits Ægidiussen 

boede, efter at J ak o b Madsen var flyttet ud deraf; da han blev 

Sognepræst ved den anden Kirke i Ribe, St. Katharine, var det Magi-

13 H . R ørdam: Samlinger og Studier III, S. 126 flg. 
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ster Peder Hegelund, der efterfulgte ham. Han var meget litterært 

interesseret, oversatte og skrev Skolekomedier, som han tit lod Ele

verne spille til Folks store Glæde. Han blev Jakob Madsens Efter

følger ved Domkirken og I 594 Biskop i Ribe. 

Paa den anden Side Gaden ved Siden af Domkirken laa Bispegaar

den, hvor Hans Laugesen boede; denne var en stor Tilhænger af 

Niels Hemmingsen og saaledes theologisk ganske paa Linie med 

J akob 1\Iadsen. De var ogsaa gode Venner. 

Her kan ogsaa nævnes Dr.Johannes Amerinus, der blev Jakob 

Madsens Svigersøn, gift med hans ældste Datter; han var første 

Medicus i Ribe, Kannik, og kendt for sine latinske Vers, der havde 

indbragt ham Titel en: poeta laureatus. Der var sikkert ikke et Sted i 

Danmark udenfor København, hvor der kunde samles en saadan 

Kreds af Mænd. 

Det var nu ikke bare det aandelige, der interesserede ham. Gennem 

sin Kone kom han i Forbindelse med en hel Række Borgmestre, 

Raadmænd og Borgere. Han var en velhavende Mand og blev det 

ikke mindre ved Arv fra sin Kones Forældre. Han ejede en hel 

Række Ejendomme i Ribe, flere i Vejle. Kongen tillagde ham i 

Aarenes Løb Indtægt af forskellige Ejendomme baade i og udenfor 

Ribe. I sit Testamente gør han kort Rede for en lang Række Ejen

domshandler. Da han først blev Biskop, blev der vel ikke saa megen 

Tid til at tænke paa den Slags. Han nævner kun en Ejendom, han 

har købt, siden han kom til Odense, og den ligger karakteristisk nok 

ikke i eller ved Odense, men ved V ard e. 

Derfor ramte den store Ildebrand I58o ham meget haardt; der var 

jo intet, der hed Brandforsikring den Gang. Han skriver selv: "Al 

den Bygning, som stod paa nævnte Jorder, baade i Sortebrødregade, 

Hundegade og Klostergade, afbrændte; jeg havde 22 Skorstene staa

ende bare, da Branden var falden, og ikke reddet en Stikke deraf, 

saa jeg fik Skade udi den Brand for I 638 Dir." Han har opbygget 

af nyt i Ribe for 3454 Dir., og det er mange Penge efter den Tids 

Forhold. Derfor fraraader han ogsaa sine Børn at købe for meget 
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Købstadgods, uden en Gaard, deres Hustru og Børn kan bo i. "Thi 

de kan lære af mit Exempel, at jeg har mere forbygget og leppet paa 

min Ejendom, end den nogensinde har kostet". 

I Skiftet efter ham kan vi se, at han ogsaa i Odense havde erhvervet 

sig en Gaard, hvor hans Hustru og Børn kan bo i. Det er Erik Ven

stermands Gaard, som han har købt af Markvart Bille til Hvidkilde. 

Den fik hans Enke ved Skiftet. 

Han førte nøje Regnskab og kan, da han skriver sit Testamente, 

opgive, at han til Nytaar I 6o2 til sine 7 Børns Studier, M edgift og 

Bryllupskost har brugt "I 0229 Dlr. nøje regnet". Han glemmer ikke 

dem, der skylder ham Penge, som han ikke venter at faa ind. "Nok 

er Erik Lange borte for mig med 500 Dlr." Da han rejste til Odense, 

beholdt han sine Ejendomme og havde Laurits Steffensen Skriver til 

sin "Foged"; men denne snød ham og brugte adskillig Underfundig

hed imod ham, saa han mistede nogle Penge derved ( 260 Dlr. ) . Om

talen af disse Ting i Testamentet slutter med disse Ord: " Men dette 

har jeg saaledes tilsammendraget ikke for at rose mig, at jeg ved min 

menneskelige Fornuft, Klogskab og Flittighed haver bekommet saa

dant Gods og Penning, men af Guds allermægtigstes og barmhjertiges 

Haand, som har givet mig og mine saadant, naar jeg haver sødeligt 

sovet." 

I hans Ribetid oplevede man der en af disse Epidemier (som vi 

vel vil kalde det ) af sørgeligste Art, Hekseforfølgelser med Baal og 

Brand.14 3 eller 4 Kvinder blev i Løbet af kort Tid brændte i Ribe, 

og endnu flere blev anklagede for at være Hekse, men klarede sig fri. 

J ak o b Madsen blev blandet op i en af disse Sager, hvorfor den skal 

omtales nærmere, da vi ogsaa herigennem faar et friskt Indtryk af, 

hvordan han var som Præst. 

En gammel, fattig Kone, Maren Christens, med Tilnavnet: Præk

fader ( !),blev 29. Juni I577 anklaget paa Tinge for Trolddom. Man 

havde tre alvorlige Anklagepunkter imod hende: I ) at hun forsøgte 

14 David Grønlund: Historisk Efterretning om de i Ribe for Rexeri forfulgte 
og brændte Mennesker, Viborg 1780. 
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at forlade Byen den Morgen, Gertrud Povels skulde pines (Gertrud 

P. blev brændt Tirsdag før Pinse, men inden angav hun i det pinlige 

Forhør Maren som Troldkone, - og det er aabenbart i Forudanelsen 

herom, at hun har villet prøve at komme i Sikkerhed ). - 2) Hun 

havde opgravet nogle Skræpperødder. (Dem vilde hun bruge til 

Salve til et Bam, der havde Saar paa Hovedet, forklarer hun. ) -

3 ) Hun havde puttet den skidne Ende af sin Kæp i en Tøndespund. 

(Hun forklarer selv, at det var den rene Ende af Stokken, hun havde 

stukket i Spunshullet for at se, om der var noget i Tønden, og hun 

havde selv drukket af Øllet. ) 

Disse Anklager fandtes saa alvorlige, og hendes Forklaringer util

fredsstillende, saa hun bliver sat fast, og nu er man navnlig interes

seret i at faa hende til at angive sine Troldsøstre. En Mand, der 

aabenbart ikke kunde lide selveste Borgmesterfruen, Karen Fanninger, 

faar hende til at angive denne fine Dame; og den voldsomme og 

stridbare Kapellan ved Domkirken, Mads Pors, forhører hende paa 

det kraftigste, saa den gamle Stakkel tilsidst kører helt rundt i det 

og siger: "Her sidder jeg, en gammel, sanseløs Menneske, jeg ved 

slet intet af; lader mig nu være tilfreds (i Fred ) ." Den I7. Juli blev 

hun brændt paa saa spinkelt et Grundlag. For at redde sin Kone 

fra samme Skæbne anlægger Borgmester Sag mod den Mand, der 

havde faaet stakkels Maren til at angive Borgmesterfruen, og 20. Juli 

kommer Sagen for Retten. Her forklarer blandt andre Jakob Madsen, 

at da han var oppe paa Raadstuen for at trøste Maren og "bad hende 

paa hendes Salighed", at hun skulde tale Sandhed, hvilket hun ogsaa 

lovede; da kom han uforvarendes til at høre, da Byfogeden Niels 

Poulsen kom og spurgte, om hun "vidste noget med den Danne

kvinde Karen Fanningers, som hendes Ære kunde være anrørendes 

for Troldomssag, og om nogen havde bedt hende, at hun skulde 

lægge hende ud for Trolddom". Hun nævner igen Christen Nielsen, 

den ovennævnte Mand. Y deriigere forklarer J ak o b Madsen, at inden 

hun skulde lægges paa Stigen og brændes, havde han formanet hende 

igen "paa hendes Saligheds og Himmerigs Lod" at tale Sandhed, 
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"thi hun vidste nu selv, hvor nær hun var Himmerig og Helvede, og 

denne var en ringe Pine at ligne mod den evige Ild". Hun vidner 

nu igen paa hendes Sjæls Salighed, at hun ikke ved nogen uærlig 

Trolddom mod Karen Fanninger, men hun var en ærlig og from 

Dannekvinde i alle Maader. 

Hans Fanninger vinder Sagen, og Christen Nielsen maa gøre en 

kraftig Undskyldning for denne sin Fejltagelse. 

