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FRA STARUP SOGN.
Ved POUL LINDHOL)f, Åg{lr(l.

I.

NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD

N

.\R de indfødte Staruppere i 50 års alderen elJer
derover taler sammen om mænd, de i deres unge
dage har kendt, kommer navnet Niels Fischer ( » æ
Fisk er« eller »æ gammel Fisker s) tit for. Spørger
vi yngre saa ud om, hvem denne mand var, og hvorved han udmærkede sig, så er de ældre altid villige
til at fortælle, og det er, hvad jeg sådan har hørt, at
jeg nu vil genfortælle for »Årbøgerncs s læsere.
1.

Niels Fischer er født i Starup by (i den gård, hvor
nu Iver Bergs enke bor) syvsoverdag 1810. Han var
den ældste af ni søskende, og da hans fader døde
tidligt, kom han ganske ung til at stå for styret derhjemme. 28 år gammel .giftede han sig med Maren
Holgersdatter Bnhl og kom derved i svogerskab med
tre af sognets største gårdmænd: Johan Bertelsen på
Egeland, Jens Henriksen p~} Skovgård og Søren Buhl
i Hesselhalle, der alle var gifte med døtre af Holger
Buhl på Skovgård. Måske delte svogerskab gjorde,
Vejle Amts Aurbøgcr.
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at Xiels Fischer syntes, fødegården Y!H for lille til
ham. I hvert fald havde han ikke været gift ret mange
fir, rør han tænkte p,i at: l'ii sig en større, og da hans
hustru havde hragt ham eu ret betydelig medgifl,
kunde han også realisere sin plan.
Bande Egeland og Skovgård havde oprindelig været
smil gårde, men var blevne store, ved at der var
købt jord ind til dem. På den måde kunde Niels
Fischer ikke lorstørre sin gård, da ingen af de omboende lodsejere vilde sælge, men hellere købe. Han
besluttede derfor at yrclgc sig et. andet virkefelt og
købte til den ende »Højgard « i .\giml. Efter at have
købt denne giird begyndte han al handle me<l sin
fødegård, solgte først dens bygninger til sin nabo,
J akoh BPrg, og lik lil geugæld dennes ginnle bygningc~r og en sum penge, solgte dernæst en del af sin
jord Lil de Starup gårdmænd, tog nogle parceller fra,
og på et par af disse rejste han bygninger, delvis ar
materialet fra .lak oh Bergs gård. På den milde er
de to gårde bleven Lil, som nu ejes af Peder Madsen
og Jens Kyed.
Nu var det Højgård, der skulde gøres større. Han
købte derfor Peder BjPrgs µ;{trd i Agård, der lå, hvor
nu mejeriet ligger, Hyllede dens bygninger op på en
af sine parceller fra Stampgården og opførte der gården »Bøgeskov« , som han saa solgte Lil Peder Bjerg.
Dernæst magelagcle han med kromanden i Agtll'd, der
fik noget af Peder Bjergs jord, medens Niels Fischer
fik kromandens lod, der lå syd p:'i oppe ved landevejen ind til Fløjgårds mark.
Oppe ved Slanghøjvejen boede en mand, der hed
Mads Jensen. Efter at Niels Fischer havde mugelagt
med kromanden, var Mads Jensens mark på alle

,
FHA STA.HU!' SOG:\

179

sider omgivet af Højgårds mark. Dette var ubehageligt for begge parter, og de magelægger da, således
at Niels Fischer får Mads Jensens mark, og Mads
Jensen Iår en lod i udkanten af Højgårds mark oppe
ved landevejen, der, hvor nu Rasmus Rasmussen hor.
Niels Fischer skulde si1 flytte de gamle bygninger
derhen og bygge dem op igen.
Men »æ Fisk er« var ikke færdig med sin jordhandel endnu, Han købte (eller rettere sagt byttede sig
til for en af sine Stampparceller] en gård paa Starup søndermark (den, Terkild Nikolajsen nu har).
Denne gård blev dog ikke lagt ind Lil Højgård, men
bortforpagtet og senere solgt. Derimod blev Hans
Grunncts gård, som lå ved N ehelvejcn, der, hvor nu
Peder snedker bor, købt og for største delen lagt
under Iløjgård. Brakkervejen gik den gang i nordøst fra Sletmad op til Iløjgård, men Niels Fischer
fik den flyttet, så den kom til al gå lige ud til Stanghøjvcjen. Hvad der af Hans Grunnets jord lå nord
for den ny vej, val' det, der kom under Højgård,
men det, der lå syd for, delte han i tre parceller.
En del af Hans Grunnels bygninger blev stående, og
af den øvrige del lod Niels Fischer bygge to ny huse
(Andreas vævers og Niels Yorks), så nu var alle tre
parceller bebyggede og blev kort efter solgte.
Ved denne handlen omkring havde Niels Fischer
faet Højgård forvandlet fra al være en mindre bondegiird til at blive en proprietærgård med Hi tdr. hartkorn, og i årene 1848- 56 ombyggede han den helt.
De gamle, lave bindingsværkshuse blev revne ned,
-0g i deres sled rejste sig nye, grundmurede: 'en stor
ladebygning med to længer til kostald og hestestald m.
m., et herskabeligt stuehus med to fløje til mejeri m. 111.
12•
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I henved en snes {ir boede Niels Fi scher på Højgård, så bortforpagtede han den og solgte den kort
efter, købte så » Bøgeskov«, som han selv ha Yde bygget nogle år i forvejen, og flyttede derop. Y u måtte
dens bygninger ogs{t ned, og nye, herskabelige blev
opførte.
På »Bøgeskov« boede Niels Fischer så til sin død
2. juledag 1876.
2.

Der er sikkert ikke mange giinlmænd, i hvis lod
det er faldet at bygge så meget, som Fischer byggede. Pa sine gamle dage for lalle han sel Y, at han
havde hygget ;rn huse, og det skal vistnok passe.
Han forstod at bygge hilligt. Da han solgte sin Starupjord, beholdt han skoven, og i denne hentede han
så godt som alt det tømmer, han brugte. Murstenene
brændte han selv.
Tiltrods for sit meget byggeri fik han dog sin bedrift passet. Han var ikke nogen ordenens mand,
og der skal have set frygteligt ud både i gård og
på mark, men Niels Fischer vidste at få noget ud af
sit kram alligevel. Det var jo i rovdriftens tid, han
levede, og han er fuldt ud dens mand. Han har
ingen medlidenhed hverken med folk eller fæ, hverken med jord eller skov. Kår hans folk og heste
har arbejdet hjemme på marken i ugens seks søgnedage, sender han dem jrevnlig ud at arbejde for småfolk om søndagen, sin jord tager han den ene tangstråerle afgrøde af efter den anden, og sin skov
hugger han ned i for fode. Han har ganske sikkert
Iølt sig berettiget d erti I og ment at give fuld erstatning derfor, når han gav sine folk og kreaturer god
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føde, passede sin jord med mærgling og dræning, og
tilplantede, når han havde omhugget et stykke skov.
Især var det skoven, Fischer var slem ved. Favntræ var dyrt i de dage, kostede indtil 20 daler favnen,
og penge kunde Niels Fischer altid bruge, så det
kunde han ikke stå for. ;-.J'{ir hans svogre, der var
meget omhyggelige med deres skove, foreholdt ham,
at han huggede for meget, svarede han altid: ,A har
så pinncdc plantet flere træer, end a har fældct«.
Måske han havde ret deri, ti han plantede som sagt
igen, hvor han havde hugget, og desuden plantede
han meget hjemme ved sin gård. Højgårds store,
smukke have er hans værk og ligeledes de smukke
hegn ved begge sider af vejen fra Ågård kirke forbi
Høj gård til Stanghøjvejcn.
3.
Noget af det ejendommeligste ved Fischer er hans
forhold til penge.
Alle, der ved nogel om ham, ved også, at han ikke
var til at få penge fra, at hans daglejere, tjenestefolk
og hvem andre, der havde penge tilgode hos ham og
krævede ham, stadig fik til svar: "A har så pinnede
ingen penge«.
Hvad der var årsag i denne uvilliglied til at betale, er det ikke let at finde ud af. Ganske vist kunde
han tit med sandhed sige, at han ingen penge havde,
li skønt han var en ret velstående mand, var han
dog jævnlig i pengebetryk; men delle alene forklarer
ikke sagen.
Nogle vilde sige, at han var gerrig, og adskillige
Ling kunde også tyde på, at det var sandt, men lige
så meget peger i modsat retning. Vel skulde der til
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daglig knibes og spares i alle ender og kanter, men
når Fischer holdt fest. (f. ex. syvsoverdag), så var der
ingen smalle steder. Og vel var det sådan, at folk,
der havde penge tilgorlø hos ham, næsten ikke kunde
få dem fra ham, men vilde de samme folk tage naturalier, f. ex. brændsel, i sted el for penge, så var
Fischer meget rundhåndet, og tjenstvillig var han altid mod alle.
En gammel mand i Agård, Jens Hansen (sædvanlig kaldet Jens Aser}, der tjente Fischer i mange år,
har fortalt mig, at. det altid kneb for ham at få sin
løn, men da han kom li! .\rims i kongens ljenesle,
fik han en bølle med, der indeholdt smør, pølse,
l'læxk, kød osv., og hver gang denne bøtte blev tom
i de lo år, .Iens var soldat, kunde han sende den med
Johan Daugårrl, der i de tider kørte fragt mellem
Kolding og Arhus, og han Hk den så fyldt tilbage.
Det var vel nok nærmest madam Fischer, der sørgede
for den, men det var med Niels Fisehers vidende og
vilje, han havde selv flere gange bøtten med sig Lil
Kolding.
:\Hiske har en af gnmdeue til, at Fischer så nødig
vilde betale med penge, været den, at han så, der
var så mange, der misbrugte rwnge. Følgende historie
synes at tale derfor: En tærsker, der arbejdede for
Niels Fischer, tik om foruret (med stort besvær) sin
løn, ilO daler, og drog med denne kapital til Kolding,
hvor han i få dage satte den til. Da han kom tilbage, havde han kun fået sig en ny bluse for pengene. "Du måtte så pin nede hellere ha ladet mig
beholde æ penge «, sagde Fischer. Brændsel, fødevarer og den slags ting hlev ikke sfi let misbrugt, del
var Fischer derfor ikke så bange for al lade folk få.
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Men hovedårsagen må dog vist søges i Fisehers
ringe ordenssans. At man har en forpligtelse til at
betale, hvad man skylder, synes aldrig rigtig at være
gf1et op for ham. Uærliglied kan man ikke kalde det,
for Fischer var ligeså efterladende med al kræve, hvad
han havde Lilgode, som med al belale, hvad han
skyldte, men uorden og ligegyldighed bliver vist den
rette betegnelse derfor.
Det var ikke morsomt at have mellemregning med
Niels Fischer, for han vilde aldrig have gjort op.
Gamle Hans Daugård i Starup og han havde meget
med hinanden al gøre, handlede sammen og lånte
penge af hinanden. Når Fischer kom og vilde låne
penge, og Hans Daugård ikke var hjemme, kunde
han selv finde nøglen og tage pengene af skabet.
Talte Hans Daugård en gang imellem om, al de da
skulde have deres regning gjort op, svarede Fischer
altid: » Det kan vi så pinnede ingen rede finde i, det
må vi hellere lade gå lige op «. Og sal cd es blev det.
Peder Svoger i Gravens, der arbejdede hos Fischer,
da han boede på »Bøgeskov«, blev så forundret over
at blive kaldt ind til ham en aflen og få sin regning
gjort op, at han sagde, da han kom hjem: »No trowr
a ett, »æ Fisken løwwer ret lænng«. Hans tro viste
sig at være rigtig, Fischer døde virkelig kort efter.
4.

Niels Fischer var en anset mand, der beæredes med
mange offentlige hværv. Han var således håde sognerådsformand og amtsrådsmedlem og blev endog i en
temmelig ung alder danehrogsmand."
• Det vn r vi s l Orla i .~.11111.:11111, den davrerende urntmund i Vejle, der
sknffedo Flscher rlnuebrogskorset. Lehmann kunde svært godt lide denne
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Udpræget selskabsmand var han, og h~111 forstod
at begå sig mellem alle, høje som lave, forstod ligeså godt at spille en lrekorl med småfolk som en
lhombre med omegnens proprietærer og præster.
Man kunde være sikker på, at der herskede god
tone i det selska b, hvor Fischer var tilstede, selv om
del gik lystigt til både med punchedrik ken og skæmt.
Fischer kunde nemlig ikke lide, al der blev talt ondt
om folk, og begyndte en
eller anden derpå, så forstod han altid på en
egen, umærkelig måde al
få samtalen ledet i en
an den retning.
·. -\.
'..·
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·.
Det var ikke blot sine
.
.
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Fischer
jævnaldrende,
.-::.-""
.
r
søgte omgang med. Han
vilde også gierne sam\
men med de unge, og
disse havde en god Yen
/
i ham. I året 1866 var
'
.•.
·\I
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der nogle unge i Agård
... ~.
og omegn, som stiftede
Xl.cls Fi schcr.
en forening, de kaldte
,,Fosthroderska'rwt«, hvis formål var »ved foredrag,
sang og samtale i sine møder at underholde og uddanne hinanden i dansk, fri og folkelig retning«. De
ældre så ret skeptisk på denne forening, men det
gjorde Fischer ikke, han mældte sig ind i den og
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bonde -rncd de kloge l1jne" og lmil Jrnm ~ndog~t, HH'.d til ~i.t hul engang.
Ved d~nttc kjlighr.d var der en dnnu-, som næg:t,~cl{~ nt 1l:"111s.H med d~11
vadmclsk lu-dte Fischer, m cn han fik oprejsning, du L.ehmmu1s dntte r
(den senere fru Bod.c) i del samme kmn springende og råbte : ~A, Eische r,
vil De ikke dn nse tned 111ig ! . -
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gav den derved noget af den anseelse, den manglede.
Hans indrnældelse havde tilfølge, at mange indmældte
sig, både unge og gamle, og del varede kun et år,
før foreningen var så mægtig, at den kunde bygge sit
eget hus -- det første folkelige forsamlingshus i Danmark.
Fischer var kendt viden om, og alle, der kendte
ham, satte pris på ham. >> H vem blev ikke glad ved
at se Fischer!« sagde
pastor Blicher i ligtalen
over ham. Og det var
sandt. Han var velset,
hvor han kom, og allevegne bragte han godt
humør.
Allevegne - undtagen
i sil hjem. Hjemme var
han altid gnaven (n:h
der da ikke var frem mede), »el forfærdeligt
vrøvl«, siger de, der har
tjent ham. Ingenting var
ham tilpas, alt og alle
skulde han »guave« over,
selv over sin kone, den ejegode Maren Buhl.
G.

