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I “Jyske Samlinger 3, III, 279 ff. har hr. Jeppe Aakjær givet en interessant og meget udførlig 
fremstilling af retssagen 1722-24 mod Peder Mollerup til Vestervig Kloster i anledning af det af 
ham foranledigede vådedrab på fæstebonden fisker Niels Poulsen af Thyborøn. 

Som supplement til, hvad der er meddelt om Niels Poulsen og hans hustru Appolone Ibsdatter og 
deres mere personlige forhold, kan anføres, at deres søn Poul Nielsen Røn blev præst og 
sandsynligvis netop fordi faderen var kommet så ulykkelig af  dage, idet medlidenheden med hans 
familie derved var blevet vakt, så man også her kan sige: “Den enes død, den andens brød”1). 

Poul Nielsen, der antog navnet Røn efter sin fødeby Thyborøn i Agger sogn, var født 10. 
november 1716; efter faderens død fandt han en anden far i amtmand, etatsråd Birckenbusch i 
Thisted, der jo havde haft en del med sagen mod assessor Mollerup at gøre, og 1730 blev Poul elev 
i Thisted skole, fra hvilken han 1737 blev student. 1. august 1743 blev han teologisk kandidat. Efter 
at have prædiket for Dimis 31. oktober s.å. søgte han i flere år embeder, blev 1760 af kollegiet sendt 
til Island, og endelig blev han 19. december 1766 kaldet til sognepræst til Frederiksstad i Norge. 
Som student boede han en tid på Ehlers kollegium, og han udgav 1750 catechismi Anatomi samt 
senere endnu et par bøger. Hans ordination som præst fandt sted 26. juni 1767 i Vor Frelsers kirke i 
Kristiania. 1789 tog han sin afsked, og samme år døde han i Frederiksstad2). 
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1 ) Af den mulkt på 500 rdl.., som assessor Mollerup blev idømt tildeltes den årlige rente Niels Poulsens arvinger på Røn. (Danske Atlas V, 460) 
2 ) Wilses Reiseiagttagelser V, 182. - Worms Forfatterlexikon II, 277, samt velvillige meddelelser fra hr. arkivar Thomle i Kristiania. 