Samme Dag maa J ak o b Madsen vidne i en anden Sag af ganske 

samme Art, idet Maren Prækfader ogsaa havde angivet en anden 

Kone, Ingeborg Harchis. Hendes Mand tager 24 Vidner paa hendes 

Forhold, og her optræder J. M. med det Vidnesbyrd, at Maren til 

ham havde sagt, at hun selv ikke kendte nogen Trolddomsgerning, 

som Ingeborg havde gjort, men hun havde hørt om det af andre. 

Ogsaa Ingeborg Harehis slap fri denne Gang og næste Aar igen; 

men 32 Aar senere, da hun var en gammel, fattig Enke, der ikke 

havde nogen til at forsvare sig, kan hun ikke klare Sagen, men bliver 

brændt paa Baalet. 

Der kan næppe være Tvivl om, at Jakob Madsen ligesom sin Tid 

har troet paa Besættelser, og paa at der eksisterede Hekse; men han 

har afgjort ikke, som Kapellanen, kastet sig ud i Arbejdet for at faa 

angivet flest mulige, - men i Stedet for været ivrig for at redde de 

anklagede for Straf. Den gamle Kone har han besøgt for at trøste 

hende, inden hun skulde pines, for at hjælpe hende til ogsaa nu at 

tro paa sin Saligbeds og Himmerigs Lod. Det taler ikke blot til Ære 

for den lutherske Præst, at han her bringer hende Evangeliets Trøst 

i hendes Nød, men det giver ogsaa et lille Indblik i Tidens kristelige 

Tanke midt i denne ukristelige Behandling af Mennesker, man tænkte 

sig var i Djævelens Vold, og som man derfor straffede med Pinsler 

og Baal, at de dog af Guds N aade kunde frelses og faa Del i de 

saliges Opstandelse, om de afsagde sig Samfundet med Djævelen og 

bekendte deres Synd. Naar man behandlede deres Legemer saa gru

somt, haabede man paa, at Sjælen saa meget stærkere skulde vende 

sig til Gud. 
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!. Februar I 588 forlader Jakob Madsen Ribe efter 20 Aars 

-:::. Byen viste endnu en Gang sit Sindelag mod ham ved gratis 

e 6 \·agne til Raadighed for at transportere hans Ejendele fra 

:.:..: ~ noghøj. Den 2. Februar er han paa Haderslevhus og af

sin u perintendentsed til Kong Frederik II (y Spar Kamme

" HattersJeff H uusz ), og samme Dag udfærdiger Kancelliet for

_e Breve i den Anledning; først og fremmest Stadfæstelsesbrev 

b :\Iadsen selv, hvori der tillægges ham "al den Rente og 

: ed . ~om er tillagt Superintendenten, og som Magister N. Jes

h3.r haft før ham, og til Gengæld være forpligtet til at forestaa 

-"hede tilbørligt, paase, at Guds Ord prædikes og læres purt og 

- ·:tet, og at Skolerne bliver forsynede med duelige Skolemestre, 

.oig flittig i Visitats og anden Bestilling". 

]_j. Februar mellem Kl. 4 og 5 om Eftermiddagen bliver han 

· ., Biskop i Set. Knuds Kirke af sin Ven og tidligere foresatte, 

. ~n i Ribe, Mag. Hans Laugesen. Det har sikkert været ham 

·e. at det netop blev ham, Kongen satte hertil. Det smagte 

bogen kan vi se, at han i hvert Fald 2 Gange senere var 

in gamle By, i Efteraaret 1597 og Sommeren 1602. 

* * * 

::: _ andse her et Øjeblik og spørge: hvorfor blev Jakob Mad-

:_ ~zaar af det allerede meddelte, at det ikke egentlig. var et 

" ·e blandt Præster og Menigheder paa Fyen at faa ham 

- var heller ikke, fordi han havde Forbindelse paa Fyen, -

haYde en Svoger i Odense, en kendt Borger, Laurits 

~ eblad, - heller ikke fordi Jakob Madsen var ked af at 

:x og trængte til Forflyttelse, - men det var, fordi Frede

_ _:e ha\·e ham til Biskop. Derom er der ingen Tvivl, heller 

Fynske Årbøger 1945



H. Øllgaard: Biskop Jakob Madsen 

ikke om hvorfor. Det var, fordi Jakob Madsen foruden sine øvrige 

gode Egenskaber var theologisk og kirkepolitisk egnet. 

Frederik II var selv meget theologisk interesseret og fulgte gennem 

sin Svigerfader godt med i Forholdene i Tyskland, hvor Striden mel

lem de ortodokse (rettroende) og de af Calvin paavirkede Luthe

ranere rasede og svækkede ikke blot Kirkerne, men ogsaa Lande og 

Riger. Derfor var det Frederik H's Politik, at den engang vedtagne 

kirkelige Orden strengt skulde overholdes; ingen af de to Y derpartier 

maatte gaa af med Sejren. Det giver sig f. Eks. Udslag i, at Niels 

H emmingsen, som af de ortodokse beskyldes for Kryptocalvinisme, 

blev fjernet fra Universitetet, men dog stadig bevarede Kongens 

Gunst. Paa den anden Side forbyder Kongen Indførelsen af Con

cordieformlen, den ortodoks-lutherske Bekendelse. Kongen saa i Tysk

land, hvorledes den splittede Lutheranerne.15 I en Samtale med Uni

versitetets Professorer klarlægger Kongen sit Standpunkt : Det er mig 

haardelig imod, naar nogen vækker Tvivl om Rigtigheden af den 

Lære og Kirkeordning, som i vore Fædres Tid er befæstet og grund

lagt, . . . thi ved saadanne Stridigheder sønderslides Kristi Kirke, 

Skolerne lægges øde, Ungdommen forføres, Evangeliet hindres i sit 

frie Løb, U gudeligheden griber om sig, og Vorherre fortørnes. 

For denne Konge passede Jakob Madsen som Biskop. Han var en 

rolig og besindig Mand, ikke stridslysten, ikke ensidig theologisk, en 

rimelig og rummelig Mand, for at bruge et U d tryk fra vor Tid. Han 

var Filipist og Tilhænger af Niels Hemmingsen, men ikke udæskende 

og overdreven i sine Synspunkter, som hans Eftermand, Hans Knud

sen Vejle, der blev afskediget for Kryptocalvinisme. Jakob Madsen 

kunde lige saa lidt som Kongen lide Concordieformlen. Vi har et 

Brev fra Holger Rosenkrants, da denne var ca. 20 Aar og paa den 

Tid meget ortodoks, hvori han skriver til sin Fader: Denne fyenske 

15 Da Kongen af sin Svigerfader havde faaet Concordieformlen sendende, 
kostelig indbunden i Fløjl og med Guldbeslag, kunde han en Nat ikke sove, men 
gav Ordre til, at der skulde fyres op i Kaminen, og han kastede da Bogen 'paa 
Ilden, idet han sagde, at han " havde fanget en Djævel, som han vilde brænde". 
Helveg: Danmarks Kirkehistorie III, S. 182. 
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Superintendent, denne Spidsmus, skridende frem i sin egen Uviden

hed, som ikke undser sig for at vrøvle, at han glæder sig, ja, takker 

Gud, fordi han aldrig har læst, næppe har set de sande lutherske 

Kirkers Concordieformel, denne mest guddommelige FormeP6 

Vi ser derfor ogsaa, at noget af det allerførste, J ak o b Madsen ud

sender til Præsterne paa Fyen, er en Indskærpelse af Kongens Krav 

om Enighed i Kirken, og han forbyder strængelig at opvække ny 

Disputats om Sakramentet eller andre kostelige TrosartiklerY 

* * * 

Ganske kort efter J ak o b Madsens Ordination og Indflytning i 
Bispegaarden i Odense, i Klare Kloster, kom Frederik II rejsende 

her igennem; det var den 2. Marts. Han var syg og opholdt sig her 

kun ganske kort; men om Søndagen, 2. Søndag i Fasten, lod han 

holde Prædiken for sig, inden han næste Dag rejste videre til Antvor

skov, hvor han maatte gaa til Sengs og døde kort efter. Mon ikke 

det var den ny Biskop, der prædikede for Kongen? I hvert Fald har 

han da nok været til Stede ved den Lejlighed og for sidste Gang set 

den Mand, der havde gjort ham til Biskop. Jakob Madsen noterer 

i Visitatsbogen (S. 280 ) : A ar I s88, den 4· April, Skærtorsdag, den 

Dag Kgl. Maj. Kong Friderik II døde paa Antvorskov, visiterede jeg 

er (Vigerslev ) . Det var den første Kirke paa Landet, jeg holdt 

'isitats i. 

::.ren inden han tog paa denne sin første Visitatsrejse, der efter

: _:.~tes af en meget lang Række af lignende Rejser, havde han, som 

.::: ·· · var, udsendt et Hyrdebrev til Præsterne i Stiftet. Det er skrevet 

::.:.a Vers og paa Latin, slet ikke i hans jævne og d jærve danske Stil. 