Det var en udmærket hustru, Fischer havde sig.
II u n var vel knap så hega vet som sine søstre (hendes
konfirmationsattest lyder på: kundskab temmelig god,
opførsel meget god), og det var vel ikke helt frit for,
at folk vilde le lidt ad hende engang imellem, men
et hjærtensgodt menneske var hun, der tålmodig fandt
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sig i Fisehers gnavenhed og knebenhed og hang ved
ham med stor troskab.
Hendes søstre, hvis mænd var betydelig mere velhavende end Fischer, vilde i grunden se lidt ned på
hende og brovte nogel med deres større rigdom, men
da Fischer blev danchrogsmand, syntes Maren, at hun
var ovenpå. Da hun første gang efter denne begivenhed kom sammen med søstrene, spurgte disse hende:
» Hvorfor blev , .;e Fisker« egentlig danebrogsmand ?«
» I)e ved a såmænd ell «, snuede Maren. - do,
du 111{1 da vide uogel om det.« - ,, Nej, a gjør såmænd ell, men a ved da, Le de kunrl' jeres mtcnd ett
hlyw w, sjcl om di vild' gi ald dje pæcng for et.«
Folk morede sig stundom med at spørge hende om,
hvad hun var i politisk henseende, for de vidste, al
de altid tik svaret: L\ er såmænd de samm, som ,,æ
Fisk cr« er." Spurgte man hende så, hvad han var,
svarede hun: ,, De ved ti såmænd ett, de hår a ingen
forstand o.«
Som el andet kuriosum om hende kan anføres
følgende: Da hun pri sine gamle dage opholdt sig på
»Bøgeskov« hos sin søstersøn Henrik Herrriksen, hvem
hun havde tilskødet g:'1rden efter Fisehers død, var der
en ung pige i huset, som vilde hjælpe hende med at
trække af tøjet. Madam F'ischer vilde først ikke have
hende ti I det, : lo r du vil grine ad mig", sagde hun,
men da den unge pige forsikrede nej, lik hun lov Lil
det. Hun kunde dog ikke lade være nl trække pii
smilebåndet, da hun opdagede, at madam Fischer
havde fem par huxer på. da, a vidst et såmænd
godt«, sagde madam Fischer, »rucn a skal sej dæ:
når de blywr koidt, så trækker a ctt en skjørl mer
på, men så tejcr a en par ho wser rner på, for de
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skjørter.«

å
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6.

Kunde Niels Fischer spille folk el eller andet puds,
så gjorde han det med glæde, og det var især sine
bedste venner, han holdt af at pudse.
Mens han boede i Starup, havde han mark i nærheden af Peter Sagers i Fredsted. Peter Sager såede
sin rug før andre, og da den om efteråret stod grøn,
Hk Niels Fisehers får, der gik løse, lyst Lil at gå over
derpå. net vilde Peter Sager ikke have, og han sagde
del da til Niels Fischer, men fik intet andet Svar end:
"Du ku så pinnede la være at så din rug før andre
folk «. Peter Sager mente, at det var noget, han selv
bestemte, og da Niels Fisehers får kom igen på rugen,
tog han dem i hus. Nu gik Niels Fischer ned til
Peter Sager og vilde have fårene. »Ja, du kan godt
få dem, men a vil ha penge for dern«. - »Det er så
pin nede gal, a hår ingen penge med".
» Ja, så får
du dem ikke.« -- »A ka vel få dem, når du beholder
en i pant?«
Det var der ikke noget i vejen for.
- -- » Sil. kan du jo beholde den sorte der.« - Det var
Peter Sa!{er go<ll tilfreds med - og Fischer var også,
for del sorte får var nemlig ikke hans eget, men degnens, der havde gået sammen med Fisehers. Da
Fischer kommer hjem, gifr han om til degnen, Mikkelsen, og siger: » Peter Sager ha Yde laget vore får i
hus, a var dernede ved ham nu, og a tik da mine,
men Djes vild han så pinnede ett af med.« Degnen,
der var Peter Sagers gode ven, bliver noget forundret
over dette her og går strax ned til ham og siger:
)' Hvad skal del betyde, Peter Sager, De har taget mit
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får i hus og vil ikke udlevere det igen?« - ))A vidst
ikke, det var Dje Iår«, svarede Peler Sager, »"æ Fisker,:
sagde, det var hans. De kan godt få Djes igen.«
Således Il k Xi els Fischer narret Peter Sager.
Men det hlev snart galt med forene igen, og da
Peter Sager anden gang log dem i hus, kunde Niels
Fischer nok lænke, al han ikke kunde narre ham en
gang til på samme måde. Han fandt da p~"i en anden
list. I Starup by boede den gamle Hans Duugård,
der, som før nævnt, havde meget med Fischer al gøre
og desuden var en mund, der ligesom denne havde
lyst til al gøre løjer. Ham Iår han med sig ned til
Peter Sager om aftenen. De kommer ind og sidder
og taler med Peter Sager om forskellige ting, men
gamle Hans Daugård havde ikke megen ro på sig,
han gik og hostede og harkede og måtte stadigvæk
ud. Fischer havde aftalt med ham, al han skulde se
sit snit til at få fårene lukket ud. Del lykkedes dog
ikke for ham, ti Peter Sager havde anet uråd, og nar
Hans Daugård kom i nærheden af fårchusdøren, stod
der altid en karl posteret ved den. Fischer måtte sil
bide i det sure æble og betale for al få sine får igen.
:\'len det skulde hævnes. - En dag går Niels Fischer
nede ved Anders Sørensens markskel, hvor dennes
karle gik og pløjede. Der gik et par løse plage ovre
på marken. »Er det ikke Peter Sagers plage, der
glir?« spørger Niels Fischer. - »Jo!« - :,,J se, om
I ikke kan få dem drevel over på min mark !« Det var karlene villige nok til, og Niels Fischer var
nu ikke sen med at få dem taget i hus og rn sendt
bud til Peter Sager. Da denne så kom, målte han
selvfølgelig ud med fårepengenc for at få sine plage
igen.
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Mens Fischer boede på Højgård, havde han en hegnshistorie med sin svoger, Jens Henriksen på Skovgård.
Fischer havde fire gamle heste, der gik i en indhegning, som grænsede ind til Jens Honriksens mark. De
brød igennem indhegningen og gjorde skade på Jens
Henriksens havre, der, skønt det var langt hen på
efteråret, endnu stod ude. Så tog Jens Henriksen
dem i hus og sendte bud til Niels Fischer. »Han kunde
så pinnede køre hans havre hjem samtidig med andre
folk«, sagde denne til budbringeren, »rnen nu skal
der komme en mand op at hente dern «. Lidt efter
sagde han til Jens Aser: »Kan du gå op til Jens Henriksen og få vore heste?« - »Ju, de kan a godt, men
så skal a vel ha penge med ?« - »Nej, du skal ikke,
min svoger skal så pinnede nok lade dig fa dem alligcvel.« - Jens Aser går så hen i stalden og sadler en
hest. - ·>)Hvad, hvad vil du med den ?« spørger Fischer. - >)A vil ride op til Jens Henriksen.« - »Er
du tumbet, du faar jo heste nok at ride på hjem.«
- )) A får ingen hesle, når a ingen penge må få med «,
svarede Jens og red sin vej. Han kommer til Skovgård og træffer Jens Henriksen. »I har nok nogle
heste af »æ Fiskers«?« - »Ja.« - )>A skuld hils fra
»æ Pisker«, om a k und få dem.« - »Ja, du kan,
hvis du har penge med.« - »Nej, de hår a ett, »æ
F'isker« ment, I vild nok la ham få dem alligevel.« »Men det mente du nok ikke, siden du kommer ridende herop.« - )>A var jo ett sikker på det«, svarede
Jens. »Det var klogt nok af dig«, siger Jens Henriksen,
>)og nu kan du hilse »æ F'isker s og sige, at han får ingen
heste, før a får penge.« - Med den besked målte
Jens så ride hjem, og han fortalte da Fischer, hvordan det var gået og sluttede med at sige: Men nu
)>
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er det vel bedst, te a Iår æ penng og kommer op efler
dem igens. - »Nej, det er ingen nylle til«, svarer
Fischer, »æ heste skal nok komme alligevcl«. - Og
Fisehers gode tro blev ikke beskæmmet; da .l en s Henriksen havde haft hestene en otte dages tid, og der
ikke kom Iler e bud fra Højgård, blev han ked af al
have dem at føde p{1 længere og send te så en karl
afsted med dem.
Også sin anden svoger, Johuu Bertelsen på Egelund,
spillede Fischer engang el puds. Mau brugte dengang
al: lade hestene gå ude om natten. Si\ var det en
morgen, Fischer sk 11 ld e afsted ti I hryllu p i Vilstrup,
at han sendte sin karl uti efter et pur heste. Karlen
kommer tilbage og mælder, at han ikke kan finde
dem. »Så du slet ingen heste ?« spørger Fischer. » Jo, a sf1 .Iohnu'es, de stod tøjrede tæt ved Gårdcu.«
- ,> Så kan vi jo la dem, de er så pin nede gode nok,
men pas på, at ingen mærker dct.« - Karlen henter
hestene, og Niels Fischer kører til bryl lup. ,, Det er
da et par skammelig gode heste, du har, Fischer«,
sagde folk til barn. - »Ja, liva, ved sådan en lejlighed
tar en jo så pinnede osse de bedste for, en har «,
svarede han. - Efter to dages forløb kom Niels Fischer tilbage fra bryllupet og afleverede Johan Bertelsen hestene igen. Al denne tilt rods for svogerskabet
var dygtig vred, er ikke su underligt. »Du kunde da
have ladet mig del: vidc« , sagde han, »her har vi nu
i to dage gået og ledt efter hestene.«
Engang var Fischer, Pder Sager og .Johan Bertelsen i Vejle. Som de slår og taler sammen på gaden,
siger Fischer: >>A skal lige ind i den butik der, vent
eller mig sålænge !« Jo, det skulde de da nok. De
venter et kvarter, de venter en halv time, de venter
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længere endnu, men der kommer ingen Fischer. Tilsidst bliver de utålmodige og går ind i butikken. » Er
»æ Fisker « ikke her ?« spørger de. - 1,Jo, han cr.«
- »Hvad mon han tar sig for?« -- »Han sover middagssøvn; han kom herind for en times tid siden og
bad om han måtte få lov at lægge sig Iidt.«
Selv den værdige provst Theilade i Stamp kunde
Fischer drive løjer med. De var i rc!gelen gode venner
og vilde gærne tale sammen, men en kurre kunde der
jo nok komme på tråden, da deres mark grænsede
sammen, og Fischer naturligvis ligesålidt overfor provsten som overfor andre kunde holde markfred. En
sommerdag, da der sådan var lidt misstemning imellem dem, kommer de begge nd paa deres marker; de
ser nok hinanden, men siger intet, bliver bare ved al
vandre hver på sin side af hegn el. Efter en stunds
forløb bryder provsten dog tausheden og siger: »Fischer, skal vi ikke være gode venner igen?« Fischer
summer lidt på det, men enden bliver dog, at han
kommer over hegnet, og nu følges de ad og taler
sammen som sæd va 11 lig. Da trækker der en tordenbyge op, og del begynder al regne. "Hvad skal vi nu
gøre, Fischer ?« siger provsten; » nu bliver vi våde «.
- >> Vi kan sætte os i
ly ved en høstak «, svarer Fischer, og han får da også provsten an hragt i den ene
side af stakken og sætter sig selv i den anden. -» Jeg sidder godt her«, siger provsten lidt efter, »og
regnen kan slet ikke komme til mig«. - »Ja, da sidder a osse godt«, svarer Fischer, og de sidder mi og
taler sammen, mens regnen står på. Da den er ved
at hæfte, rejser Fischer sig, og nu kan han ikke dy
sig, men vælter stakken over provsten og lægger sig
selv ovenpå. Provsten så slet ikke værdig ud, da han
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langt om længe fik sig horet gennem høet; ikke blot
havde høstråene haget sig fast rundt omkring i hans
tøj, men også i mund, næse og øren havde de fundet
ind.
7.

Vilde Niels Fischer pudse andre, så havde han til
gengæld intet imod selv at blive pudsel engang imellem.
En dag kom han over til Terpsmindc for at opkræve
landboforeningsbidrag. Efter at have fået pengene
siger han til Poul Terp, som dengang bestyrede gfirden for sin mor: ,> Du kunde egentlig godt hetale mig
Niels Hansens bidrag også, så slipper a for at gå
derop «. Ja, det var der ikke noget i vejen for, og
Poul Terp giver ham de tre daler, Niels Hansen skulde
af med. Samme eftermiddag træffer Poul Terp denne
og siger da til ham: ,,A betalte » æ Fisker« tre daler,
som han sagde, du skulde af med Lil landboforeningen«. - »Sikk en en kæltring!- udbryder Niels Hansen, »a betalte ham jo pengene den anden dag i Kolding« -···· »Nå ja, det må han så ha glemt«, svarer
Poul Terp, » men så kan a jo få miue penge af »æ
F'isker« igen.« -- Næste gang Poul Terp møder Fischer,
siger han til ham: »Det er sandt, Fischer, Niels Hansen sagde, at han ha vde beta It Dem pengene i Kolding den anden dag«. - »Xo gjord han del, ja no
du sejer el, s{1 tror a pinnede osse, a ka ho ws et."
Og dermed giver Fischer sig til at tale om andre ting.
Da de skilles, siger Poul Terp: ,: A skulde vel ha de
penge så?«
»Pcnge, nej, du får pinnedc ingen
penge!« - »Hvad mener De med det ?« - »A mener,
te så kan du lære at se dig lidt bedre for en anden
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gang.,< Med den besked måtte Poul Terp lade sig
nøje. Han var ikke lidt forundret over Fisehers optræden og vidste ikke ret, om han skulde opfatte hans ord
som spøg eller a lvor, men da han fortalte sin mor sagen,
sagde hun: »:\å, kender du ikke » æ Flsker« bedre?
Nej, du kan tro, du Iår ingen penge af ham, undtagen
du da kan snyde ham, som han nu har snydt dig,
men kan du del, skal du slet ikke spare del, for »æ
Fisker« bliver ikke vred over sådan noget.«
Så målte Poul Terp da til al spekulere, og længe
varede del ikke, før han havde sin plan færdig. C denfor Højgård /il nogel godt egetømmer, som han netop
kunde bruge, og en dag, da han vidste, at Fischer
var udrejsl, kører han til Højgård og havde en håndværker med sig. Da de' kommer ind i stuen, spørger
Poul Terp, om Fischer er hjemme .•,Nej, han er såmænd ett, lille Poul,« svarer Maren Fischer, » han er
såmænd til arn tsrådsmøde «. - »Del var da skammeIigt !« - »Hvad vilde du ham, lille Poul?« - »A, a
har fået håndværker, og nu mangler a noget tømmer,
det var det, a vilde købe af ham.« - » Tror du, han
har noget?« -- · »Ja, han har, det ligger herudenfor."
-- »Jarnen, så kan du såmænd godl Lej el, lille Poul,
du kan jo sej et te »æ Fjsk er«, når han kommer hjern.«
- Ja, det skulde Poul Terp da nok, og han går ud
med håndværkeren. »Tag nn så meget tørnmer«, siger
han til denne, »al du synes, del er tre daler værd !«
Som sagt, så gjort; tømmeret blev læsset, kørt til
Terpsniinde og der forarbejdet.
Nogle dage efter træffer Poul Terp og Fischer sammen. »Du har nok hentet noget tømmer hos mig«,
siger Fischer. 1,Ja«, svarer Poul Terp, »De var jo ikke
hjemme, men madam Fischer sagde, te a kunde godt
Vejle Amts Aurbøger. !P07.
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lage det alligevcl«. - "Hvormeget tog du ?« · - »A
havde en hånd værker med, og han vurderede det til
tre Daler.« - Da Fischer hørte det, gay han sig til
al le og sagde: ,, Du er god nok!« Så talte de ikke
mere om den træha ndel, men Fischer og Poul .Terp
var altid siden gode venner, og det varede ikke længe,
før Fischer vilde have ham til at sige »du« " til sig.
Classen på Fønix borg pudsede også Niels Fischer
engang. Fisehers, heste gik selvfølgelig jævn ligt over
på Fønixborg mark. Så en dag siger Jens Aser til
Fischer: )) Vi skulde vel ha vore heste hjem fra Fonixborg igeu«. - Fischer svarer: "Sålænge Classen tier
stille, kan vi så pinnede da også«. - » Clnssen skal
vist nok tie«, mente Jens Aser og gik sin vej. Fischer
grundede lidt på, hvad .Iens mente med disse ord, og
lidt efter spurgte han ham da om det. »A mente,
Classen har ingen grund til a L klage,« svarede .Iens,
»for nu har vore heste i næsten fjorten dage gået for
tærskemaskinen på Fønixborg «. - »Så skal vi pinnede ha dem hjem med del samme«, sagde Fischer.
Den i det foregående flere gange omtalte Jens Åser
kunde også sommetider spille Fischer et puds. Engang klagede Jens Åser over, at den tømme, han
havde, ikke duede; Fischer mente, den var god nok.
»Ne], den er pilrådden,« sagde Jens, »den er ell engang så stærk som en sime.« - » Så kan du jo pinnede ta en sime,« sagde Fischer og gik sin vej.
Samme dag skulde han til sognerådsmøde i kroen.
Kort efter at han var gået, spændte Jens Åser for, tog
•.;Det var ellers ikke almindeligt, at folk sngtle ,J)c• til Ftscher, sådan
som Poul T'e rp gjorde. De tl(iste yngre.sagde -I«, s~fede!':> også hans tjenestefulk, der dog nok så hyppigt ln-ugtc at kalde ha111 •fnr•,, Nicis Fischer
og hans kone var vist (le shl:str: he-r i. sognet. der af deres lj,~,u~stc.•fo]k blev
kaldt ~far~ og -mnr«.
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en halmsime og lavede deraf en tømme, som han
lagde på hestene, og kørte så ud. Da han kom til
kroen, gjorde han holdt, og nu Ilk så alle sogneråds'medlemmerne, og hvem der ellers var i kroen, denne
mærkelige befordring al se. Folk morede sig kosteligt ved synet, og det var Fischer, morskaben kom
til at gå ud over. »Er du nu så fattig, at du ikke
.har råd til at ha en rebtørnrne?« eller »Er dine heste
nu så ringe, at man kan holde dem i en sime?« lød
det Ira a Ile sider. Lidt ærgerlig blev Fischer vel nok
over .J enses påfund, men kunde på den anden side dog
ikke lade være at more sig derover .• Jens nåede imidlertid sin hensigt: næste dag fik han en ny, god tømme.
Efter at Jens Åser var ble ven gift, gik han stundom
på dagleje hos Fischer. Nu kneb del jo noget med
al få daglønnen udbetalt, og Jens siger da en dag til
Fischer: » Der går en gris, kan I ikke Jade mig få
den ?« - » Jo, den kan du pinnede godt få, .Iens,«
svarer Fischer. Men nogle dage efter siger han til
ham: »Du kan alligevel ikke få den gris, for Maren
vil selv ha den al slagte.« - da, så må I lade mig
få nogle penge, for så skal a ha købt en gris et an-det sted. r. - » A har så pin nede ingen penge,« sagde
Fischer, og så drog han afsted til Kolding.
Om aftenen, da Jens gik hjem, tog han grisen med,
og næste dag lod han den slagte. Fischer gjorde ingen ophævelser derover bagefter. Han sagde blot til
.Iens : "Ou snød så pin nede :\faren, hun vilde ha haft
den gris al slag Le.«
8.
Det var ikke altid, Fischer derhjemme nøjedes med
.at være gnaven, han kunde også blive »hjapgal«, og
13*
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så var det ikke rart at være i nærheden af ham, for
der kunde da leL falde en lille lussing af. En af hans
karle kørte en dag mærgelvogueu i stykker. Øjeblikkelig giver Fischer ham en ved siden af hovedet, si\ han
trimler. Han rejser sig op igen, holder ved hovedet
og siger: »Nu er det da forbi med mig.« - »Llvad
mener du med d et?« spørger Fischer. - »Jo, I har
slået æ hoved i stykker på mig, far." -- )) Har a det,
da skal a pinnede snart kurer en igcn,« siger Fischer
og langer ham en ved den anden side af hovedet, så
han skvat riitny.
En morgen stod Jens .\stir og talte med en af sine
med tjenere, der hed Krislian Ha vu, ,<\'" u må vi nok
helst komme til at bestille noget,« siger han så, »Ior
der kommer »æ Fisker«.«
»Nej, det behøves ikke,,,
siger Kristian, »for i dag er far så god, så god." :, Er han det? Da skal han nok blive gal, før han
gfir herfra igen,« mener Jens. - »Det tror a ett,«
siger Kristian, »Ior han er så god, si1 god i dag.« Da Fischer kom, ga\· J'ens Aser sig til al drille ham,
og det med så godl Resultat, at da Jens forlod skuepladsen, havde Kristian, der kort før i så høje toner
priste ,, fars god hed", allerede fået to lussinger og en
tredje var i opmarseh.
Også Jens Aser skulde sommetider haft klø, men
han forstod altid at salverc sig. Engang havde Fischer
allerede hånden løftet, men da kastede Jens sig p:'.1
knæ for ham og sagde i dyb a I Hll"lig tone: "Fromme
fader, vil I slå? Ak, herre, spar mig !« - Del kunde
Fischer ikke stå for, ban sii del komiske i situationen
og blev stra x god igen.
Fischer var næsten a Id rig hjemme om eftermiddagen
og aftenen, og til gik neget af natten med, men hvor
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sent han end kom i seng, var han dog altid første
mand oppe og ude at få folkene purret af fjerene, og
det skulde gå rapt, når Fischer kom. En morgen var
Jens Aser ikke hurtig nok til al komme i tøjet, og
Fischer skældte ud, og han skældte meget ud. - »Ja,
I kan saglens,« sagde Jens så, »I har noget godt helt
tøj at trække i, men her må en anden slå og trække
i sådan nogle pjalter, der ikke er andet end hul ved
hul, og så stikker en æ ben i det fejle hul, og så
stikker en æ arm i det fejle hul, og det tar tid at få
det rettet igen.« - Fischer kunde ikke lade være at
more sig over Jenses undskyldning og gik ind og
hentede et sæt af sil eget aflagte tøj og gav ham.
Fischer kunde nok have sine tjenestefolk. Jens Aser
tjente ham som sagt i mange år, en anden, der sædvanlig kaldtes Hans Tærsker, tjente hos ham både i
Slarup, på Højgård og på Bøgeskov, og Fischer byggede el hus Lil ham hvert af de tre steder. Man får
indtryk af, al tjenestefolkene har følt, at Fischer, trods
al sin gnavenhed og påholdenhed, dog vilde deres vel,
men det er dog vist Maren Fischer, der mest fortjener
æren for, at det gik så godt, som det gjorde. Hendes
piger havde det godt, hun gik gærne selv og gjorde
sliddet for dem.
9.
Et par gange var Fisehers penge i fare.
Da han skulde bygge stuehuset på Højgård, manglede han penge og gik derfor til sin nabo, Hans Hår
på Sorgenfri, om han ikke kunde hjælpe ham til al
låne penge hos dennes rige slægtninge i København.
Det kunde Hans Hår, og han og Fischer rejste så
-over efter dem. Den dag, de kom tilbage, skulde
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Jens Aser køre til Kolding og hente Fischer og pengene. Pengene, der var i sølv og var så mange, al
Jens Åser, efter hvad han fortæller, ikke selv kunde
løfte sækken med dem på vognen, blev sat ind til
købmand Oxholm (der, hvor nu C. L. Schmidt hor),
og Fischer sagde til Jens : »Du kommer pinnede til
at vente lidt, inden du kører hjem, for a skal først
ha forrettet nogle ærindcr.« Ja, .Jens ventede .io så,
og det hlev aften, men Fischer kom ikke. - s Hvorfor bliver du egt~ntlig gi1ende her ?« siger købmanden
til Jens. - »A venter eftt-r .æ Ftsker«.« - » »Æ Fiskcr« , han er kørl for en tirl siden sammen med .Tohan Hertelsen.« - »Så er han da osse en sære prygl,«
siger Jens, »skul a nu ene køre her midt om natten
med alle de penge.«
~ å, .Jens lar jo imidlertid spænde for og kører afsled, men glad var han ikke, for det var netop i den
lid, al »æ landsmand," var meget berygtet, og vejen
fra Kolding til .<\.gård var slet ikke hyggelig. Fra
Bramdrupdam og til Densgård var der hverken gårde
eller huse ved landevejen, og Donsrod var dengang
meget mer skummel end nu. Desuden Hi der et skur
(der, hvor nu vejmanden bor), og dette husede tit
u [redelige nattegæster. Jens var angst, og derfor kør le
han til, ~11t hvad remmer og løj kunde holde (»og
dengang havde a heldigvis gode heste for og godt løj
på dcm,« siger .Ieus].
Jens kom dog heldig igennem Donsrod og forhi del
skumle sving YCd Deus mølle, og da han kommer el:
stykke op ad ,\giird landevej, når han Fischer, der nu
var gående, Li Johan Bertelsen var kørt om ad Starup
søndermarks vej.
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»H vad skal del betyde,« råber han til sin husbond,
»at I siger, a skal vente, og så tar I med en anden
hjem og Iar mig køre alene med al le de penge. Hvad
om »æ laudsmand « var kommen og havde taget pengene og slået mig ihjel ?« ---- »Hov, hov,« svarer Fischer, »der er så pinuede jo da ingen skade sket.« »Ja, det er ikke .Ier skyld,« siger Jens og pisker på
hestene, og uden at byde Fischer at køre med, kører
han i firspring det korte stykke vej, der endnu var
til Højgård.
Da han har [ået spændt fra, kommer Fischer og
ser, at hestene, der ellers var sorte, den aften var helt
hvide af skum. »Hvordan er det, du kører,« siger
han, »du kunde så pinnede ha kørt mig hestene helt
fordærvet.« - »Det er min sag,« svarer Jens, »rncn
hvis »æ Iandsmand « havde slået mig ihjel og taget
pengene, det havde været Jer sag.« -- Efler denne
korte, men fyndige samtale hjalp Jens så Fischer pengene ind i sovekammeret.
•
)lår Jens var så bange for »æ laudsrnund«, var det
ikke heil uden grund, ti samme »Iandsmand e havde
en fin næse og havde virkelig Iået opsnuset, at der
den aften kom penge Lil Højgård, hvorfor han også
samme nat beærede ghrden merl sit besøg. Delle faldt
dog temmelig uheldigt ud, li Jens havde en hund,
som han brugte, når han gik på jagt, den plejede
ellers at ligge inde hos ham 0111 natten, men den
aften glemte han al få den ind, og den holdt tyvene
borte fra stuehuset. De kom ikke længere end til et
bagehus, som lå i ha ven. Fischer vaagnede ved den
støj, hunden holdt, og kunde jo nok tænke, der var
fare på færde. Han kaldte på sin kone og på fire
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piger, som lå i stuehuset. De kom op og fik tændt
lys, men ingen turde gå over gihden og kalde på
karlene i staldkamrneret. Da del blev dag, og karlene
kom op, undersøgte man haven og fandt spor af
brede støvler derude, og senere opdagedes det, at en
dyne, som blev brugt til al h'?gge over dejen, var forsvunden. · - Endnu for Jens Aser var færdig med sin
davre den rlag, sagde Fischer l'tl harn : »Spænd for,
Jens !« - »Hvor skal vi hen ?« spurgte denne. -»Vi
skal over til Johan'es, a tør pinnedc ett ha de penge
længere, a vil ha dem i Johnn Bertclsens jærnsk ri n.«
Da Jens Aser fortalte mig denne historie, sagde han:
Y, »1E Fisker« kunde ellers aldrig lide, te a vild ha en
hund, men den nat målte han være glad for den, for
havde den ikke været, så tror a, »æ Fisken var bleven slået ihjel den nnt.«
Da »æ landsmand« et par år efter blev grebet, fik
\'icls Fischer sin dyne igen.
1•:ngang kørte Fischer og gamle Håstrup til Fredericia. Fischer havde bag i vognen en stor kurv, nederst i denne hi en pose sølvpenge og øverst el par
lispund smør, som var svøbt ind i en serviet. Det var
længe før dag, de kørte, og Fischer sad og sov på
vognen. Da det begyndte al <lages, siger Håstrup,
der tit brugte at udlrykke sig på rim:
»Fischcr, Fischer, dl! sover,
<line penge er i vove I,,

Fischer vågner og fornemmer hurlig om h~1g i vognen; pengene var der men - smørret var stjålet. Det,
Håstrnp havde ytret i spøg, kunde altså nær blevet
alvor. - »Ha vdc tyvene taget pengene i stedet for
srnørret,« sagde Håstrup siden, » kunde Fischer jo ikke
andet end ha mistænkt mig.«
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At Fischer hin morgen sov, var ikke så underligt, for da var han jo kørt: hjemmefra midt om
natten. Men mærke I igt er det, at han næsten altid
sov, når han kørte, selv om det var midi på dagen.
Og lad mig så slutte berelningen om ham med en
fortælling desangående:
En dag skulde han køre doktor Fich til Kolding.
Da de korn til Dons, siger doktoren til ham: » Hvis
jeg nu kan stole på, al De passer tømmen, Fischer,
så vil jeg sætte mig til al sove, for jeg har ikke været i seng de to sidste nætter.« - »A skal pinncde
.nok passe æ tørnmc,« svarede Fischer, og doktoren
satte sig da til at sove. Men det varede ikke længe,
for han Yagnede ved, at riet gav et stød, og da opdagede hun, at Fischer sad på bukken i dyb søvn,
hestene gik og græssede ved vejkanten, og del, der
havde forårsaget stødet, var, at vognhjulene var gået
over en grusdynge.