:- :.!IlStigt og højttravende er det i sin latinske Form, rigtig efter Ti

= e. lærde Smag. Det begynder i Oversættelse: 

Kirkehist. Saml. 3 R. I, S. I 35· 
• 1\. irkehist. Saml. 4 R. III, S. 583 . 
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Ærværdige Mænd, Guds Præster, 

den Højestes H erolder, Guds Lys, 

straalende af Kærlighed og Haab, 

modtager i Eders Øren min Munds Ord.18 

Dernæst sendte han til Provsterne en Skrivelse om, at han nu vilde 

begynde paa sine Visitatser, og vi kan af Visitatsbogen se, at han i 

Løbet af det første halve Aar var rundt i alle Herreder paa Fyen, 

hvor han havde Præsterne samlet og "præsenterede" sig for dem, og 

han noterer hver Gang, at de alle tilsvor ham Troskab. 

Saa tog han fat paa Rejserne til Menighederne i det store Stift, 

der omfattede Lolland-Falster og Als foruden alt det, der nu hører 

til Fyens Stift. Visitatsbogen omfatter kun hans Notater fra selve 

Fyen; desværre er hans anden eller to andre Bøger g a aet tabt. Men 

vi kan gaa ud fra, at han har været en lige saa flittig Visitator i den 

øvrige Del af sit Stift. Af Bemærkninger i Visitatsbogen kan vi jævn

lig regne ud, hvor længe han f. Eks. var paa Lolland-Falster, da han 

i Regelen standsede i en Præstegaard her paa Fyen paa Vejen til og 

fra. Ubehagelige Ture kunde det ogsaa skaffe ham, naar han skulde 

over Vandet til Ærø og Als. I Vb. (S. 235 ) staar der under Faaborg: 

r6or, den 2I. Juni, Modbør, kom fra Ærø i en Storm did, var paa 

Søen i 8 Timer, kom did N atten I o slaa, blev meget syg derefter, la a 

ved Sengen i 14 Dage. Med de Transportmidler og Veje, man havde 

den Gang, har det tit været et drøjt Liv. Opvarmede Gæstekamre var 

der vist heller ikke meget af. Men aldrig beklager han sig over Be

sværet. 

Vi kan endnu danne os et tydeligt Indtryk af, hvordan saadan en 

Visitats gik for sig, da vi har Opskriften til den Tale, han holdt paa 

sine første Rt j ser. Dette kan saa yderligere oplives ved de mange smaa 

Træk, der fortælles om de enkelte Præster, Degne og Menigheder. 

Gudstjenesten begyndte med Salmesang og Prædiken af Sogne

præsten. Derefter tog Biskoppen fat og sagde som Indledning nogle 

18 Pontoppidan: Annales III, S. 127. 
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Ord om den forrige Biskop, som han af Guds faderlige Forsyn har 

afløst, og fortsætter saa med, at han nu er kommet her for at forhøre 

sig om Forholdene og "siden undervise Eder udi de Stykker, som udi 

denne farlige Tid gøres Behov, og raadføre Eder udi de Sager, som 

angaar mit Embede". Først forhører han sig om, hvorledes Sogne

præsten skikker sig, om han prædiker Guds Ord retsindigt, forklarer 

Bornelærdommen, uddeler Sakramenterne og gør det med Alvor og 

fl id, - om de kan forstaa ham og trøstes ved hans Forkyndelse, om 

han fører et gudfrygtigt Levned hjemme i sit Hus med Hustru, Børn 

oa Tyende og holder Fred med sine Naboer. At dette var mere end 

en Form, ses af mange Bemærkninger i Visitatsbogen. H an brugte 

-ine Øjne godt og lægger tit ikke Fingrene imellem, naar han noterer 

ned i sin Bog, hvad han har set og hørt. Det bør ogsaa stadig huskes 

\·ed Læsningen af Visitatsbogen, at den ikke er skrevet med Tanke 

paa, at nogen anden skulde læse den. 

:-Ien naar Menigheden gav deres Præst og Degn et godt Lov, -

g det gjorde de i de fleste Tilfælde, selvom der ikke kunde være saa 

.idt at klage over, - gik han videre med at paalægge dem saa ogsaa 

il Gengæld at give Løn, Tiende og Offer, Kærlighed og venlig Om

:ængelse. "Vi giver den mindste Svinehyrde Kost og Løn, en Gaase

"- rde ligesaa, hvormeget mere bør vi da at lønne og give Guds Ords 

-::-i enere deres Løn, som viser os Vejen til Salighed." 

Dernæst taler han til dem om af Hjertet at tage Del i Gudstjene

:en med Bekendelse og Salmesang. "Naar I synger Herren Lov saa

e , da er Gud i Kirken inden Døre, og de onde Aander maa 

;n·ge uden Døren, ja, maa rømme som en Tyv." Endelig underviser 

·n dem i Katekismens 5 Parter, som Degnen ellers underviser i, og 

e:1ne Undervisning er foregaaet ved Spørgsmaal og Svar, det vi nu 

" er Overhøring. 

f o r eller efter Gudstjenesten blev Kirken synet. Han var særlig 

:: ~ \ ·agt overfor de katolske Levn, som endnu var tilbage. I Dag 

_: ·e Yi tit ønske, at han havde faret noget lempeligere frem og ladet 

Del af de gamle katolske Altertavler blive tilbage; men den Gang 
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var Katolicismen saa nær i Tid og havde vel ogsaa stadig en Del 

Magt i Almuens Sind, saa at det virkelig gjorde sin Nytte at faa 

disse fjernet. Mange Gange, naar han taler om en Skarns Tavle, ved 

vi eller tror vi, at den har været ganske god og brugelig endnu den 

Dag i Dag. Men hans lutherske Sind kan ikke finde sig i Altertavlen 

i Hellerup Kirke (Vb. S. 93) : Alteret med Marias Kroning af den 

gamle og unge papistiske Gud. En Tavle: Jomfru Marias Solgitzel 

(Glorie), skal ud. Heller ikke lægger han Skjul paa sin Mening om 

Altertavlen i Kullemp Kirke (Vb. S. 87 ) : Tavle Skarn: S. (den hel

lige ) Niels i Midten, Apostle paa Fløjene, S. Antonis Gris hos ham, 

en herlig Knælen sammen med Grisen, ful og slem. 

Derimod var han glad for de nye Ordtavler med Fadervor, Nadver

ordene, Trosbekendelsen eller Skriftsteder paa; de er ret efter hans 

Smag og har ogsaa efter vor Mening noget sandt kristeligt over sig, 

som mange Altertavler savner den Dag i Dag. De bliver netop al

mindelige paa hans Tid, og han noterer med Glæde, naar en Adels

mand har foræret en saadan; ja, vi faar undertiden at vide, hvad den 

har kostet, f. Eks. Vb. S. 3 r o fra Kærum Kirke. Mange Sidealtre 

faar han fjernet; der maa kun være eet Alter i Kirken; men det var 

ikke altid saa let at faa dem ud. Det kunde ske, at en Adelsmand 

svarede: Vi har ikke stiftet dette Alter, derfor vil vi ikke fjerne det. 

Og det skete, at Alteret blev der. 

Naar han paataler, at man bruger Kirken til Oplagsplads, f. Eks. 

Præsten i Sønderby (Vb. S. 299 ) til sit Øl, saa er vi alle enige med 

ham deri. Af andre mærkelige Ting, der kunde træffes i Kirken, kan 

nævnes fra Ellested Kirke (Vb. S. J7o ) en Trolddomsbog; de kaldte 

den "Elbog, og læste over Folk med, som var besat af Djævelen 

o. s. v. En Hr. Niels, Sognepræst i Nyborg, har for nogle Aar siden 

købt den af en Kirkeværge": den er altsaa nu borte. 

Bogens kortfattede Oplysninger om Kirkerne og deres Inventar 

giver os en Mængde Oplysninger, som endnu den Dag i Dag er af 

meget stor Betydning, og studeres af Fagfolk, naar Kirker skal istand

sættes, eller man af andre Grunde vil skaffe sig sikker Viden om en 
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iill-ke. Hans ejendommelige Tegninger af Kirkerne, som er 

;:··er i den sidste Udgave af Visitatsbogen, er meget naive og ube

Z.?5CJmt tegnede; men de giver alligevel saa gode Bidrag til For

ien af, hvorledes Kirkebygningerpe den Gang saa ud, at man 

........: -illet have dem med. Man skal kun huske paa, naar man stu

dem, at de fleste af dem er tegnet "omvendt"; de ser ud, som 

::.:- regnet fra Nordsiden, men Vaabenhuset, som normalt ligger 

.::-.-dsiden, er indtegnet alligevel. 