Hvis nogen skulde mene, at en del ar, hvad jeg her
har fortalt om Niels Fischer, er senere opdigtede anekdoter, så må jeg bestemt protestere derimod. Ganske
vist ved jeg godt, al der om mænd som Fischer meget
let vil kunne danne sig anekdoter, men man må huske
pil, at der jo endnu ikke er gået en menneskealder
siden hans død, og at mine hjemmelsmænd er folk,
der alle har kendt Fischer meget nøje.
Disse mine hjemmelsmænd bringer jeg herved en
tak for den villighed, de har vist mig med at fortælle.
Særlig må jeg fremhæve husmand .Jens Hansen (Åser),
J"gård, samt gihdmændene N. A. Sager, Fredsted, og
Poul Terp, Brakker.
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var i ældre Tid Sæd, at der ved en Mands
eller K vindes Død samm euskreves et 'I'estimon iu m.
Delle udgjordes af nogle ophrmgefige Tanker, der vist
for det meste stod i Forhold Lil den dødes Liv, hans
Sygdom inden Dødsfaldet eller lignende, fremdeles af
et stakket Udsyn over hans Liosleb, og endelig af en
Fremstilling af Dedsaarsaqen, » vor Afdødes Sygdom
og Endcligt«, som del hedder.
Det sproglige Udtryk fører sig i stive, fastslaacde
Vendinger: Mændene kaldes stadig »agtbarc og for-.
standige «, Konerne er s Gurl og Dyd elskende», de
bortgaugne er altid ,,,j Døden salige", de tilbagevordric er »sørgeligst efterlc venrle «, og Børn bliver man
"af Gud velsignet med ,i, ligesom el Giftermaal udtrykkes ved, at »dct hehagede den store Ægteskabsstifter at srette ham i ,'Egteskab ,: . Disse sidste og
mange lignende Vendinger gaar ucl paa at ind pren le,
at alle afgørende Hændelser i Menneskelivet sker efter
Guds Vilje.
Tager man nogle 100-120 Aar gamle Testimonier
for sig, finder man deri et Udtryk for Tidens enfolET
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dige Tro og for Tidens Præstclærdom. Der er en
urokkelig Tro paa Biblen, en Udtalelse derfra staar
fast, og en Tanke af Testimoniets Forfatter, der kan
støttes med et Skriftsted, er en uomstødelig Sandhed,
Derfor vrimler det med Bibelsprog til Styrkelse af de
jævne Tanker, der fremsættes. Tankerne kan i Reglen
kortelig udtrykkes saaledes : ,, Denne Verden er et Liv
fuldt af Møje og Sorg; men efter Døden gaar vi ind
til et Liv i Glæde ; derfor gælder det om at bære all
med Tualruod ; thi Trængslerne her er kun en Forberedelse til Herligheden hisset«. Der tales, som Salighed var noget, alle var visse paa ; der kræves kun
Tro. Nogen Straf efter Døden er der ikke Tale om;
man gaar uden om dette Spørgsmaal med Vendinger
som »Ødelæggclsc i Graven- eller »J3ortehlivelsl~ i Døden «; Meningen synes at: være, at de ikke-troende
forsvinder, hliver til intet i Dødeu ; del er »Oplysningstidens ,t Tanker ude i Bondebefolkningen.
Præslelærdommen ytrer sig i, al der stadig hentydes til Fortællinger fra Biblen, haade fra det gamle
og det ny Testamente; derimod tages der ikke Eksempler fra det hjemlige Samtidstiv. Tales der saaledes
om Sorg over et Dødsfald, hentydes der til et Tilfælde i det gamle Testamen le; men der tales ikke om
en saadan Sorg som en velkendt Sag fra Tidens eget
Liv. Disse Hentydninger med de fremmede bibelske
Navne har sagtens skullet gøre et ærværdigt Indtryk.
- Gentagelse af samme Tanke med forskellige Udtryk
er stærkt fremtrædende, ligesaa Forsøg paa at opnaa
des større Virkning ved al stille Modsætninger over
for hinanden (Veltalenhedsformer, som vor Tids mmdelige Talekunst i stor Udstrækning har laget i Arv):
Plage her og Glæde hist, Død her og Liv der, Van-
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smrcgtcn i dette Liv og Mrcttel se i det næste, Rosen

plukkes af hoasse Tome o. s. Y.
Forfatteren af Testimoniet er Sognets Degn, og det
blev paa Jordefærdsdagen læst op for Følget, efter at
dette fra Graven var vendt hjem til Gaardeu, hvad der
tydeligt frcmgaar af Ord og Vendinger i Testimoniet.
De tre første af de her meddelte Testimonier er forfattet af den gamle Erritsø Degn Michael Stilling. Han
var Lærer fra 1777 til 1814 og havde studeret Theologi,
men havde nok ikke Iaaet Embedseksamen. Hans
theologiske Uddannelse gay ham dog Rel Lil al gaa
paa Prækestolen, uf hvilken Grund han var anset
blandt sine Sognefæller.
I sine Testimonier stiller gamle Stilling ingenlunde
sil lheologiske Lys muler en Skæppe; men hans Tanker kunde neml fattes af hans Tilhørere.
Man kan lægge Mærke til, a l han af og til udtrykker Tider i Anret paa Lo Maader, dels den folkelige
Tidsbestemmelse efter Helgen- og Festehige, dels den
mere nøjagtige Bestemmelse ved Hjælp af Datoer og
Maancdcr, - saaledes kaldes den 19de September
» ved Michaell Tider« d. v. s. ved Mikkelsdags Tider
(til Trods ror at det først er Mikkelsdag den 29de
September).
Det sidste Testimonium er skrevet af Stillings Efterfølger i Embedet, Ruholiu, der blev gift med sin Formands Dutter og levede til Vinteren 1837-58. Han
var uddannet som Seminarist, d. Y. s. havde Iaaet den
særlige Læreruddannelse, som tog ved i de sidste 10
Aar af det l Sdc Aarhundrede, Teslimoniet er et af
de sidste, der er skrevet i Erritsø Sogn. Man vil lægge
Mærke til, at det i Bygning og Udtryk er en Del forskelligt fra de ældre. De Iastslaaede fromme Ven-
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dinger og Talcmaader er omtrent de samme som i
cle ældre Testimonier, selv om Udtrykket hist og her
er lempet lidt; det Udtryk om de efterlevende, al de
»have idag med barnlig og skjønsorn Taknemmelighed
ledsaget deres trofaste, ømme og hulde Fader til Graven«, er saaledes helt vist forfattet, før Jordefærden
fandt Sted; det er allsaa Udtryk for noget, som den
gamle Degn og Lærer finder bør ske, og som han
haaber vil ske, men hvorom han ikke oed noget med
Vished, idet han skriver det ned. De opbyggelige
Tanker som Indledning er i dette Testimonium faldet
bort; Ryholm var jo heller ikke præstelært. Derimod
er Fremstillingen af den dødes Liv og Virke blevet
langt fyldigere.
HANS RAS~1USSENS TESTI:VI01\'1UM fra 1787:
Hvad sig anlangende al tale om den i Live agt.bahre
og forstandige Nu i Døden salige Mand, Hans Rasmussen, hunds ærlige Indgang i V crden, Livets Førelse, samt Udgang af samme Lydende som følger.
Det Tiimelige Liv er k iært for et. dødeligt Menneske,
men allcrkiærest er det ævige Liv for et i Jesu Troe
levende Menneske - For det Tiimelige Liv at beholde giver en aldt det hand Ejer, men for del ævige
Liv os at forhverve gav Gud det k iærcste band havde.
- Gud har sendt ;vrig for Eder, at .i skulle leve og
og blive ved paa .Io rden, kan en .Ioseph sige til sine
Brødre, men Gud har sendt mig for Eder, al .i skulle
leve og blive ved i Himmelen, kan Iesns sige til sine
Brødre og Systre
Formedelst Esthers Forbøn hlev
Jøderne holdne ved Livet, der de vare hengivne til
Døden, men formedelst Iessu Forbøn og Fortienneste
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benaades alle Troende med det ævigc Liv, omendskiøndt
de først hengives Lil den tiimcligc Død; thi gad Agar
ey seet paa sin Søns Død, kunde Esther ey taale al
see paa sine Slægters Ødelæggelse, langt mindre kunde
Iessus, den mildeste Forbarmere, see paa sine Slægters,
sine Børns Ødeleggelse i Graven, eller Borteblivelse i
Døden: Ney hand skal oplive Dem, naar Han oplader
Deres Graver og henter Dem derudaf - 0 du glade
og ærefulde Opstandelse'. Hvad er du for vore Sicle
en sød og salig V edcrqvægelse l vansmægtes Vj end
her, Vj vederqvæges jo der, er vort Liv end her stakket og ond, der bli ver del dog ævigt og godt; har
hver Dag her sin Plage, der skal da alle Dage have
sin Glæde; døcr V.i end her daglig, der lever vj ævindelig , her er Døden daglig i vente, der er Døden opslugt i Seyer, og det dødelige er opslugt af Livet;
her kan intet mælle vore Siæle af det Verden eyer,
men der skal Vj tilfnlde mættes i Guds Ansigts Beskuelse - Til det glæde] ige haahe vi vist vor Afdødes
Siel er allerede kommen og deri bleven deelagtig, og
Legemet, endskiøndt del nu er overleveret Graven,
skal efterat Det ved Icssn Døds Kraft er opvakt, foreenes igien med Siælen, og blive deelagtig i samme
Glæde og Herlighed, som Sielen er kommen til Samme vor Afdøde Hans Rasmussen, hvis jordiske
Levninger vj nycligcn overleverede Graven, er Anno
1745 d: 19dc Scptcmbr. ved Michneelj Tiider fød til
Verden af ærlige og Christelige ægte-Forældre, Faderen var den i Li ve agtbahre og Forstandige nu
i Døden salige Mand Rasmus Pedersen Bundgaard,
Moderen den i Live Gud og Dydelsk ende, nu i Døden
salige Kone Karen Hans-datter, efter hands Naturlige
Fødsel, besørgede disse Forældre Hunds anden og nye
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Fødsel, det er: Hands Igienfødelse: De vidste at Ha nd,
som et Adams Barn, var undfangcn i Synd og derfore lode Ham frembære til Iessum i den hellige
Daah, hvor band blev toet og renset ar sin Synds
Skidenhed, og igienskiult og overk læd med Iessu
Hellighed og Retfærdighed - derefter da han opvoxte,
bare De omsorg for at lade ham oplære i Christendommen, paa det hand kunde viide, at leve Chrislelig, og hereede sig til at døc salig - Vor Afdøde kom
ud iblandt Fremmede at fortienc sit Brød i sit 16de
Aar, og lienle først i 4re Aar hos v
SEt' Lindarn
paa Snoghøj, og siden derefter 2de Aar hos Hans
Pedersen Bundgaard her i Erritzøe, derpå 4re Aar
hos Madamme Muller i Middelfarth, ja lilsidst 2de
Aar hos andre gode Venner indtil i Aaret 1773 * da del
behagede den store Ægteskabs-Stiftere at scttc ham i
Ægteskab med den da værende nu sørgeligst efterlevende Maren Niels-Datter af Erritzøe, med hvilken
Band levede i Ægteskab i 13ten Aar, og i samme T'iid
af Gud velsignet med 3de Børn, 2de Sønner og en Datter,
af hvilke den eene Søn og Datter i forveyen er Død og
den Eene Søn tillige med Moderen sørgcligst efterlever.
Hvad endelig vor Afdødes Sygdom og endeligt angaaer, da var Siugdommen fra førstningen af med
stinge og nn stærk Brystsyge, som vedholdle henved
en 3 1; gers Tiid, som paa sidstningen forandrede sig
til en hæftig Siugdom, som meere og mcerc tiltog, da
Døden nærmede sig, og hand siuntes at have faaet
sin sidste Fiende Døden i Sigte, loed Hand sig derpaa deelagtiggiøre i Sin Frelseres Allerhelligsle Legeme
og Blod i Alterens Sacramente, og laae derpaae og
ventede efter en Naadig Forløsning, som og skeede i
• Efter Kirkebogen: llte :\farts 1774.
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Løverdags Ste Dage den :idie Martij efterat Hand her
havde level i -l l tive Aar og fi Maaueder, som var den
Afdødes Aar og Alder.
A:-IDEHS CHRISTEKSE:\'S TESTnIO~lU:\l fra 17~)~):

Hvad sig anlanger at tale om den i Live Agtbahre
og forstandige nu i Døden salige Mand Anders Christensen, hunds Indgang i Verden, Livets Førelse, samt
salige Død og Cdgang af Samme: lydende som følger - Den som vil nyde det Gode med Christo, mane og
være reede til at liide det Onde, den Rose plukkes
sield en uden af de hvasse Torne, den Krone findes
sielden uden paa Korset: Christus maatte først Iiide
og derefter indgaae lil sin Herlighed, saa maae og
De, der vil være Christj Disciple, være reede til al
følge Ham efter i samme blodige Fodspor, at tage
Korset paa Skuldrene, førend De faner Kronen paa
Hovedet - Christne og Korset ere saa nær sammenbundne, at De første kan ey være uden det sidste
og det sidste ey lindes uden hos de første - Korset
kan ~!Y være uden Christne, og Christne kan cy være
eller findes uden under Korset -- Dette viiser den
hellige Skrift paa mangfoldige Steder: saa siiger Frelseren selv, der gik igiennern Liid else Lil Herlighed:
hvo som vil følge \lig, Ha nd skal forsage sig selv,
og tage sit Kors paa sig rlngligcn og følge \lig efter
- En Prophel David siiger: Den relfærdige vederfares mange onde Ting - Med ham stemmer og den
hellige Apostel Paulus overccns, der siiger: Alle de,
som vil leve gndeligen i Christo Jesu skal forfølges
- ja, at Gud har ar Evighed haadc forudset og heskikket de Troendes Kors, viiser fornævnte Guds
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Apostel, naar Hand siiger: hvilke Iland haver tilforn
kiendt, Dem haver han og tilforn beskikket, at være
hans Søns Billede ligedannede, nemlig her i Liidelse,
hisset i Glæde, her i Trængsel, hisset i Herlighed Christne kan altsaa ey være uden Korset, De forlanger det ey heller, men med en Christelig overladenhcd
og Taalmodighcd, ia med Glæde tager derimod; thi
de viide, at Kors og Liidelse ere Dem en Ære, og et
Middel, hvorved Gnd fremmer Deres fleste, De ere
forsikrede om, at ligesom den Herres Iessu TorneKrone er for længe siden forvandlet til en ÆreKrone, og Hands Forsmædelse til Himmelsk Herlighed, saa skal og De omsider omskifte Deres Torne
Kroner, som de bære efter Ham og for Harids skyld,
faar idel U-forvisnelige Rosen-Krandse og himmelske
Konge-Kroner, efter det Apostelen Jachoh siigcr: salig
er den Mand, som Iiider Fristelse taalmodeligen; thi
naar Hand er bleven prøvet, skal Rand faae Livsens
Krone, hvilken Herren har lovet Dem, som ham elske
- Jachcbj Epist: 1 C: 12 V: Vor salige Afdøde Anders Christensen er fød til
Verden i December Maancd A~ 1744 i Kongsted Brestrup Sogn, af Christelige Ægte Forældre, Faderen
den agtha hre og forstandige nu salige Mand Christen
Erichsen, Moderen den Gud og Dydelskende Kone
Magdaleena Iens-datter, saasnart disse Forældre vare
af Gud velsignede med denne Søn lode De Ham frembære til Gud i den hellige Daah, paa det Hand som
var et Adams Barn, kunde blive et Guds Barn og en
Arving t.il Salighed, siden da Hand opvoxte, bare de
tilbørlig Omsorg for Hands Opdragelse i Gudsfrygt;
Vor salige afdøde kom ud al liene iblandt Fremmede,
og ticnte adskillige Steder henved 7 Aars Tiid , og
Vejle Amts Aat·bøger.
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kom saa hiem igicn og var hos sin Broder den øvrige T'iid til Hand i Aarct 1787 d. 22de Maij blev ved
Forsynets Vejledning gift med Enke Konen Maren

Nielsdatter, med hvilken Hand levede i Egteskah henved en 12 Aars 'I'iid Hvad vor Afdødes Sygdom og Endeligt angaaer:
da har Hand vel været svagelig henved 10 Ugers Tiid
og i sær de sidste 6 Uger været meget ringe, da Sygdom men begyndte med Hoved Smerte og for Brystet,
som tog rneere og mccre til, Ja vor Afdøde viiste sig
laalmodig med Guds Vi llie, saalænge det behagede
Gud at paalegge Ham Liirlelser ; Han leed taalmodeligen, bad og hanbede bestandigen paa Herren, Hauds
Ønske var med Paulo at opløses og være med Christa,
del Hand vidste var meget bedre for Ham, end at
blive her; Hanrls Begiæring var, at Band maatte med
en Simeon henfare i Fred, hvilken Bøn Vj haabe
Herren bønhørde sidste Thorsdags Aften Klokken
henad 5 slet, efterat Hand her havde levet udj i>'l Aar
og Jre Maaneder som var vor salige Afdødes gandske
Aar og Alder.
MAREK NIELSDATTERS TESTIMONIL'M fra 1809:
Hvad sig anlanger at tale om den i Live Gud og
Dydelskende nu i Døden salige Kone Maren Nielsdatter, hendes Indgang i Verden, Livets Førelse, samt
1: som Vj haabe : salige Udgang af Samme: lydende
som følger Alt det Vj tabte i Adam har Vj igien faaet ved
Cln-istum , j Ham faar Vj alt det, Vj har forloret ved
Synden, og alt det Vj har fornøden Lil Saligheden:
Uden Ham har Vj intet, men i Ham har vj alle Ting
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- - Da Mennesker først bleve skabte, fik De alle Ting
paa Eengang, thi de hleve skabte efter Guds Billede
i fuldkommen Hellighed og Retfærdighed; men ved
Synde fa Idet Iorlorede Vj igien alle Ting; thi Vj mistede Guds Billede, og med dette ald vor Herlighed
- Men have Vj ved Synden i Adam mist alle Ting,
saa har Vj ved Naaden i Christo igien Iaaet alle Ting:
ved Ham kan V.i igien faae alt del, Vj har forloret,
thi j Ham siger Paulus, ere Vi blevne giorle riige i
alle Ting, saa at os intet fattes paa nogen Naade-Gave.
Hand er given os af Gud til Retfærdighed, Helliggiørelse, Visdom og Gienløsning; alt dette Vj da mistede
i Adam, kan Vj igien faae i Christo, noget af dette
faaer Vi igien udj delle Liv, det øvrige, ia meget meere,
end Vi nogen Tiid har mistet, faaer Vj igien, udj det
andet. Liv - Der findes intet Godt hos Christum,
som io er os til Trøst og Nytte, og der findes ingen
Mangel hos os, som io ved Ham igien kan oprettes
og erstattes - Rand er grunden til vor Salighed,
Hand er vor Salighed selv, ia Hand er baade Begyndelsen og Enden til vor Salighed, thi der er ikke Salighed i nogen anden end i Herren, og der er intet
andel Naun givet Menneskene at blive salige udj Dette vidste og betænkte vor salige Afdøde ,-- Ach !
borte, borte er Hun - Hun kommer ikke meere til
os, men Vj skulle stræbe at samles der hvor Hun er
-- Hun gik til Faderen - Gud lod Livets Baand,
Mejsommeligheds Læn ker falde af Hendes trætte
Hænder - Hand forløste Hendes Siel fm Trængselens Huns - Hendes Død var en Bortgang fra denne
Leer-Hytte, til de herlige Boliger her oven til - Nu
glæder Hun sig med. sine 2de Elskelige, ia med sine
Børn og sine andre hensovede Venner -- Ja Hun gik
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hen til Englenes førstefødtes Forsamling i Himmelen
- Hun gik til Faderen, Lil Hendes Forløsere, til den
som hendes Siel elskede over alle - 0 ! hvo kan beskrive den Fryd, Hun har nydt i det Øyehlik, Hun
saae først el Glimt af den Herlighed - Hun skinner
nu som Solen i sin Faders Hiige - Nu nyder Hun
ald den Salighed, ald den Ære, ald den Glæde, Hendes Forløsere har torhvervet Dem som Ham elske -Samme vor salige Afdøde Maren Nielsdatter, hvis
jordiske Levninger Vj nyligcn overleverede Graven er
fød A~ lni> d. 2den octoher af' Christelige Ægte-Forældre, Faderen den i Live Agtbare og forstandige
Mand Niels Sørensen, Moderen den i Live Gud og
Dydelskende Kone Maren Mouritzdatter, hvilke Begge
har omvexlet Tiden med Evigheden - Saasnart ermelte Forældre vare af Gud velsignet med denne
Datter, lode De Hende frembære til Gud i den hellige Daab, paa det Hun som et Adams Barn, kunde
blive el Guds Barn og en Arving til Salighed Siden da Hun opvoxte hare De tilbørlig Omsorg for
at lade Hende oplære i Christendommen, og andel
hvad der kunde tiene saavel Lil Hendes Timelige som
evige Velfærdt - Vor Salige Afdøde kom ud iblandt
Fremmede da Hun var ongefær 22 Aar i Aaret 1757,
og tiente Velædle Frue Grib paa Snoghøj udj 5 Aar
til i .foret 1762, da Hun derpaa kom Lil Middelfart,
hvor Hun tiente hos Mcdamme Meller udj 10 Aar til
i A.arct 1772, og udj samme Aar begav sig hiem til
sine Forældre, og gik Dem til Haande, der ville have
hendes Tieneste frem for nogen__andens til i Aarei 1778*,
da det behagede Gud at sætte Hende i Ægteskab med
den da værende Agtbare og forstandige nu salige Hans
Rasmussen af Erritzøe, med hvilken Hun levede et
• Efter l\irkebogcn: 1774.
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kierligl og godt Ægteskab i 13 Aar, og i samme Tiid
af Gud velsignet med 3de Børn, 2de Sønner og Ecn
Datter, hvoraf den Eene Søn og Datter i forvejen
med Faderen ere indgangne udj Evigheden, og modtager Moderen i den salige Evighed, og den Eene Søn
sørgeligst efterlever - Udj Aarei 1786'~ d: :~ Martj behagede det Forsynet at sette Hende i den Eenlige
Stand, i hvilken Hun skikkede sig taalmodigcn henved 1 Aars Tiid, da det derpaa behagede Gud at settc
Hende udj den hellige Ægtestand udj Anret 1787 d
22de May med den da værende Agthare og forstandige nu salige Anders Christensen af Kongsted, med
hvilken Hun levede et kierligt og godt Ægteskab henved 12 Aars T'iid til i 11aret 1799, da det behagede
Forsynet at sette Hende paa nye i den Eenlige Stand,
i hvilken hun skikkede sig taalmodigen henved 10
Aars Tiid hos sin Søn Rasmus Hansen, der tilligemed
sin Hustrue omgikkes Hende paa det venligste og
kierligste med Børnlig Kierlighed - Ja vor salige Afdøde har været af og til svagelig henved 25 Aars Tiid
i hendes Lemmer, men Hun led det altsarumen med
Taalmodighed - Herrens Ord var hendes Rettesnor
i Livet, Hendes Trøst i Gienvordigheder, og den Stav,
som tilsidst ledte Hende hen til Dødens mørke Dahle:
at Hun ikke frygtede for dens Redseler - Ja vor
salige Afdøde har stedse udj sine Lcgcms Lidelser
havt sine Øjne henvendte til Gud og hendes Frelsere, som var hereed til at hente Hende til sig i sin
Salighed - Hvil da sødt, du salige! og tag vor Tak,
vore Taarer, vor Erindring med Dig i Evigheden,
der skulle Vj samles med Dig, og lære af Dig at priise
vor Gud, der giorde Dig værdig til saa stor en Her• Efter Kirkebogen 17R7; - i Virkeltuheden -sk i kkerle Mamn Nielsdatter sig taalmodigen i rlen Eenlige Stand- i godt Lo Maaneders Tid.
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lighed ved saa mange Liidelser - Tak for hver en
Dag Du vandrede iblandt os - Hisset lever Hun det
gladeligste, det saligstc Liv, som ingen Dødelig kan
begribe - Ach ! uaar skulle Vj komme derhen og
sees med Hende for (;uds Ansigt - Ja vor salige Afdøde blev heftig angreben af Sygdom som Dødens
Forbud udj Thicrsdags Ste Dage, hvilken Sygdom
giorde Ende paa hendes Liidelser og kaldte Hende
ind til den Salighed, som hende var bereed og til
Livsens Krone sidste Søndags Formiddag KL henved
11~ slet efter al Hun her havde level udj denne møjsommelige Verden udj 7:i Aar 4re Maaneder og :kle
Uger, som var vor salige Afdødes gandske Aar og
Alder.
[Maren Nielsdatters Skudsmaal :

Maren Niels Datter, har tient mig 5 Aar ærlig troe
og flittig, som hermed Attesteres, tienstlig ombedendes
at deres Velærværdighed H!:... Provst Clod behagelig
vilde herpaategne Skudsrnaal hendes Salighedssag angaaendes.
F'ridericia d: 8 october. Anno 1762
A: S: B H Gribs.
(Undertegneren er Enke efter Peder Grib, som havde vær-ef Tordenskjolds Kampfælle. og som efter mange Skæbnens Omsk iftelsar i 1741 af
Kongen Ok Snogbø], hvis Færgcgaard han ombyggede; Jrn.11 var dørl Aaret
før Mnren ~iels<ln.tier kom i hans Enkes Tjcneste ; Ium s Ep itafiu mhæn.ger
i Erritsø Hirke.:,

Med ovenrnældte i'tforen Niels Dotter, som i Augusti

M,rn ned sidste Gang her i Trinitatis :\J enighed har
communicerei vides ey noget aabenbare forargeligt, der
kand afholde hende fra at nyde Kirkens Gode i den
Menighed, hvor hun sig nu befinder.
Fridericia d 30 Novembr 1762
test. ;\,1 Clod.
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Ovenanførte ilforen Nielsdatter har i 10 Aar tient
mig ærlig, troe og flittig, samt i alle mander op rørt
sig saa anstændig som det en ærek iær Tienere egner
og anstaar, hvorfore ieg vil have hende Recommenderet paa de Stæder hun herefter søger sin Lykke at
befordre, anmodendes Velærværdige H~ Bloch, hende
Skudsmaal at meddele hendes Saligheds Sag betræffende.
Tranekiær paa Langeland den 4de July 1772.
Anna Calrine Friis
Salig Josva Møllers.]

RASMUS HANSENS TESTIMONIUM fra l85f>:
Den agtværdige og hæderlige Olding Aftægtsmand,
forhen Gaardrnand, Rasmus Hansen, hvis Støv vi
idag have nedlagt i Graven, hans christeligc Indgang
i Verden, hæderlige og værdige Fremgang, og, som
vi haahe, sal. Udgang af samme lyder i Korthed saaledcs: I den samme Gaard, hvorfra vi idag have udhaaret
hans afsjelede Legeme, er han født Aar 1779 den 8de
Mai og eneste Søn af hæderlige - - - ægle Forældre, Faderen daværende - - - Hans Rasmussen,
Moderen Maren Nielsdatter hvilke for mange Aar
siden, især Faderen, have omvexlet Tiden med Evigheden. - . · Da disse gode Forældre vare af Gud velsignede med denne Søn, gave de ham strax igien til
Gud og Frelseren i den hellige Daab, paa det, at han
ved dette aandelige naaderige Igienfødclses Middel
kunde blive et Guds Barn og en Arving i Guds og
Christi Rige til evig Salighed. -·- Disse kjere gode
Forældre vare ogsaa betænkte paa al give ham en
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Christsømmelig Opdragelse i Tugt og Herrens Formaning, at han knnde blive værdig at hære det ChristneNavn; men en meget sørgeflig] Tilskikkelse ramte,
saavel ham, som Moderen, da han neppe var 8te Aar
gl. i det Livets og Dødens Herre ved Døden den 1 lle
Martz 1787 * bortkaldte fra dem denne deres trofaste
Støtte og Fader. Dog det samme Forsyn, uden hvis
Villie ikke en Spurv falder til Jorden, som snarer,
ved ogsaa at læge. Samme Aar " beskikkede det dem
igjen en god og -- - Mand og Fader i den velagtede Ungkarl Anders Christensen. fra Konqsted, der
lilligemed Moderen sørgede ei alene meget omhyggelig
for hans christclige og gudelige Opdragelse, men ogsaa
for al gjøre ham til el vel oplyst, dueligt og hæderligt Medlem af den agtværdige Stand, hvori han var
født; thi som el Saadant har man stedse kjend L og
aglet ham i al den Tid han vandrede horneden iblandt
os. - I hans Barndom og Ungdom var ha nd stedse
hiemme hos sine 'kjære gode Forældre og søgte at
gjengjældc deres Omhue ved Pliid Lydighed og Orden,
samt Sædelighed. Aaret 1799, den 26de April, da han
var omtrent 20 Aar gl., berøvede Livets og Dødens
alvise Herre ved Døden som og Moderen ogsaa denne
deres trofaste Støtte og Fader; og nu var han altsaa,
næst Gud, Moderens eneste Trøst og Glæde. Aaret
efter, nemlig 1800, den 1 ste Juli behagede det del algode Forsyn lste Gang at stæde ham i den hellige
Ægteskabs Forbindelse med daværende hæderlige Pige
Maren Michelsdatter heraf Byen, men k uns et Aar
·~ Dette tir rct ; Hf Ktrkebngen ses. at Hans Hasrnussen jordP.d~s rlen
11tc Murts 1787. )faren Kielsdatlet· hlev da gin igen samme Aar, som heurles
før-sto Mnnd døde. Gumle Hyh olm, sorn. altsaa vidste, at hun giftede sig
et Par Maanerler «fter sin første Mands Død. har vist med sine stive
Vendi.ngcr haft en Skæ lm hag Øret.

'
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varede dette kjerlige og lykkelige Ægteskab, idet hun i
Barselseng efter deres første endnu levende Søn, maatl:e,
efler Guds vise Raad, den 3die [.Juli] 1801, ved Døden
lukke sil Øje; men ogsaa da lægede den samme alvise
Herre og Fader, der havde saarct ; thi Aarel efter,
1802, den 24de Martz beskikkedes ham og hans spæde
Søn en ligesaa trofast Hustru og Moder i den afdødes
Søster, den da særdeles agtværdige Pige Ingeborg
Michelsdatter, hans nu sørgende efterlevende Enke,
der har været hans troe Ledsager og Medhjælperinde
i næsten n:~ Aar, i hvilken Tid hun blev Moder til
5 Børn, hvoraf en Søn og en Datter i deres spæde
Barndom ere ved Døden indgaacde i den salige Evighed og ere der, haaber vi, nu samlede med deres
kjære Fader og hans første Kone i de evige Boliger.
- To Sønner og en Daller ere, tilligemed Sønnen af
første 1Egteskah og Moderen, sørgende efterlevende
og have idag med barnlig og skjønsom Taknemmelighed ledsaget deres trofaste, ømme og hulde Fader
ti 1 Graven. - Vor sa I. afdøde V en og Broder har ei
alene været en øm, trofast og kjerlig Mand og Fader,
men ogsaa en indsigtsfuld, virksom og driftig Landmand, samt en velvillig, tjenstagtig Med broder. Hans
Minde vil leve længe iblandt os, men seent udslettes
i den Gaard, hvoraf vi idag udbar ham, især for den
Søn, til hvem han 1843 afstod samme og til hvem
hans og hans Hustrues Alderdoms Pleie og Forsorg
var knyttet. - Efter i mange Aar at have været den
særdeles agtværdige ærlige og meget duelige Sognefoged Søren Elkiers Medhjelper, blev han efter dennes
Død 1827 Sognefoged, Lægdsmand og Brandfoget,
hvilke Bestillinger han i mange Aar forestod, saavel til
sine høje Foresattes, som Underhavendes Tilfredshed.
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I en Del Aar var han Skoleforstander og havde ogsaa,
som Sognefoged, stedse Sæde og Stemme i Fattigkommissionen, og hans velgrundede Mening blev næsten
allid hørt og fu lgt i Sognets vigtige Anliggender, thi
den var byggel paa Indsigt og Erfaring. - I mange
Aar var han brystsvag, hvilken Sygdom især ti ltog
efter et langvarigt Scngclcie, som Følge af et Beenbrud, hvoraf han leed 1832. Hans himmelske Fader
skjænkede ham for øvrigt en lykkelig, roelig og tilfreds Alderdom, skjænkede ham den store Naadegave,
for hvilken han og lakkede ham, at see sine velartede Børn velgiftc og vel forsørgede, saa at han havde
stor Glæde af at komme til hvilkeusom helst af dem,
han nød en kjerlig og omhyggelig Omgang og Pleie
i del Huus, hvortil hans Alderdoms Forsørg var knyttet;
hvortil han og gjorde sig end ydermere fortjent, ved
den store Oruhue, han stedse bar for sin Søns, hans
Hustrues og de mange kjære Børnebørns Vel, som
der var omkring ham. - Med Alderen tiltog hans
Brystsyge stedse mere og mere især siden November
sidstleden, saa at han nu næsten bestandig maatte
holde sig inde, og især i de 3 sidste Dage var han
meget daarlig, dog skjænkerie hans himmelske Fader
ham endnu Sindstyrke og Aandsevner til at kunde
Lale og omgaacs med sin Gud i Bønnen, at kunde
tale med, raade og veiledc de Kjære, der omgave hans
Dødsleie, lige til det sidste Øiehlik. -- Livets og Dødens Herre kaldte 1mm til sig, haa he vi, i de evige
salige Boliger der, hvor der ikke er Sygdom, Sorg
eller Smerte, ved en slille, blid og roelig Død Løverdagen den lOde dennes henimod Middag, efterat han
her havde levet i denne møie- og trængselfulde Verden
i 711 Aar, mindre 2 Maaneder, som var den salige
Afdødes ganske Levetid og Alder. -
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FA:\1ILIE0PTEGNELSEH. AF HAS:\HJS IIANSEN,
skrevne hist" og 1u~r p:ia nbeskrevue St~d~r o~ Hlade :