:i.::..:::~ ,·isiterede i Regelen 2 Kirker paa samme Dag, undertiden og

:::-e. Gudstjenesterne begyndte da meget tidligt, f. Eks. Kl. 6 om 

. :::enen; undertiden blev han ved lige til Aften. Det kunde knibe 

_ a komme til den fastsatte Tid; der kunde let indtræffe noget, 

:o _inkede ham en Del. Det var dog vist kun en enkelt Gang, 

- ,'· e, at Forsinkelsen blev saa stor, at Menigheden var gaaet, 

- -: Biskoppen kom, eller at Præsten var ved at være færdig med 

P;ædiken, naar han kom. Det kunde ogsaa ske, hvad der var 

?aafaldende, at Præsten kom for sent; i Tved (Vb. S. 200 ) ven

". :\1. i to Timer og holdt saa Gudstjeneste for Menigheden. 

~e:1 kom først, da Bispen var steget til Vogns. Der anføres ingen 

- :: hertil ; der noteres kun: han fik det bedste Skudsmaal: er lærd 

_ :--æ · ·er godt . 

. : ,-ar nu ikke altid, den Slags blev taget med saa godt Humør; 

- .-\llerup (Vb. S. 57 ) staar der: 26/ 4 1592 til Konvent om 

::!ode : Præsterne var alle kommet til Stede efter Kl. 1 o, uagtet 

- -., saQ't til Kl. 8 præcis. J eg p a a talte denne Ulydighed; omkring 

• ?J dog Provsten og Præsten fra Fraugde til Stede. Han vil 

: ::"ærdig, de to skal ikke lastes! 

: · :1de ogsaa ske, at hans Tilsigelse til Præst og Menighed af 

- 2..nden Grund ikke naaede frem i Tide, saa Biskoppen kom 

:·;,...'·e. h\'or der ikke var nogen mødt; saaledes gik det i Sørup 

\o. S. 203) : "J eg var der til Stede den 26. Marts, der var 

_:. - rede, jeg var derfor nødt til at begive mig til Kirkeby 

- -: .. h,·or jeg overnattede." Enestaaende er vist, som det gik 
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i Vissenbjerg i 1595 (Vb. S. 337 ) : 4· Juni, Onsdag før Pinse, sendte 

jeg M. Hans Persen og Jens Jakobsen til Hr. Anders (Sognepræsten ) 

fra Nørre Aaby, de skulde tilsige ham, at Folket maatte komme til 

Kirke on't Torsdagen, men han gantet sig dermed (d. v. s. han slog 

det hen i Spøg) og vilde ikke; kunde derfor ikke visitere. - Maaske 

har Jakob Madsen selv indset, at det var med meget kort Varsel, 

han havde meldt sig; men i hvert Fald slap de ikke, for der fort

sættes: Jeg visiterede 1595, selve Marie Besøgelsesdag (den 2. Juli ) . 

Overnattede om Natten hos Hr. Anders paa Tilbagerejsen fra Jyl

land og Ribe. 

I Regelen gav han sig god Tid, men det kunde undtagelsesvis og

saa gaa hurtigt, f. Eks. Kristi Himmelfartsdag den 20. M a j r 596, da 

han begyndte i Espe Kirke Kl. 6, derefter i V an tinge Kirke, og er 

allerede i Gestelev Kl. r o. Med de Afstande, der er mellem Kirkerne, 

maa det være gaaet meget hurtigt i de to første Kirker; det har vel 

nærmest indskrænket sig til et Kirkesyn. Visitatsbogen anfører kun 

begge Steder: Alt vel! Forklaringen er sikkert den, at her behøvedes 

ingen Visitats hos den gamle, højtansete Sognepræst og Provst, Lau

rits Jespersen, der det Aar havde været Sognepræst i Espe-Vantinge 

i 45 Aar og Provst for Salling Herred i 34 Aar. 

Tiest var han Gæst i Præstegaarden paa sine Rejser, og hvert Sted 

er der Oplysninger om Familieforholdene i Præstegaarden, og her 

findes mange kritiske Bemærkninger og smaa morsomme eller sørge

lige Træk, som er saare oplysende om Tiden, mere end lange Beskri

velser. Et Par Eksempler skal nævnes, hvorigennem man bl. a. ogsaa 

mærker Jakob Madsens stilfærdige Maade at ordne Sagerne paa. 

Vb. S. r8o flg. beretter under Gudbjerg: 1589 Hr. Erik Bang, fra 

Bogense, 45 Aar, lærd i Latin, Græsk og Hebraisk. Indholdet har han, 

men Stemmen og det andet, som skulde være til Stede, passer ikke 

sammen. Røsten gaar ud gennem Næsen. Gør intet Indtryk. Ganske 

sygelig. (Gift med ) Marine, M. Knuds Datter i Hesselager. Hun har 

før været gift med Hr. Hans, med ham har hun 7 Børn, ved Hr. 

Erik 6. Hun er meget ond imod Manden. Selv er han en god og 
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_:_ Hansen, 6o Aar, søgte sammen med mig Odense Skole 1552, 

~ en før Karl da, - ret velklingende og god Stemme, ulærd, god 

'::! -holder, rig. - Marine er endnu rask og rørig, har et skrigende 

;-;:t.·· r 592, den 24. April, var der Konvent hos ham, alle Præ

r:Je Yar mødt. Hr. Rasmus prædikede over "Kristi Lidelse og Be-

- ··else og Nedfart til Dødsriget, hvorom han i det mindste sagde, 

et kulde forstaas om Kors, Død og Begravelse. J eg irettesatte 

. i Overværelse af Brødrene." Præsten har aabenbart haft sine 

..:;.·eligheder med det Led i Trosbekendelsen om Nedfarten til de 

· : Rige. 

_-aa r Jakob Madsen var sammen med Præsterne ved disse Kon

~;:er . drøfter man stadig Landemodeakterne, enten de Spørgsmaal, 

. on kes frem ved det kommende Landemode, eller tiere de Be

mmelser, der er taget ved sidste Landemode og nu skal føres ud i 

e-. J akob Madsen lagde megen Vægt paa disse Landemoder, hvor 

illlanden og Biskoppen mødtes med alle Provsterne. 

"ed sit første Landemode (Onsdag efter Trinitatis? ) I 589 talte 

-e\. om disse "Synoders" Betydning; de tjente til at bevare den 

:.e Læres Renhed, den lovlige Brug af Sakramenterne og til at 

~ den rette Brug af Kirkeskikkene. I Pontoppidan: Annales III 

- i læse forskellige af disse Synoders Vedtagelser, og de giver et 

• -,ant Indblik i flere Sider af Tidens Kirkelighed. Vi er tydelig 

·met ud over den første, levende og stærke Tid efter Reformatio

: nu kniber det baade med Kirkegangen og Altergangen. Allerede 

Ganer drøftede man, hvordan man skulde faa Menigheden til at 

-:: tigere til Herrens Bord, naar Folk var optaget af offentlige 

·\·ate Sammenkomster og derfor ikke kom til Kirke. Det ved

- at Præsterne selv med deres Hustru og Familie maa gaa tiere 

e -· andre til et godt Eksempel! Det indskærpes, at Brød og 

- - ·al \"ære rene, vellugtende og med en behagelig Smag. Det for

:J. kaste sig paa Knæ eller bøje sig, naar man modtager eller 

.er -akramentet. "Den Form for Tilbedelse med Knælen er ikke 

-- =o r en Kristen, den stammer fra papistiske Kilder." (Denne 
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Knælen og Opløftelsen af Brødet og Vinen paatales Gang paa Gang 

i Vb., men det kunde ikke udryddes.) 

Videre bestemmes, at ved en Altergang maa Indstiftelsesordene 

kun lyde een Gang, under Straf af Afskedigelse fra Embedet; derfor 

skal man vide, hvor mange der kommer til Alters og straks indvi saa 

meget Brød og Vin, som er nødvendigt. Den indviede Vin, der er 

tilbage efter Altergangen, maa ikke gives som Medicin til andre sub 

poena suspensionis (d. v. s. Straffen herfor er Afsættelse ) . 

Ved Daaben skal Børn af begge Køn bæres af Kvinder, og Præ

sten skal selv holde Barnet i Armen, naar han døber det. Det altid 

levende Spørgsmaal om Børn, der dør, før de er blevet døbte, tages 

ogsaa frem, og J ak o b Madsen giver et godt Svar herpaa: "Angaa

ende Kristnes Børn, der er døde før Daaben, skal man ikke mistvivle 

om deres Frelse .... Derfor skal de ogsaa begraves med de sædvan

lige Ceremonier som andre døbte, og Folket bør af Guds Ord belæres 

om Guds Forsyn for saadanne." 