I Anders Chrislensens Testimonium: R. Hansen i
Erritzee. den 26de Apri: 1 no død den 18 iorrct den 2.(i.
--- Paa et andet Sted i samme T.: Anders Christensen
er fød tilværden i Decembr Menet, 1744
Arret 1787
d. 22 Maj blev hand gift her til Erritzøe og vaar saa
her (overstreget: hen Ved 12 Aars tid) til iaarel 1799
den. 18de April. og saa døde band og han blev ioret
den 26 samme manet
tilslor
Erritzøc den 26 April
1799 R. Hansen.
I Maren Nielsdatters T.: Morren Nielsdatter er førl
1735 i Erritzøc og døde 1809 d~1 12 Fehr : og blev
ioret d'.=.1 19 samme Moncdt altsaa vaar Hun 7:l Aar
4g> Maaneder og a li ger. -- Ei-ritzøe den :w Febr:
1809 R. Hansen.
I den som Barn døde Michel Rasmussens T.: Michel
Rasmussen er fød til værden Anno 1803 d: 2 Juni
og er død dg1 7 Juni 1804 og iorret d:E' lOde samme
Monet altsaa vaar band Et ord og i"i dage gammel
Erritzøe d. 1() Juni 1804 ---Maren Rasmusdatter er føed Anret 1806 d~' 15 Juni
og døbt samme daelo (Underskrift).
Magdelone Rasmus datter er fød den lste Marti 1809
og døbt samme datto.
Micbe! Rasmussen. er fød Anno 1812 d. 2. .Ianr. og
døbt samme daato.
Anders Rasmussen er fød Ano d. 8. Febr. 1818 og
døbt sammcdag. (L'nderskrift.)
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De her meddelte Testimonier giver i store Drag et
Billede af en Æts Liv i 100 Aar, fra omkr. 1750 til
1850. l lovedsk ikkelscn er Maren Nielsdatter; hun er
· den ældste og den, om hvem alle de andre rader sig.
Hun er født 17:15; 22 Aar gammel kommer hun ud
at tjene, først hos Fru Grih paa Snoghøj, der netop
Anret ifør er blevet Enke; her tjener hun fi Aa r til
1762. Fra 17!i0 tjener hendes tilkommende Mand,
Hans Rasmussen, ogsaa paa Snoghøj, dog hos el andel
Herskab, II r. Li ndam ; da hun er 2::i-27 Aar, og han
1:'5-17, mens de her tjener i hinandens Nærhed, har
de vel nok lært hinanden at kende helt godt, men
sagtens ikke tænkt paa, al de skulde blive Ægtefolk.
Maren Nielsdatter faar derefter i 10 Aar Tjeneste hos
Madamme Møller i Middelfart. Her bliver hun altsaa
fra 27 til 37 Aar, Hans Rasmussen bliver paa Snoghøj i 2 Aar, efter al Maren er rejst derfra, tjener derefter 2 Aar hos sin Farbroder, Hans Pedersen Bundgaard i Erritsø, og kommer derpaa 21~22 Aar gammel ogsaa i Tjeneste hos Madamme Møller. Det er
jo højst· rimeligt, al det er Maren, der har skaffet
Hans Pladsen hos sit Herskab. I Aarene 176fi-70 (71)
tjente de to da i Gaarde sammen, og del er sandsynligt,
at de her har fattet Tanker til hinanden. Hans forlader
Madamme Møllers Tjeneste et Aar før Maren; muligvis er Madamme Møller paa det Tidspunkt rejst fra
Middelfart; thi 14de Juli 1772 pantegner hun Marens
Sk udsmaal i Tranekær paa Langeland, hvorhen Maren
da sagtens har fulgt hende et Aars Tid. Fra sit 26dc
til sit 28de Aar har Hans Tjeneste »hos andre gode
Venner«, og Maren kommer som en ældre Pige hjem
og er hos sine Forældre et Aars Tid, til de to i 1774
gifler sig i hans 29de og hendes 39le Aar.

'
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I deres 1 :1aarige Ægteskab Iaa r de 2 Sønner og 1
Datter, af hvilke dog kun den 177~ fødte Rasmus
Hansen levede ud over Barneaarene. 1787 dør Hans
Rasmussen, og Maren sættes da »i den enlige Stand,
i hvilken hun skikkede sig laalmodigen henved et
Aars 'I'id« ". Hun er nu i sit 52de Aar og sidder med
Gaarrl og en 7-8 Aar gatnmel Søn. Hun maa have

f
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Arrdurx Christens<•11,; Stuehus rra 17~0.

en lil al lede Gaardens Drift, selv er hnn begyndt at
blive svagelig i sine Lemmer. I\ etop paa den Tid er
der i Nabohyen Kongsted i Bræstrup Sogn en ældre
Ungkarl ved Navn Anders Christensen; han har værel
en 7 Aar ude at tjene, men har· nu i nogen Tid gaaet
hjemme hos sin Broder. Den 4.'3aarige Marni vil selvfølgelig gerne have en selvstændig Virksomhed. Han
og Maren Nielsdatter trænger da til hinanden; hun
• Sim Ide være: ,et Par Mnancrlers 'I'ld-.
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har Gaarden, han har Virkelyst og Virkeevne, og saa
gifter de sig med hinanden, saaledes som det i ældre
Tid skete saa tit, fordi Ægteskab paa den nemmeste
Mande ener begges økonomiske Interesser; - om
Følelsestilbøjelighed har der vel neppe i dette Tilfælde
været Tale. Anders Christensen har vist været en
driftig Mand; tre Aar efter sit Bryllup lader han Gaardens Stuehus bygge om; del har staaet godt fra 1790
til den Dag i Dag. - Efler 12 Aars Ægleskab dør i
179H den 64aarige Anders Christensen, som det synes
af Brystsyge ligesom Maren Nicisdatters første i\·1 and.
()4 Aar gammel er Maren Xielsdatter nu anden Gang
Enke, og nu ruaa hendes 20aarige Sm1 Rasmus Hansen
tage Styret over Gaarden. Maren er imidlertid jævnlig
svagelig, og der trænges til ung Kvindekraft i Gaardsdriften; Iiasrnus gifh-r sig da Aaret efter med Maren
Michelsdalter; men hun dør i Barselseng del følgende
'Aar og efterlader sig el Drengebarn. K u er der Lvefold
Trang til en Kvindes Haarid, og efter et Aars Forløb
til gifter Rasmus sig med sin første Kones Søster,
Ingeborg Michelsdatter, der hliver »huns troe Ledsager og Medhjælperinde i næsten ri;~ Aar«. I deres
Hus lever gamle Maren Nielsdatter sine sidste Aar,
indtil hun i 1809 dør 73 Aar gammel. Hendes Søn
faar i sil andet Ægteskab 11 Børn, af hvilke dog kun
2 Sønner og 1 Daller lever ud over Barneaarene.
Rasmus Hansen er en dygtig og forstandig Mand,
han er i mange Aar den gamle Sognefoged Søren
Elkærs Medhjælper og bliver efter dennes Død i 1827
Sognefoged, Lægdsmand og Brandfoged, han bliver
Skoleforstander, og er som Sognefoged Medlem af
af Faltigkomrnissionen. Hans voksne Børn bliver
gifte og godt forsørgede.
1843 afstaar han 64 Aar

~
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gammel Gaarden Lil en Søn og lever nu som Aftægtsmand i 12 Aar, til han henved 76 Aar gammel i 18i'>fi
forlader sin Æt og sin gamle tro Ledsager og Medhjælperinde.
Peder, sandsynligvis kaldet. Bundgaard, der paa
Mandssiden er den ældste, som vi gennem disse Temonier naar tilbage til, har faaet en talrig og vidt
grenet Æt. Den Ætgren, som vi her har at gøre med,
har dog hverken holdt fast ved Navnet Peder eller
Bundgaard; begge disse Navne hører derimod endnu
hjemme i en anden Ætgren. Efter al Rimelighed har
Pedel' aldrig været døbt Bundgaard; men del er et
Navn, som alt da har været Ættens Lemmer tillagt ener
Fødegaarden. ··-- Den Ætgren, vi her har at gøre med,
er ikke blevet i Fødegaarrlen, og har da faaet et nyt
Navn: Ilssinq, hvormed Æltens Lemmer kaldtes, men
i lange Tider ikke døbtes. Peders Søn Rosmus's Navn
gaar derimod endnu igen, for 4de Gang i 7de Led.
~- Hans Rasmussen er Stamfaderen til den ny Ætgren,
der opgiver Navnet Bundgaard og faar Navnet Ussing ,
han er nævnt op efter sin Morfader, og dermed kommer Navnet Hans ind i Ætten, hvor det holder sig
endnu. Ogsaa Moderens Navn, Karen, er almindeligt
i 1EUen endnu, <log er det vist ikke Karen Hansdatter,
der er nævnt op; men Navnet er senere indkommet
igen ved Giftermaal. Anders Christensen, der er gift
med Enken efter Hans Rasmussen, faar ingen Børn,
men hringer alligevel Navnet Anders og sin Moders
Navn, Magdalene, ind i Ælten, hvor de er endnu.
Ogsaa Hans Rasmussens og Anders Christensens Kone,
Maren, har sin Navne i det nulevende Ætled. Ilasmus
Hansens Giftermaal med de to Søstre Maren Michelsdatter og Ingeborg Michelsdatter fører Navnene Inge-
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borg og Mik ke] ind i Ætten, For Navnene Rasmus's
og Anders's Ved kornmends er den ubrudte Radfølge
tydeligst, idel her Sønnesøn stadig er nævn l op efter
Bedstefader.

Af slige »Vidnesbyrd« (som ,, Testimonium « betyder)
er der vist Tusinder rundt om i gamle Skuffer og
Sengeskabe; mangfoldige er vel nok gaaet til Grunde
som Følge af senere Tiders Vanrøgt: men de fleste er
vist velholdue tilbage. Del var at ønske, at de ogsaa
i kommende Tider blev holdt i Hæder og værnede
mod Ødelæggelse. -- Den vægtigste Grund til, at jeg
har draget disse gamle Skrifter frem, er dog, at jeg
kunde ønske, at del igen blev Sæd at forfatte og hengemme saadanne Optegnelser. Det er vel om ved 50
Aar siden, Testimonierne gik af Brug her paa Egnen.
I Sønderjylland bruges de nogle Steder endnu. Jeg
synes, det. kunde have ;sin store Interesse, om den
gamle Sæd blev taget op hos os. Efterkommerne
vil helt vist i høj Mon skønne paa det. Det vil glæde
dem at Lage de gamle Papirer frem og læse om dem,
de skylder deres Ophav; mangl et Navn og mangt
et godt Drag af Sindelag eller Handling vil paa den
Maade gemmes hen til sene Ætlcd. Samtale om de
gamle Optegnelser vi] tjene til at korte mangen Vinteraften. Og maaske kan der hos den lyttende Ungdom
vækkes en Vilje til ikke al gøre Forfædrene Skam
eller en Lyst til i Dygtighed at overgaa de tidligere
Ætled. Det kan være, at der ogsaa paa den Maade
skabes en Kilde, hvoraf Videnskab kan øse Kundskab
om ældre Tids Tænkemaade og Livsførelse. Thi
disse Vidnesbyrd hør gemmes hen med Omhu og
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Ærbødighed i Aarhundreder. --- Det vilde vel være
naturligt, hvis den gamle Sæd toges op igen, al ændre
Formen efter vor Tids Ud vikling og Smag. De opbyggelige Tanker kunde godl helt falde bort; thi de
kan nærmest kun have Betydning for de samtidige.
Derimod bør Livsskildringen rnegel udvides. Der er
langt mere Lejlighed nu end i gammel Tid for den
enkelte til at gøre sig gældende og til al udrette noget
af blivende Værd. Hver god og oprindelig Tanke eller
dygtig Handling, som skyldes en Mand, hør tegnes
ned i hans Vidnesbyrd.
Paa den anden Side hør
man vogte sig for at skamrose, som man let vil
være tilbøjelig til under Indtrykket af Dødsfaldet.
Del er kendt, at man er ret villig til at tillægge den
lige døde alle Dyder og gode Egenskaber. Vidnesbyrdene bør virke, ikke ved Ordpragt eller som de
gamle ved fastslaaede, snørklede Vendinger, men ved
jævn, ukunstlet Sandfærd. - Det vilde være rimeligt,
at der ydedes Forfatterne, vel snarest Lærere og Kirkesangere, en passende Løn for den Umag, de vilde have
med Arbejdet.
Paa den Mande kunde Sagen tages
op og tortsættes til Tilfredshed paa bægge Sider.

Vejle Arnts Aarho~cr.

1007.

,~

BRANDENBCRGEHNE,
ØSTERRIGEHNE OG POLAKKEHNE
I YE.JI~E Ai\IT lfi~8-59 .
. \f A\EL LILJEFALK.