I Kirkeordinansen var der ikke fastsat en bestemt Absolutionsfor

mel, derfor vedtages det 1591, at følgende skal bruges: "Min Ven, 

efterdi du bekender din Synd, angrer af Hjertet, hvad ondt du har 

gjort, tror Syndernes Forladelse i Jesu Navn og med Guds Hjælp efter 

dette vil føre et gudvelbehageligt Liv, saa har Gud forladt dig alle 

dine Synder, og jeg, som Guds Ords Tjener, tilsiger dig ifølge hans 

Forjættelse: Hvem I forlader Synder ... , alle dine Synders Forla

delse i Gud Faders, Søns og Helligaands Navn." 

Det vilde være af Interesse at vide, om denne Form blev alminde

lig brugt her, og hvor længe den holdt sig. 

Selvfølgelig maa man ved disse Synoder ogsaa drøfte Præsternes 

Studier og Prædikener. Det paalægges Præsterne at anskaffe sig 

Bibelen paa Latin og visse af Niels Hemmingsens Bøger og andre 

nødvendige i Ordinansen foreskrevne Bøger. Det anbefales at følge 

en bestemt, ortodoks Prædikenforfatter ( certus et ortodoxus postilla

tor ) , og disse Prædikener skal appliceres (tilpasses ) paa Sognefolke

nes Skikke. Det paalægges at studere flittigt om Hverdagen. 
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Jakob Madsen gentager ikke sin Formands Paalæg om, at Præ

terne hvert Aar skal holde den samme Prædiken over den samme 

Tekst! 

Vi faar at vide, at Degnens danske Bøger skal lænkes med Jern

kæde til Pulten, for at de altid skal være i Kirken. Og det paalægges 

Degnen at forhindre Klingnoder (?) ved Kirkesangen, thi disse hører 

til i Gildehuset og ikke i Kirkerne. (Det kan næsten minde om et 

Indlæg i vor Tids Strid om Salmemelodieme.) 

Der findes ogsaa her en Bestemmelse om, at Ligprædikener over 

adelige skal alene være paa Guds V egne og ikke paa efterlevendes og 

Venners, thi det gør en Ven, naar Liget er sat paa Begravelsesstedet. 

- Vi har ingen af Jakob Madsens Ligtaler over de mange adelige, 

han flyede til Jorde, - og det er muligt, at det er, fordi han efter

levede denne Regel, hvorfor Familien ikke bagefter havde saa megen 

Interesse i at have dem paa Tryk. For sikkert er det, at han blev 

meget brugt ved kirkelige Handlinger hos de adelige. H an kommer 

tit paa sine Rejser paa Herregaardene til Maaltid, overnatter der 

ogsaa jævnligt. Han noterer, hvilke af Sognets adelige der har været 

i Kirke, eller hvis de ikke har været der, faar vi at vide Grunden. 

Vinding fortæller i sin Bog om Københavns Universitet S. I 2 5, at 

Jakob Madsen blev fulgt til Graven af 6o adelige, som et Tegn paa 

det gode Forhold, hvori han stod til denne Stand. Men det betød 

ikke, at han ikke ogsaa godt kunde sætte dem i Rette, naar der var 

nogen Forsømmelse af deres Pligter eller Mangler ved Moralen: 

"Jeg havde Henning Brand (til Mullerupgaard ) for om hans uskik

kelige Levned med en Kvinde, han hentede til sig fra Langeland." 

(Vb. S. 8r.) 

Latinskolerne, der den Gang fandtes i alle Købstæderne og tit var 

besøgt af forbavsende mange Elever, laa ham meget paa Sinde. Han 

besøger dem flittigt paa sine Visitatser, lader Eleverne skrive Stile, 

horer dem i Gloser og Grammatik og noterer, hvor mange eller hvor 

faa der er fejlfri. Det er tydeligt, at det er en gammel Rektor, der 

er kommet. Han er optaget af at forbedre Lærernes (og Degnenes ) 
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Lønninger og at holde dem til Flid og gode Sæder; begge Dele kunde 

aabenbart tiltrænges. Ikke mindst med R ektorerne og Lærerne her i 

Odense var der jævnligt Vanskeligheder; værst var det med Mag. 

Niels Hammer, en Dattersøn af hans store Lærefader Niels Hem

mingsen. Han blev af Jakob Madsen kaldet til Rektor r6o3 , men 

da han kom, forsømte han ganske sit Embede paa Grund af Druk

kenskab, saa han tilsidst maatte afskediges. I Kirkehist. Saml. 4· R. II 

S. 557 findes en Undskyldning, som Rektoren i Svendborg engang 

maatte give ham for nogle uoverlagte Ord, som denne maatte tage 

1 s1g. 

Selvfølgelig er det tiest Vrangsiderne og de uheldige Forhold, vi 

nu bagefter kan faa Kendskab til, fordi det er den Slags, der maa 

skrives om; men her igennem faar vi ogsaa et stærkt Indtryk af, at 

Jakob Madsen havde god~ Evner og Sind til at forlige Folk. Det 

gælder, naar Præsterne indbyrdes skændes, eller Sogn og Præst, Præst 

og Degn er kommet paa Kant med hinanden, eller Præsten og For

mandens Enke ikke kan blive enige ved Skiftet. Gang paa Gang lyk

kes det ham at faa dem forligte og den mest skyldige eller begge 

Parter til at love Bod og Bedring. 

* * * 

Medens Christian IV var mindreaarig, var der af Rigsraadet ind

sat en Formynderregering, der tog sig med megen Iver og Alvor af 

sit Hverv. Det fik Jakob Madsen ogsaa at føle paa forskellig Maade. 

I en Skrivelse fra r 592 vil Regeringen gribe ind overfor de mange 

hævede Trolovelser paa Fyen, og der gaar en saadan Tone gennem 

denne Skrivelse, at det er, som om de vil bebrejde Biskoppen, at han 

ikke har gjort tilstrækkeligt for at hindre disse: "Det er hos Fyen

boerne fast gement og brugeligt, at trolovede, naar der kommer no

gen Tvist og Uenighed dem imellem, ikke føler sig bundne, ja, selv

om de dømmes sammen af Kapitlet, retter de sig ikke derefter ... 

Saadanne modvillige Personer skal Biskoppen ikke taale, han skal 
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jævn Mand. I 59 I, den IO. April, er der Visitats igen, og der staar: 

de gav ham det bedste Skudsmaal; kun ønskede de dette, at han ikke 

som sædvanlig vilde trække sin Prædiken ud i Timevis. Han lovede 

at forbedre sig, ogsaa at forklare ud fra Katekismen, saaledes som det 

var ham foreskrevet. - Han skal have et Timeglas! Men een Ting 

er at love at ville tale kort, noget ganske andet at holde det. Time

glasset hjalp ikke tilstrækkeligt! For da Jakob Madsen kommer for 

tredie Gang I8. Maj I595, staar der i Bogen: Allevegne var der Ryg

ter om, at Sognefolket ikke vilde nøjes med Hr. Erik for hans Mæles 

Skyld; noget gaar ud af Næsen . Niels Friis begærede ogsaa, at han 

skulde holde Kapellan ... Da jeg gjorde hans Skudsmaal, bad jeg 

Sognemændene at gaa ud af Kirken og raadslaa og give mig Besked, 

hvad de vilde svare. Da de kom ind, gav de ham et godt Vidnesbyrd 

for Mæle, Lærdom og Omgængelse og begærede, at han maatte leve 

længe hos dem. Og da jeg spurgte de andre Sognemænd, om de havde 

noget at sige, var der ingen, der havde det. Men Klagen over hans 

lange Prædikener kommer igen: de begærede Tjeneste ved Kl. 8 Slet 

og ude før Kl. I I om Sommeren. Det synes os ikke at være noget 

urimeligt Forlangende. Hr. Erik samtykker da ogsaa heri og bad dem 

til Gengæld om, at de vilde ikende Bøder i hver By, for dem der ikke 

kom i rette Tid, for at Gudstjenesten ikke skulde opholdes. - Det er 

nok alligevel ikke Præsten, der har hele Skylden for, at det kunde 

trække lidt længe ud. 

Den 2 I. Marts I 589 Kl. 7 Morgen visiteredes Herrested Kirke (Vb. 

S. 9I ) : Hr. Rasmus Pedersen, fødtiAsnes I552, var I2 Aar Kapellan 

i Ringe hos Hr. Thomas. En god Bas; rødt Underansigt, god Prædi

kant; døde I 590 efter Mikkelsdag. Marine (hans Kone ) fra Odense, 

havde ved sin tidligere Husbond 6 Børn og ved Hr. Rasmus I o; af 

de første lever 4, af Hr. Rasmus' 7 Piger og I Dreng, r i Odense. 