7 ED Freden ti I
1
\ Danmark dyrt

Hoskilde den 2H. Fehr. l(i;'"i8 havde
købt sig fri for <le fremmede Voldsmænd. Nørrejylland skulde rømmes af de svenske
Tropper ligesom Rigets andre Lande, og Fæstningen
Frederiksodde tilbagegives.
Dette skete som kendt ikke, og Vejle Amt kom som
det øvrige Rige til at prøve Krigens Tynge endnu en
Gang. Alt den 22. April fik Carl Gustaf vVrangel Befaling Lil ikke at opgive Frederiksodde uden nærmere
Ordre, 7. Juli ved tages det paa et Raadsmøde paa
Gottorp, al Krigen mod Danmark skulde fornyes, og
snart efter di-og Hovedmassen af de paa Halvøen værende svenske Tropper ned mod Egnen 0111 Kiel. Den
G. August afsejler Kong Carl Gustaf fra Kiel til Korsør
for at gøre Ende paa Danmarks Selvstændighed.
Det troløse Fredsbrud bragte til at hegynde med
ingen synderlig Forandring i Forholdene i Vejle Amt.
Pfalzgrev Philip af Su ltz hach blev som Aarct forud
efterladt paa Halvøen rned Befaling til at sikre sig
Landet fra Elben til Skagen, og navnlig forsøge at
overrumple de holstenske Fæstninger. Dette mislykkes dog; baarle Hendshorg og Gluckstadt blev i Kon-
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gens Magt, hvad der var til stor Gavn, da Hjælpen
nærmede sig Syd fra.
Pfalzgreven ar Sulz ha ch ramlede over l\000 Ry Ile re
og 2,000 Marni Fodfolk; han havde Befaling til at
forsvare Ejderovergangerie saa længe som muligt, og,
naar han veg derfra, al gaa tilbage til Frederiksodde,
hvis Befæstning nu af al Magt blev udbedret, og Lil
hvis Proviantering hele Omegn en rnaa lte bidrage.
Det hlev saa ledes denne Gang Danmarks Fjender,
som skulde forsvare den gamle Rigsgrænsc ved Ejderen, og Danmarks Venner, som skulde angrihe den.
Forsvaret blev imidlertid kun kort. Den 22. Septbr.
gik Kurfyrsten af Brandenburg over Elben, og snart
efter opgav Svenskerne Stillingen bag Ejderen og gik
tilbage med et mindre Korps til Als, men Hovedstyrken Lil Kolding og Frederiksodde.
Den Hær, som nu rykkede ind i Sønderjylland, og
som inden ret længe kom til at hjemsøge Vejle Amt,
var sammensat af mange Slags Folie Paa Kongen
af Danruarks Veg_ne førtes Befalingen i Hertugdømmerne af en erfaren og dygtig Krigsmand, Ernst Albrecht von Eberstein; han havde deltaget i Trediveaarskrigen fra først ti I sidst uden suiaalig Hensyn til,
om han kæmpede for Katolicismen eller Protesta ntismen, og var kejserlig Fellmarschalløjtnant, da Frederik den tredje tog ham i sin Tjeneste som Chef for
sine hvervede Regimenter. Ved det ny Fredsbrud fik
han Kommandoen i Hertugdømmerne og søgte der at
hverve Tropper, saa godL de meget knappe Pengemidler tillod.
Hovedmassen af Undsætniugshæren dannedes dog
af Sveriges Fjender, som de vel bør kaldes fremfor
Danmarks Venner. Kurfyrst Friedrich Wilhelm af
Brandenburg, »dcn store Kurfyrste«, samlede 16,000
1."5*
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Mand. og denne Hær blev yd!~rligere forstærket med
11,000 Østerrigere under kejserlig Feltmarschal, Greve
Raymund af Montecuculi og J,000 Polakker under
Fyrst Stephan Czaruclzky (Czarniceki); Brandenburgere og Østerrigerc mod Sønderjylland som 200 Aar
senere. Den 28. September holdes Krigsrnrul i Hendsborg for at fostslaa Angrebsplanen; men under Xlødet
kommer nogle Bønder fra Omegnen og meddeler, at
Pfalzgreven har rømmet sine Stillinger og er gaaet
tilbage, samt at Generalmajor Bøtticher i Uorden er
Yegen fm Rihe til Frederiksodde. Dagen efter drog
Kurfyrsten til Slesvig By, og d , '.2. Oktober træffer vi
ham Vesl paa i l lu suru. Beretningen 0111 hans Dagsrejser giver sørgelige Oplysninger om Landets Tilstand.
Det noteres næsten daglig, al der spises medbragt koldt
Køkken i en ødelagt Landsby; herlre saa det næppe
ud Nord for Kougeaaeu.
Freiurykningen foregik kun Iangscrnt, og alt imens
levede man i del sydlige Jylland under Trykket af
del svenske Herredømme, samt Forventning om haarde
Kampe, naar Svenskernes Fjender riaaede frem, og i
:'Engstclsc for, hvorledes det gik med Kongen og Hoverl staden. Krenborgs Fald vakte mørke Anelser, og
Efterretningens Paal ideliuhed kunde ikke hetvi vies, da
Slollels Kommandant, Oberst Beenfeld, kom Lil Kolding; den 2u. Scptcm her blev han set der.
Den 1 i). Okto her blev der indbragt ti I Husum en
svensk Løjtnant og 10 Mund, fanget verl Hihe. Den
27. kom Kurfyrstcn til Flensborg, og Dagen etter mødte
de danske Udsendinge, Henrik Rnnlzau og Frederik
Ahl efeldt, ham der ror at fremskynde hans Marsch
Nord paa ; men Freun-vk ni ugcn blev dog stadig præget af den samme Langsomhed. Den 10. i\o\·ernber
blev der hold! Krigsrand i Flensborg; Kurfyrsteu
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hævdede bestemt, at inden Als og Sønderborg var
taget, kunde der ikke tænkes paa videre Fremtrængen
i .Jylland.
Strejfpartier havde dog alt været oppe Nord for
Kolding. Den 1. November kunde Eberstein melde
Kong Frederik, at et kurfyrsteligt Parti var gaaet frem
i Jylland mod Frederiksodde og havde ødelagt et stærkt
svensk Parti, fanget Major Manteufel og to Ritmestre
og fældet Ritmester Kruse. Feltmarskalen udtaler
samtidig sin Beklagelse over, al Kurfyrslen gik saa
langsomt frem, fordi han ventede paa sil Fodfolk, og
ikke avancerede nærmere paa Fjenden i Jylland og
ved Frederiksodde.
De første af vore saa kaldte Ven m~r, som overskred
Grænsen mellem Nørre- og Sønderjylland, var Polakkerne under Czaruiecki: besynderligt udseende Folk,
hvis Sprog og Levevis helt afveg fra Rigets Børns.
Den polske Hær bestod udelukkende af Ryttere; Brandenburgern e og de Kejserlige havde dog noget Fodfolk med, men Polakkerne sad alle til Hest. Kærnen
dannedes af Husarer i pragtfulde Dragter, som vakte
Beundring hvor de kom frem; Tømmerne var prydet
med Sølvknapper, Sadel og Skabrak oversanet med
Guld- og Sølvbroderi, Kyrasset dækket af et Tigereller Leopardskind, og hag paa oppe ved Skuldrene
var der fæstet Grihhevinger, der, uaar Hytleren satte
af Sted i Karriere, ved deres Susen ligesom indgav
ham den Forestilling, at han fløj. Vaabueue val',
foruden Kyras og Hjelm, Brynjeærmer, Pistol, en bred,
lang Krumsabel og eu lang Lanse, der endte i en
J ærnspids, til hvilken var fastgjort en lille Fane.
Mangen polsk Adelsmand havde anbragt hele sin Formue i denne kostbare Udrustning; kun polske Adelsmænd tjente blandt Husarerne, og hver ar dem med-
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bragte en eller to tarveligere udrustede Svende. I
Wojewoden af Sandornierz, Zamojsliis Husarfane, bar
Svendene saaledes højrød Uniform, de andre Husarer
kaldte dem derfor for Zigøjnerne.
Del øvrige Rytteri dannedes af Kosakker, eller som
de ogsaa kaldtes Panserryttere ; de slammede nemlig
ikke fra Kosaklandene, men sammensalles ligesom
Husarerne af polske Adelsmænd med deres Svende:
de var væbnet med Krumsabel og Bue, Ringpanser
og Hjælm med el .lærnnæt, der faldt ned over Skuldrene og spændtes fast under 1Iage11. Af Fremmede
var der i Czarnicckis Hær kun en Eskadron Semener,
hovedsagelig Rumæner, iblandet med megcl sammenløbet Pak allesteds fra; de var væbnet med Bue,
Pistol og Sabel. De udgjorde tilligemed en Eskadron
hvervede Dragoner Hærens sletteste Del, og del var
dem, Samtiden betegnede som Kosakker, Tartarer og
Tyrker.
Kongen af Frankrigs Gesandt, som i Hli'i~I var i Nørrejylland, udtaler 0111 Husarer og Panserry Llere: De
var alle tapre Folk, Størstedelen Adelsmænd, vel ridende
og væbnet med Pile og Pistoler e ; han roser dem i
Modsætning til de Kejserlige for deres store Høflighed.
Del sagdes ogsaa om den polske Hær, al der ikke
fandtes nogen anden Hær i Evropa, i hvilken Oplysningen stod saa højt og va r saa a I minde lig; men trods.
alle disse Lovord efterlod de dog i Dunrnu rk det sletteste Ry.
Da denne glimrende, brogede Rytterskare nærmede
sig Nørrcjyllands Grænse, blev der sendt et Kommando,
forud mod Kolding for at se, hvorledes det stod til
der; Kommandoet blev næsten helt nedhugget af Svenskerne. For al hævne dette, førte Czarniecki paa Juleaftensdag sit Korps over Kolding Aa mod Koldinghus,
>)
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som Svenskerne holdt besat for al spærre Vejen. Inden Polakkerne skred til Angreb, havde den semeniskø
Eskadron indsamlet alle de Øxer, som kunde opdrives i Omegnen, vel omkring 500 Stykker; de blev
fordelt bland l H usarcrne, Panserrytterne og Dragonerne.
Ved Midnat blev der blæst til Opbrud, og Tropperne
fik Befaling til at være rede til Storm om en Time,
Hver Mand skulde bære et Knippe Halm foran sig
paa Brystet til Værn mod Kuglerne fra Haandskytset,
og alle skulde straks løbe ind under Muren og trykke
sig op ad den, saa godt de formaaedc, for at undgaa
at blive ramt fra oven og blive sat i Stand til at dække
Kammeraterne.
V1>d Daggry rykkede Polakkerne frem mod Byen.
Husarløjtnanten Jan Pasck, hvis samtidige Optegnelser er brugte til Fremstillingen af Polakkernes Færd ",
fortæller sauled es om den nu begyndte Kamp.
Vi var nu rem Mand af vor Eskadron hos Svendene,
men Kommandoen var efter Sædvane overladt mig,
thi jeg havde den saa kenge, indtil de gamle Soldater
aller fik Lyst til at overtage den. Vi befalede os i
Guds og hans a llerhel ligste Moders Varetægt, og enhver af os aflagde Løfler lil Guds hellige Majestæt og
tog Afsked med sine Kammerater i Bevidstheden om,
al vi gik Døden i Møde, Pater Pick arski, en Jesuit,
holdL en Formaningstale til os, medens Pater Dombrowski, ligeledes en Jesuit, red ben til de andre
Regimenter. Han .græd næsten mer end han talte,
thi skønt han ikke var nogen daarlig Prædikant, havde
han den Fejl, at han brast i Graad, uaar han begyndte
al tale, saa at han ikke kunde komme til P:nde med
sin Prædiken, og alle lo ad ham.
~, Polakkcruc i
luus Rosz ueck i.

D:1111nnrk

J6;'i9. efter .lan P,1scks Er+mlri nger' ved Stani ...
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Svenskerne og Polakkerne havde ud kæmpet mangen
haard Strid sammen, men Svenskerne havde næsten
al Tid været de sejrende. Da der blev sendt en Trompeter til dem med Opfordring til at overgive Koldinghus og med Trusel om alle mulige Ulykker, hvis det
ikke skete, svarede de derfor stolt tilbage: » II vis I
vil, da gør med os, hvad eders k.rigersk e Tænkernaade
byder eder. Lige saa lidt som vi har frygtet eder i
Polen, vil vi frygte eder her.« Svenskerne skattede
heller ikke deres Modstandere højt; de havde ingen
Kanoner med, hvud der var mislig! ved Angreb paa
en Borg; desuden mente de, der kun var et Regiment
Fnd\'olk (i Virkeligheden <lp afsirldcde Dragoner) foruden Piazcvzyusk is fire polske Adelseskadroner og
300 Semener ; men Hytterne, sagde Svenskerne, var
ikke vant til at løbe Storm og vilde derfor smøre
Il aser ved fors te Salve! Fra Vinduer og Skydehuller
aabrredc Forsvarerne Ilden, saa snart Angriberne kom
nær nok.
Polakkerne steg af Hestene. Il ver Svend holdt sit
Halmknippe foran Brystet, men Adelsmændene stolede
paa deres Harnisk. I det samme kom Wojewoden,
Czarmecki, ridende og raabte til dem: » Herren og
hans hellige Navn lage eder i sin Varetægt. San gaa
da paa, og naar I er kommen over Graven, sæt da i
fuld Firspring ind under Muren, thi der vil de ikke
kunne tilføje jer synderlig Skarlc«. Da Kristi Fødselsdag nu var Yed at bryde frem, istemte Jan Pasek
og hans Folk Salmen »Lo ver a l le denne Konge«,
Naho-Eskarl ronen sang med, og Gud magede del saa,
fortæller Pasek, :il ikk e en eneste Mand faldt i de
Eskadroner, som var begyndt Kampen 111ed Salmesang, medens de andre mislede hver 10. Marni.
I Løb styrtede Polakkerne frem og ned ad Grav-
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skraaniugen. Halmknipperne gjorde god Nytte ; der
fandtes senere adskillige Kugler i dem, som kun var
gaaet halvt igennem. Flere af Halmknipperne kom i
Brand, og Bærerne kastede dem 1 Graven, andre fulgte
Exernplet, og derved dauned es en Overgang. Gravskraaningen paa den modsalle Side var ikke let at
beslige, især for dem, som endnu bar Halmknipper,
da der laa Sne 1rna den, men de, som var kommen
op, rakte de andre Haaud en og hjalp dem. Jan Pasek
bød sine Folk raabe ».Iesus Maria «, da de stormede
op ad den indre Gravskraaning ; de andre, fortæller
han, raa hte ;> Hu, hu, hu «, »Ihi «, tilføjede han, »jeg
Irnahede, at Jesus vilde hjælpe mig mer end en eller
anden Hr. Hu«.
Kuglerne faldt som Hagl, Jammerskrig hørtes trindt
om, og mange sank død til Jorden. Jan Pasek og
hans Folk naaede frem til en kolossal Pille eller snarere en Karnapbygning, i hvilken YtU- anbragt el Vindue
med meget svært Jærngitter, og han bød sine Folk
skiftevis al arbejde paa at hugge Hul gennem Muren
under Gitret. I Etagen oven over var der i 111 id lertid
el lignende Vindue med Gitter, og derfra fyrede Svenskerne ned paa Polakkerne, dog kun med Pistoler,
andre Skyd evaa ben tillod Pladsen ikke at bruge. .Jan
Pasck lod lr-> ar sine Folk rette deres Bøsser mod
Vinduet og fyre, naar d e saa en Huand stikke frem.
Efter Salven faldt en Pistol ned paa Jorden, og Svenskerne indskrænkede sig til al kaste med Sten. Endelig hlev II ul let i Muren stort nok til, at e11 Mand
kunde krybe ind igennem det, og en Frivillig meldte
sig stra x for at \'OYe Forsøget. Da han vin halvvejs
inde, greh en Svensker ham i Kraveu ; han udstødte
et Brøl; hans Landsmænd tog ham ved Benene, og
saaledos halede de i den ulykkelige Polak, som raahtc:
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»For Guds Skyld, saa slip mig dog, I haler mig jo
midt over.« - »Skyd ind ad Vinduet«, rnable Jan
Pasek til sine Folk. Da Skuddene faldt, slap Svenskerne deres Tag, og en for en trængte Polakkerne,
saa hurtigt som muligt, gennem Hullet. Snart stod
halvandet Hundrede Maud indenfor Muren. Rimeligvis har det været den sydlige Fløj, Polakkerne er
trængt ind i; selv omtaler de Rummet, de havde naact,
som "Hvælvinge1H. Det hcrettes nemlig, at lige efter,
de var kommen ind, kom et P:n Delinger svenske
Musketterer til. men de lik Pil Salve, saa sex af dem
døde, og Hesten 11yglPde ud i Slotsgaarden.
Polak kerne fulgte efter, Der var ingen Fjender al
se, men inde i Slottet blev der hlæst og fra Vinduerne
viftet med hvide Faner til Tegn paa Overgivelse, trods
Svenskernes tid I igere Udtalelse om, at de ikke vilde
bede om Pardon.
Koldiughus' svenske Besætning var nemlig ikke stor,
megcl over 100 Mand har der næppe været, og da
Polakkerne stod i Staldgnardeu, var videre Forsvar
umuligt.
Kampen var næsten heil forbi, men den afløstes af
et Myrderi, som stiller Polakkerne i et hæsligt Lys,
hvor meget de sau selv roser deres Adelaskab og
Dannelse.
Saa snart. Svenskerne saa Polakkerne i Slotsgaarden,
begyndte dt> at strømme derned. Først kom en lille
Skare ned ad Truppeu fra Komma11da11lens Værelser.
Jan Pasck ordnede sine Folk p~1a en Hække, som i
en Halvmanne, rimeligvis med Hyggen til den søndre
Fløj, og bød dem stra x tr.ck k.e blank, naar de havde
skudt den første Sul ve,
-Kam psignalerne lød, der
blev slaael pna Trouuue, man hørte Larm, Skrig og
Bulder, og Svenskerne rykkede ud paa Slotspladsen