Børnene læste for mig om Aftenen og sang meget fromt. - Vi har 

for os den lutherske Præstefamilie med de mange Børn og det smukke 

Hjemliv, som Biskoppen har glædet sig over at være med i. Men 

Efteraaret I 590 døde Hr. Rasmus, og Enken m e. d I 2 Børn stod alene 
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tilbage. Efter Tidens Skik maatte der nu findes en Mand, som Sognet 

vilde have, og som foruden Kaldet vilde have Enken med de mange 

Børn; det lykkedes, saa den aldrende Enke blev gift med en ung 

Mand, for tredie Gang med en Sognepræst der paa Stedet. Vb. fort

sætter: "I 59 I kom Hr. Rasmus Lauritsen did; Hører i 4· Lektie i 

Odense; fik Enken. I 59 I var jeg i Kirken hen ad Aften, overnattede 

der, fordi jeg skulde ordinere Rasmus Lauritsen." Det skete vist den 

29. Marts. - Det blev et meget kort Sørgeaar! Det er eneste Gang, 

jeg har fundet, at Ordination fandt Sted ude i Sognekirken; ellers 

var det altid i Domkirken, i Set. Knuds Kirke. 

Det var dog ikke altid saa let at faa det ordnet med Enken, saa 

hun blev forsørget ved Giftermaal med Eftermanden. I Tanderup 

(Vb. S. 329-30) stod Embedet ledigt fra December I 595 til ca. 

I. Juni I 598, fordi Sognefolkene vilde udelukke den sidste Præsts 

Enke med 6 Børn og i Stedet kalde Kapellanen, Hr. Laurits, Søn af 

den afdøde Præst. Enken, Kristine, en Præstedatter fra Ronæs, var 

35 Aar gammel. Sognefolkene vil ikke, at hendes Stedsøn skal for

sørge hende og de seks Halvsøskende; det kunde Embedet sikkert 

heller ikke bære. Men derfor vil Jakob Madsen ogsaa have en anden, 

der er villig til at gifte sig med Enken; det var ligefrem Enkens Ret, 

som han her haandhæver. Den I 6. Maj noterer han derfor ogsaa med 

Glæde, at nu er Sagen kommet i en god Gænge, for Herskabet paa 

Iversnæs har lovet at tage Hr. Laurits til Sognepræst i Husby, og 

Knud, Huslærer paa Iversnæs ( Wedellsborg ) , faar Tanderup. "Og 

saaledes skete det." Det staar ikke udtrykkeligt, at Hr. Knud tager 

Enken; men det er saa selvfølgeligt, at det slet ikke behøver at nævnes. 

Denne Tid er en Opgangstid for Landet; man lever stærkt paa alle 

Maader. Adelen gik i Spidsen med Ødselhed og Overdaadighed. Og

saa Præstestanden blev, hvor man havde Raad til det, paavirket 

heraf, saa Jakob Madsen i en Skrivelse til Provsterne paa Lolland19 

maa paatale somme Præsters, Skoletjeneres og Præstebørns Paaklæd

ning, idet de prøver at ligne Adel og Hofmænd i deres Klædedragt 

19 Kirkehist. Saml. 4 R . III, S. 584. 
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:ned Kapper og Hatte, Snore og Frynser, udhugne Sko med Sølv

-· p per, i Stedet for at klæde sig, som deres Embede kræver, og til 

E' orargelse lader man saadanne unge og uforsøgte stige op paa Præ-

. ·estolen. - Det var nok kun de færreste, der havde Raad til det. 

I \ isitatsbogen hører vi meget mere om Fattigdom. Selv naar Biskop

:>en kom, kunde det knibe med Maden ( Vb. S. 2 33 ) . Men der er 

::::1ange Beviser paa, at man ogsaa i disse Kredse tog for stærkt fat 

:ned Spisen og Drikken. Det er ikke sjældent, at Præsterne er fulde, 

"' den Maade, det omtales paa, viser et andet Syn herpaa, end vi 

::ar nu. I Vb. S. 360 læser vi om Visitats i Føns I 604 : "Jeg forhand

.ede med Præsterne i Kirken, som var did forskrevne; de var til Fro-

· ost. Provsten og Hr. E j ler var fulde. Alt vel!" - Men det kunde dog 

"'_aa gaa for galt til, saa det maatte paatales; saaledes ved Konvent 

__ ·arre Aaby i I6oi, hvor de fik I5 Retter Mad. "Jeg skændte paa 

Præ terne og deres Hustruer; de lovede, at det ikke skulde ske oftere." 

Præsten i Egense gik Pinsedags Aften I 593 fuld paa Prædikestolen 

~ ", faldt i Søvn der. Da han blev irettesat, nægtede han det, og der 

- ·ete ham ikke mere (Vb. S. 2I2 ) . I595 maatte Jakob Madsen 

:næale mellem ham og hans Kone; hun klagede paa hans Haardhed. 

: 2 Mænds Nærværelse fik han dem forligt, saa Præstekonen tilgav 

. !anden. (Denne Gang kan han ikke klare sig blot ved at nægte. ) 

:ooo kommer Biskoppen igen, da staar der kun: "24. April visiterede 

", , ·ed Middagstid. Alt vel!" - saa da er det aabenbart gledet i et 

: l.igt Leje. 

Det vil dog ikke sige, at han altid tog lemfældigt paa Sagerne. 

_-2snlig naar det gjaldt Afvigelser fra Ritualerne og Kirkeskikkene, 

..:..1de han tage haardt fat. Ved Konventerne paatales Gang paa 

.::.na de mindre Friheder, som Præsterne tog sig i Gudstjenesten, 

e at knæle paa forkerte Steder, bede Bønner paa en anden Plads 

cistjenesten end den sædvanlige, Opløftelsen af Elementerne ved 

nren, og det indskærpes stadigt at følge Ritualerne. Det var 

- :et alvorligt, hvis en Præst kom til at gøre Fejl ved Uddelingen 

~ _-ad,·eren; det kom Sognepræsten ved Frue Kirke i Odense, Niels 
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=.ed Kapper og Hatte, Snore og Frynser, udhugne Sko med Sølv

?~r, i Stedet for at klæde sig, som deres Embede kræver, og til 

::- rargelse lader man saadanne unge og uforsøgte stige op paa Præ

- stolen. - Det var nok kun de færreste, der havde Raad til det. 

--·tatsbogen hører vi meget mere om Fattigdom. Selv naar Biskop-

-.:::1 kom, kunde det knibe med Maden (Vb. S. 233 ) . Men der er 

- 2..:1ae Beviser paa, at man ogsaa i disse Kredse tog for stærkt fat 

pisen og Drikken. Det er ikke sjældent, at Præsterne er fulde, 

_ den Maade, det omtales paa, viser et andet Syn herpaa, end vi 

---nu. I Vb. S. 360 læser vi om Visitats i Føns 1604: "Jeg forhand

::e med Præsterne i Kirken, som var did forskrevne; de var til Fro

-. Provsten og Hr. Ejler var fulde. Alt vel!"- Men det kunde dog 

::aa gaa for galt til, saa det maatte paatales; saaledes ved Konvent 

- -orre Aaby i I6oi, hvor de fik 15 Retter Mad. "Jeg skændte paa 

- . -- eme og deres Hustruer; de lovede, at det ikke skulde ske oftere." 

?:-æ ten i Egense gik Pinsedags Aften I 593 fuld paa Prædikestolen 

_ :":l! t i Søvn der. Da han blev irettesat, nægtede han det, og der 

.e ham ikke mere (Vb. S. 212 ) . 1595 maatte Jakob Madsen 

":e mellem ham og hans Kone; hun klagede paa hans Haardhed. 

~ - Iænds Nærværelse fik han dem forligt, saa Præstekonen tilgav 

-:l en. (Denne Gang kan han ikke klare sig blot ved at nægte.) 

kommer Biskoppen igen, da staar der kun: "24. April visiterede 

_ ··e ::-Iiddagstid. Alt vel!" - saa da er det aabenbart gledet i et 

:: leje. 

: \il dog ikke sige, at han altid tog lemfældigt paa Sagerne . 

.. g naar det gjaldt Afvigelser fra Ritualerne og Kirkeskikkene, 

~e han tage haardt fat. Ved Konventerne paatales Gang paa 

e mindre Friheder, som Præsterne tog sig i Gudstjenesten, 

a: iillæle paa forkerte Steder, bede Bønner paa en anden Plads 

_.::.._ ~enesten end den sædvanlige, Opløftelsen af Elementerne ved 

. n. og det indskærpes stadigt at følge Ritualerne. Det var 

_ : ~Aorligt, hvis en Præst kom til at gøre Fejl ved Uddelingen 

- -=·.·eren; det kom Sognepræsten ved Frue Kirke i Odense, Niels 
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Glad, til at mærke, da han Allehelgensdag I 6oo havde "distribueret 

til 2 Altergæster, en Grydestøber og Stodderkongen, først Kalken, 

siden Brødet, siden Vinen igen" . Rigens Kansler Arild H vitfeld an

klagede ham, og Jakob Madsen maatte samle alle Provsterne 4· Fe

bruar I6oi for at holde Dom i Sagen. Man prøver at tage saa mildt 

paa det som muligt og erklærer, at man ikke kan dømme ham fra 

Kaldet, da han ikke har gjort det med Vilje, og det er hans første 

Forseelse. Nu har han været suspenderet i I3 Uger og haft meget 

Besvær med at faa Tjenesten besørget, og han har dybt beklaget det 

skete; men paa den anden Side kan han ikke være uden Straf. Han 

dømmes da til at betale I o o Mark til fattiges Beklædning og fra Præ

dikestolen for Sognefolkene at afbede sin Forseelse. (Vb. S. 29. ) 

Man har Indtryk af, at Jakob Madsen gerne vilde have taget lidt 

mildere paa denne Sag, men har maattet følge Tiden og Kansleren. 

I et andet Tilfælde er det dog vist Biskoppen, der tager strengest paa 

Sagen. 

Sognepræsten i Svindinge, Jørgen Jespersen, Broder til den før

nævnte Provst Laurits J es persen, 64 Aar gammel, havde været der i 

36 Aar, rig Mand kalder Jakob Madsen ham, tager Rente af sine 

Penge. "Han maa takke Gud og Hr. Christoffer W alkendorf," staar 

der I s8g, men Palmesøndag I 59 I' da der holdes Visitats igen, klager 

W alkendorf og Sognefolkene over, at han springer over adskilligt i 

Ritualerne baade ved Daab og Nadver. Og "IO. April, Lørdag før 

Søndag efter Paaske, blev Hr. Jørgen Jespersen i Svindinge dømt fra 

Kaldet af mig og Provsten i alle Herredspræsternes Nærværelse i 

Øksendrup Kirke" (Vb. S. I 64 ) . Præsten havde undskyldt sig med 

sit daarlige Syn og bedt om at faa Lov til at holde Kapellan, saa han 

dog ikke blev brødløs med Hustru og 6 Børn, - men intet hjalp, han 

maatte bort. 

Naar en Præst luftede en eller anden lidt kættersk Mening, var 

Jakob Madsen der ogsaa med det samme og paatalte det, selvom det 

var en gammel Skolekammerat, der gjorde det. Vb. S. 87 og 8g for

tæller om Præsten i Kullerup-Refsvindinge i Aaret I s8g: "Hr. Ras-
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først vare den eller de ulydige, og dersom denne endda ikke vil rette 

og bedre sig, da skal han lyses i Band offentlig, til han retter eller 

bedrer sig." 20 

Den anden Sag, som er omtalt i Kancelliets Brevbøger under I o. 

Juni r592 og 23. August r593, er en indviklet Pengesag, som Jakob 

\fadsen er kommet ind i som Formynder for nogle Søskendebørn. 

~a ar Vilh. Bang i sin lille Afhandling om Fyens Stifts Biskopper kun 

skriver herom, at han havde en ubehagelig Historie, da han blev 

stævnet for Rigsraadets Dom i Anledning af en Pengesag, maa man 

ænke sig, at han har foretaget sig et eller andet ulovligt, for han 

blev nemlig dømt af Rigsraadet til at betale. Derfor kan der være 

Grund til - ikke at trevle Sagen op - men til at gengive noget af 

Rigsraadets Brev, hvoraf det fremgaar, hvorledes Rigsraadet ser paa 

~acren, og ikke bebrejder Biskoppen noget. Ganske vist havde Rigs

=-aadet maattet dømme ham til at betale Pengene, fordi der var sket 

en Formfejl, men samtidig henviste Dommen ham til at søge Regres 

::o: Jørgen Bilde ved at rejse Sag mod ham paa Herreds- og Lands

·~•cr. J akob Madsen har i den Anledning "anmodet om kongelig 

:-o k rift ( Paalæg ) til Jørgen Bilde, da han formedelst sine Embeds

: :retninger vanskelig kan og ejheller gerne vil udføre denne Sag for 

erten", i det Haab, at J ørgen Bilde saa vil betænke, hvad der er ret 

: kristeligt. N u skriver Regeringen saa til Jørgen Bilde og beder ham 

tænke Sagen, og da J ak o b Madsen ikke har paaført ham og ej 

eller agter at paaføre ham nogen Skade, og han jo heller ikke har 

-<;: nogen Skade for M. Jakobs Skyld, maa han slaa sig selv til Rette 

_ ikke tilstede, at M. Jakob lider nogen Skade i en Sag, som enhver, 

,...,. har Samvittighed, kan dømme er retfærdig, men betale M . Jakob 

~2o Dlr. - Denne Skrivelse yder ham da fuld Oprejsning! Om 

"- · Pengene, ved jeg ikke. 

Da Christian IV blev myndig, skulde han krones under Udfoldelse 

.::e pragtfuldeste Ceremoniel. Til at medvirke ved selve Kronings

·~ eligheden i Vor Frue Kirke tilsiger Regeringen ogsaa Jakob 

- bcobæus: En lærd Families Liv, S. 147. 
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Madsen; i den Anledning skal han være senest i København den 2 I. 

August I 596. Et Par Aar i Forvejen havde den unge Konge været 

i Odense, hvor bl. a. Latinskoledrengene havde spillet Komedie for 

ham paa Odensegaard 21
• Der har Jakob Madsen sikkert truffet Kon

gen; men nu sker det under ganske andre Former, og jeg tænker 

mig, at Jakob Madsens Tanker er gaaet tilbage til den Dag, da han 

som ung Student var optaget af at se Frederik II's Kroning, og tænkt 

paa, at han da aldrig havde drømt om, at han selv, næste Gang en 

dansk Konge skulde krones, skulde medvirke ved den hellige Hand

ling. 

I Bering Liisbergs Bog om Christian IV har vi en grundig Beskri

velse af Kroningen (S. 94- I I 4 ) . Her skal kun nævnes lidt om det, 

som i denne Sammenhæng har størst Interesse. Søndag d. 29 . August 

foregik Kroningen fra Kl. 9 til Kl. I 2. Ordinator, Sjællands Biskop, 

Peder Vinstrup, assisteres af Fyens og Skaanes Bisper. Medens Kon

gen med sit Følge af Fyrster og fine Herrer og Damer gaar ind i 

Kirken, knæler de tre Bisper for Alteret, og de fire Rigsraader gaar 

op og ofrer de kongelige Regalier paa Alteret. Efter en kort latinsk 

Tale leges der paa Orgelet, og de to assisterende Biskopper læser 

vekselvis forskellige Stykker af Bibelen, vendt mod Kongen. Efter en 

længere Tale faar Kongen, der nu sidder i Tronstolen foran Alteret, 

overrakt Regalierne; Haandfæstningen bliver oplæst; Slutningen læ

ser Kongen selv og sværger sin kongelige Ed med Haanden paa det 

Nye Testamente. Derefter salves Kongen og iføres den røde Gylden

stykkes Kroningsdragt, medens Messen tager sin Begyndelse. Ordina

tor drager Sværdet ud af Balgen, som holdes af Biskoppen af Fyen, 

og rækker Kongen det, idet han forklarer Betydningen af dette Sværd 

som et Værn for de gode og en Straf for de onde. "Som Gideon 

sagde: Her er Herrens Sværd og Gideons, ligesaa er og dette Sværd, 

som Eders N a a de i Dag er overantvordet: Herrens Sværd og Kongen 

af Danmarks." Kongen tager Sværdet, s~aar kraftelig i alle Hjørner, 

saa det bævede. "Saaledes gives til Kende, at Hans Majestæt vil be-

21 Fynske Aarbøger 1942, S. 8. 
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·ærme sine Lande, Riger og Underdaner ved Guds Naades Hjælp 

ou Bistand." Derefter sang Koret, og den pragtfulde Krone, et stort 

h unstværk, forfærdiget af Didrik Fiuren i Odense, blev sat paa Kon

gens Hoved under megen Højtidelighed. Efter en Salme gaar Ordi

:-J.ator i Spidsen for Fyrsterne og en Del af de fine Herrer hen og giver 

h ongen Haanden, idet de ønsker ham Lykke og Benedidelse, medens 

er leges paa Orgelet. Til Slut synges Te Deum. 

Bagefter blev der spist og drukket grundigt. Næste Dag var der 

J.tter stor Fest, idet Kongens Søster, Prinsesse Augusta, holdt Bryllup 

:ned Hertug Johan Adolf af Gottorp, og derefter fortsatte Festlig

hederne i mange Dage. I alt dette har J ak o b Madsen sikkert været 

:ned, saa langt Lysten og Kræfterne rakte. 

Paa et Billede af Kroningen i Liisbergs Bog ses bl. a. de tre Bisper 

:ned Bispestav (Krumstav ) og Bispehue holde Kronen over Kongens 

:10\·ed. ) 

* * 

om nævnt boede Jakob Madsen i Klare Kloster, paa samme 

·ed, hvor alle senere Biskopper i Odense har boet. Paa et Kort over 

J ense fra denne Tid ser vi, at der var store Bygninger med Lade 

-::: tald, Have med Frugttræer. Det voldte Besvær at faa disse Byg

~·:-tger vedligeholdt godt; i Kancelliets Brevbøger indskærpes det et 

?r Gange Lensmanden paa Odensegaard at lade Bygningerne 

dsætte, da de er meget brøstfældige. Naar Biskoppen var hjem

udfoldedes her Gæstfrihed og fejredes Familiens Fester. Ved 

~ :1 yngste Søns Daab blev vi trakterede statelig og vel, erklærer en 

a: Gæsterne, og det har nok gentaget sig jævnligt, ikke mindst ved 

_ .. 1 Dotres Bryllup. Den ene blev gift med en af den kendte Mule-

.:.æ;t o u den anden med D r. Eskild Christensen, en Mand, som J a

~Iadsen satte megen Pris paa. Han er ligesom den yngste Søn 

·: :::.ed ude paa Visitatserne; men navnlig brugte Jakob Madsen 

;., naar han selv var ude, til at tage sig af Embedsforretningerne i 
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Odense. Vi har et Brev, hvor Jakob Madsen beder ham om at tage 

Affære med Kaldelse af en Sognepræst til Frue Kirke i Odense. Rør

dam 22 skriver, at han synes at have været en Art "episcopus in sæcu

laribus" (en verdslig Biskop ) . Noget egentligt Bispekontor var der 

ikke, Biskoppen maatte selv tage sig af det meste, men han havde 

dog i Regelen en Amanuensis; det var i nogle Aar Hans Mikkelsen, 

der senere i mange Aar sad paa Fyens Bispestol. 

* * * 

Jakob Madsen var meget slægtskær, og det ligger da nær at nævne 

hans og K aren Baggesdatters Børn, de otte, som blev voksne: 

I. Ellen, gift med Johannes Laurentius Amerinus, Dr. og Kannik 

i Ribe, poeta laureatus. 

2. Matthias J acobæus, Christian IV's Læge og senere Læge i Aar-

hus, g. m. Ingeborg Gjødesen, Datter af Biskop i Aarhus J ens G. 

3· Peder, Borger og Købmand i Odense. 

4· J ens, Sognepræst i Skov længe, Lolland. 

5· Maria, g. m. Dr.Eskild Christensen, Odense - 2. Gang g. m. 

Professor Svend Pedersen, Odense. 

6. Bagge, Sognepræst i Øster Skerninge. 

7· Mette, g. m. Laurits Hansen Mule, Kannik i Oslo - 2. Gang 

g. m. Mag. Peder Christensen, Sognepræst i Vejle. 

8. Ole (Oluf ), Dr. i Odense. 

Disse Børn laa ham meget paa Sinde, og nogle af de kønneste 

Sider kommer frem hos ham overfor dem. Derfor skal der nu tilsidst 

meddeles lidt af det, han i sit Testamente paalægger sine Børn som 

sin sidste Vilje. 

Det første, han nævner, er, at de skal sætte al deres Tillid først og 

besynderligt paa H am og frygte Ham, som ophøjer og nedtrykker, 
22 Samlinger og Studier III, S. 1 22. 
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- :-m og rig. Dernæst skal de holde dem ærlig og vel, saa de kan 

: e et godt Navn og Rygte blandt andet Godtfolk, som deres 

~ :-'ædre og Forældre har haft før dem, saa de kan være Hoved og 

Hale blandt andre. 

:.:)e skal forliges vel, naar de skal skifte, og ikke mindst tænke paa 

- lille Broder Oluf, som endnu ikke har faaet noget udbetalt. 

'"l "·al forlods have rooo Dlr., "og efterdi mirie Børn hver har 

- en ølvkande, giver jeg Oluf den lille Sølvkande med Laurits 

enhus' Vaaben paa, som han har foræret mig, og den lille Skaal 

· lillapper paa, som min Fader gav mig, sit yngste Barn, til Sjæle-

I Opgørelsen i Boet efter hans Død kaldes denne Skaal "vor 

er-s J uleaftensskaal"! ) Den betød noget særligt for Jakob Mad

: 'erfor tilføjer han ogsaa straks, at hvis Oluf senere kommer til 

-"""ænge til Penge, og derfor vil afhænde den, skal hans Søskende 

en. Den skal blive i Familien. Det samme gentages, efter at 

- ·ar talt om sit andet Gods. "Tænk ikke paa letsindigt at af

. e det. Thi med Tak kan man holde det, man ikke undertiden 

Penge kan naa. Rede Penge er snart øde." 

_L e _ :\!oder skal I lade sidde i uskiftet Bo, efterdi jeg vel ved, 

· · ·e efter min Død forandrer sig udi Ægtestand igen" . Hende 

·e hædre og holde i Agt og Ære under Guds Hævn, Straf og 

- -e. O<T de skal elske hverandre, ikke give hverandre nogen Aarsag 

-_empe, Kiv eller Trætte. Blod er altid tykkere end Vand. De 

··e forsmaa nogen af deres egne, men hjælpe dem frem, "at 

::ægt kan vokse og formeres, fordi man kan aldrig vide, hvad 

:1 bliYe af Folk, og Lykken er ustadig". "Et lidet Saar og fattig 

e - ·al man ikke forsmaa." 

-'·al de " idelig høre Guds Ord, thi Kirkegang forsømmer ikke, 

_eming forarmer ikke. Forsømmer ikke at bruge det højvær

~amente i Samvittighedens Banghed. V ærer altid vaagne i 

... og drister paa hans Forjættelse, at han vil bønhøre udi 

_ -~ n. Og efterdi ingen Kristen kan være uden Kors, og saadant 

"--'--•'- :- ·ra H erren, hvad enten den er indvortes i H jertet eller ud-
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vortes af Sygdom eller Uvenner, saa værer taalmodige, da skal I 

finde Hvile til eders Sjæle, ... saa skal I ogsaa finde Rolighed for 

eders Uvenner, bekomme Velsignelse af Herren og udi Troen til 

Jesum Christum bekomme efter dette Liv det evige Liv." 

"Saavidt min Begravelse angaar, begærer jeg ingen Pral eller 

Prang, men en kristelig Begravelse og Lejested øverst ved Sønder

siden og Enden udenfor Koret i Set. Knuds Kirke med en Ligsten med 

mit Navn og Embedsvilkaar udhuggen paa, og ingen Billede paa." 

Jakob Madsen døde d. 24. September 16o6, og Lensmanden Chri

stian Friis undte ham det ønskede Lejested frit for hans lange Tjene

ste. Her blev han begravet d. 1. Oktober. Laurits Sommer talte ved 

hans Begravelse og nævnte i sin Tale, at han havde været en god 

Præst, en god Ægtefælle og en god Biskop. Det turde være sande og 

ikke for stærke Ord om ham ! 

* 

Hans Grav findes ikke mere, skønt den yngste Søn, Dr. Ole Jakob

sen ved Fundats af 20. Oktober I 638 skænkede 200 Rdl. in Specie 

for herimod at nyde Lejested hos sine Forældre, og Graven holdes 

ved lige.23 Den betydeligste og berømteste af Fyens Biskopper, Tho

mas Kingo, tog hans Ligsten og lod den omhugge til eget Brug.24 

Legatkapitalen blev kort efter, i 1704, sat i en Gaard paa Vestergade, 

og var forsvundet, da Hofman samlede sine Oplysninger. J ak o b Mad

sen var ogsaa nok selv ved helt at blive glemt; men "Visitatsbogena 

har baaret hans Navn frem, og vil gøre det længe endnu her paa 

Fyen. 

Har en af Jakob Madsens Eftermænd ved at tage hans Ligsten 

og omhugge den bidraget til at udviske hans Minde, saa har nu en 

anden af hans Eftermænd - i al Beskedenhed - prøvet at "ophugge" 

det igen. 

23 Hofmans Fundationer V, S. 94· 
24 G. L. W ad: Fra Fyens Fortid IV, S. 6o. 
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