'
og tog strax Opstilling. Vi gik frem imod dem og
fyrede, da andre ljendtlige Soldater i del samme kom
flygtende ud fra de Værelser, som laa ved Porten.
Oberstløjtnant Tetwin havde nemlig splittet dem ad
med sine Dragoner. Vi løb da først ind paa dem,
der fyrede paa os fra Fronten, og efter at der var
falden en Del Folk paa begge Sider, lod vi Fjenden
springe over Klingen; nogle styrtede om paa Trappen,
hvor de var kommen fra, andre blev strax afskaarel
af vor venstre Floj og nedhugget. Ogsaa de Svenske,
som flygtede for Telwin, kom os rigtig belejligt, og
vi nedsablede dem, ligesom deres Kammerater, i
Hobevis.

Efter dette Blodbad spredte Polakkerne sig i Slottet
for at plyndre. De gcnnemstøvede alle Kroge, huggede enhver ned, de traf paa, og gjorde godl Bylte.
Tetwins Dragoner blev skuffede, da de korn, og Oberstløjtnanten udbrød forhausel, da han kun saa 15 polske
Adelsmænd i Slotsgaarden, medens denne forøvrigt
var bestrøet med Lig: »Hvcm har gjort det af med
disse Folk, T er jo kun saa taa ?«
- » Det har vi,
men der er nok tilbage ti I jer; se bare, hvor de kigger ud af Taaruet.e «
Saa fortæller Jan Pasek en modbydelig Historie.
En ung Knøs kommer med en tyk Officer, han har
fanget; Jan Pasek siger til ham: »Giv mig ham, saa
skal han faa sin Bekomst». Men Knøsen bad: ,, Lad
mig først klæde ham af, ellers bliver hans pæne Klæder jo blodige«. Medens han drog Klæderne af ham,
kom en anden polsk Adelsmand til og sagde: » Hr.
Broder, han har en alt for tyk Hals for Eders unge
Haand ; jeg vil gøre det af med ham «. Til Held for
den ulykkelige Fange blev dette Ordskifte i det samme
afbrudt af et Brag, Murene drønede, Marmor- og Ala-
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haststumper Høj til alle Sider. De plyndrende Soldaler havde i Hvælvingen under et Taarn fundet nogle
Tønder med Krudt og nyttede Lejligheden til at forsyne sig; en Dragon kom uforsigtig Tønderne ror nrer
med sin tændte Lunte, og eu Gnist fuldt i Krudtet.
I samme Nu fulgte Explosionen. En Kvindestatue,
som blev slynget over mod Tropperne, fandt de, saa'
saa levende ud, at de kaldte hende »Kornmandantcns
Konc«.
Det var i delle Taarn, at den svenske Kommandant
og hans Iaa endnu levende Xlæud havde søgt Tilflugt,
og derfra had de, »dog ikke lige straks, om Pardon «.
Ex plosio nen gjorde Ende p:ia deres Lidelser; de hlev
slyngede i Vejret og laldt, som .Ia n Pasek bemærker,
siden ned i Havet som Frøer. Det kan han imidlertid umuligt have set fra Staldgaardcn. »Dc Usselrygge,,, fortsætter han i sit. Had til Svenskerne, »vilde,
for at undgaa Polakkerne, !lygte til Himlen, men der
slap de ikke ind. Scl. Peder smækkede straks Porten
i og sagde: »I Slyngler paastaar, al de Helliges ::\1' aadc
ikke nytter noget, og at deres Forbøn hos Vorherre
er betydningsløs og unødvendig. I Kirken i Kra k ov
vilde I opstalde eders Fleste for at skrrcrnrue .Iesuiterne,
saa at de Stakler maatle slaa sig sammen om at give
jer Løsepenge« Hele Polakkens Had til Nationalfjenden, Swnskeren, ligger i disse Ord, som lægges Set.
Peder i ).fonden, og Jan Pasek tilføjer yderligere:
» Du barmhjærlige Gud, hvor relJ,ndige er dine Veje «,
og han sammenligner srn1 Svenskernes Adfærd ved
Kampen om det polske Slol Sandornierz med den,
der nu som I-Jævn vises mod dem paa Koldinghus.
Del Slotstaarn , som sprang i Luften, har næppe,
som tidligere antaget, vær«t det af Christian IV byggede Kæmpctaarn. Beskri velsen passer heller ikke
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paa det: "T den yderste Fløj af Slottet, lige ved Havet,
stod der et Taarn, som for oven ikke havde noget
Tag, men var fladt ligesom Gulvet i en Stue, helt dækket med Tin og forsynet med forgyldte Messiugrender,
rundt om var der anbragt Rækværker og i Hjørnerne
Statuer, ligeledes af Messing, men stærkt forgyldte>
paa sine Steder fandtes ogsaa Figurer af hvidt Marrnor, der saa aldeles ud, som om de var lcvcndc«.
Ko ld inghus havde den Cang tre Trappetaarne i Hjørnerne med flade Blytage, omgivet :1f Sanristens Rækværk; del har en len været ,, Dronningens Trappe« ,
som laa lige inden for Porlen Lil højre, » Kirketrappen«, mellem den nordlige og vestlige Fløj, eller »Prinsens Trappe «, mellem den vestlige og sydlige Fløj.
Rimeligvis har det været: det sidste, da det betegnes
som liggende "i den yderste Fløj id' Slottet, lige ved
Havet «. Havet maa vel her betyde Fjorden, og Taarnet ved Prinsens Trappe svarer vel nærmest til denne
Beliggenhed. »Paa delle Taaru «, fortælles der videre,
"eller snarere i denne Sal plejede Kongerne at more
sig og afholde Festmaultider, Baller og forskellige
Gilder, li Beliggenheden er henrivende, og Kongen
kan derfra se næsten alle Lande i sit Rige og desuden en Del af Svcrigc.« Den sidste Bemærkning
vidner om Forfatterens ringe geografiske Kundskaber;
Polakkerne Iroetle hlandt andel, at Als hørte til Sverige. Koldinghus' Lensregnskaber, som Udgiveren af
Jan Pascks Optegnelser nøjagtig har gennemgaaet,
udviser, at de aarlige Udgifter til Reparation af ,,det
store fire kantede 'I'oren « kun er ubetydelig i den
følgende Aarrækk e, saa intet Lyder paa, at det har
lidt en større Ødelæggelse.
Tre Timer efter Angrebets Begyndelse var bande
Kampen og Plyndringen forbi; Cz.aruiecki lod Kaptajn
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Wansowicz hesnlte Slollel med sine Folk; de andre
drog til Kvartererne for ul høre Julemessen eller det
hJodige Morgenværk.
Hæren samledes til Gudstjeneste i en Skov nær Kolding; Alteret vnr Stubben af en gammel, fældet Eg;
det maalle Lænd es Baal · ror al opvarme den frosne
Alterviu. Te deum laudnmus rungede gennem Skoven. Da Jan Pusek hjalp Præsten Messesærken paa,
sagde Czarniccki til ham: )· Hr. Broder, vask dog i del
mindste Eders Hæudcr s ; men hertil svarede Præsten:
»Det gør intet til Sagen, Gud væuunes ikke ved det
Blod, der er ud gyd L i ha ns ?\ nvu- .
Et Par Dage efter forsøgte et svensk Kommando
fra Frederiksodde uden Held at lage Slottet tilbage.
Det blev i Polakkernes :\fagt, indtil det udplyndret
og ramponeret blev givet tilbage til Kong Frederik d.
tredie, som aller Jod del srctte i Stand. Kun i Kirken,
som var hlevcn brug! til Hestestald, henstod Alteret
længe ødelagt som et Minde om Svenskernes og Polakkernes Vandalisme.
Den 6. December var Brandeuburgcrne gaaet over
til Als, dækket af en dansk-hollandsk Eskadre. Rutger Ascheberg formanede ikke at Forsvare Øen med
sine l ,000 Xl arul : han slap imidlertid borl ad Søvejen,
og 10. December var Øen erobret. Kurfyrsten drog
nu til Ribe med sine Brandenburgere, han kom der
ned d. 23. December. Montccuculi tog Kvarter i Haderslev, og Polakkerne slog sig ned i Egnen omkring
Kolding. Derfra strejfede de frem mod Frederiksodde,
og Vejen over Gudsø Lil Fæstningen blev Vidne Lil
mange Rytterkampe. En Tid lang havde Polakkerne
deres Hovedlejr ved Lilleballe i Eltang Sogn; derfra
blev Egnen trindt om hjemsøgt med RoY og Brand,
og Skovene blev fuldstændig forhuggede. Egnen led
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saa meget, at del 1660 kunde siges om Elbo Herred:
»Alle Rygninger uden Undtagelse var af Fjenden og
Krigsfolket (med Krigsfolket metres her vore Venner
Brnndenburgerne, Østerrigerne og Polakkerne) ganske
afbrændt, ruineret og ødelagt, saa der ikke fandtes
nogen Bygning enten i Byer eller paa Landet, Gaarde
Boel eller Huse; men de var alle øde. I Brusk HeTred var en hel Del Huse og Gaard e afbrændt og nedrevet, de levnede ruinerede og ganske ødc.«
Polakkerne havde ogsaa værst Ry paa sig, hvilket
ikke vil sige lidet. En Kvinde fra Sønderjylland, som
i Vinteren 1(3;58 var i Besøg paa Fyn, siges al have
sagt der: »I God Lfolk her pna Fyn er nn flux bedre
faren end vi andre i Holsten og Jylland, for I kan
langt fredeligere og bedre omgaas med Landsens Fjender, end vi med Landsens Beskærmere. Naar Svensken Iaar hos eder sit Deputat, saa lader han sig nøje
og hegegner eder ikke med nogen haard Medfart og
Overlast. Men hvorledes de fremmede Auxilær-Fol k,
som vor Konges Allierede har sendt herind i Riget,
og i Særdeleshed hine forbandede Polakker, holder
Hus her hos os, det maa Gud sig over forharmc«.
Dagen efter Nyaarsdag 1659 gik Greven af Mentecuculi og den hranden horgske General Fyrsten af Anhall frem for at nndersøge Forholdene ved Frederiksod de, dækket af 4,000 Ryttere. En Milsve] fra Fæstningen stødte Tropperne om Natten paa en svensk
Hytterafdeling paa 300 Mand, som hurtig blev angrebet
og kastet; kun faa af Svenskerne slap derfra, og dem, der
troede at. være frelste, faldt i Hænderne paa Polakkerne,
som efter Sædvane gjorde kort Proces med dem. Oberstløjtnant Hvithorst af Kønigsmarks Regiment, en Major,
fire Iiitmeslre, to Løjtnanter og mange andre Underofficerer blev paa Stedet tillige med mange flere.
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Fiestningcn fandt man saaledes hesut og beskaffen,
al man ikke let Corsøgtc noget imod den. Den 1-L
Januar holdt Kurfyrsten Krigsruad i Hihe, og det vedtoges der, at Angrebet paa Frederiksodde skulde fremmes. Forplejningsvanskeligheder tvang dog til at sprede
Tropperne mere. Kurfyrsteu drog selv til Viborg, hvor
han var den 27 . .Ianuar. En Del af Polakkerne kom
Lil Aarhus og Æheltoft. Montecuculi og hans Østerrigere holdt sammen med en Del af den polske Styrke
Frederiksodde indesluttet. Hele den jydskc Halvø blev
renset for svenske Tropper, men Beboerne vand t kun
lidet derved ; \' en neme hærgede og hrrend le værre end
Fjenderne. Isa-r l'orargerlc del Jvderue, 11t rler blev
holdt katolsk Gudstjeneste i deres Kirker, endog i Hibe
Domkirke læste en Jesuit Messe; vel sagtens den sidste
katolske Messe i den garn le Dornkirke,
Da del glad(~ Budskab om Svenskernes ;{ ederlag ved
Stormen paa Køhenhavn Natten mellem den 10. og
11. Februar naaede O\'Cr til Jylland, manede det til
uy Anstrengelser for a L faa den fælles Fjende dreven
ud; men inden der kunde være Tule om at gaa over
til Øerne, maalte Frederiksodde være generobret, og
mod dette Maal samledes derfor Hovedmassen ar de
i Nørrejylland slaaende Tropper. Kurfyrsten af Brandenburg kom selv til Lejren foran Frederiksodde.
Montccuculi var der alt med sine Østen-igere, og Czaruieck i samlede de fleste uf sine polske Ryttere der.
Generalmajor Claus Ahlefeldt var kommen til Aalborg
for i Kongen af Danmarks Navn at overtage del genvundne Land. Hans Navn havde en god Klang, del
var ham, som egenhændig havde nedstødt med en Partisan den første svenske Officer, som naaede op p:rn Københavns Vold. Hans første II verv maattc blive at bringe
mere Kraft ind i de allierede Troppers Handlinger.
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I Frederiksodde befalede den · svenske Generalmajor
Bottkher; Fæstningen havde en Besætning ar omtrent
a,000 Mand, men den var et all andel end behageligt
Opholdssted. De ved Stormen dræbte Danskes Lig
var kun slet begravet, sparsomt tildækkede med et
alt for tyndt Lag Jord, og deres Uddunstninger spredte
en hæslig Stank over Byen og fremkaldte pestagtige
Sygdomme. Den krigskyndige svenske Kommandant
skønnede desuden Besætningen til at være lovlig svag,
skønt den i Tal var lige saa stærk som den danske Besætning, der havde kæmpet paa Voldene, til Rytterangrebet
i Ryggen gjorde Forsvaret umuligt, og i Kampværdi
var den svenske Besætning den tidligere danske mindst
tre Gange overlegen. Da Kurfyrslen sammendrog Hæren
foran Frederiksodde, rømmede Svenskerne derfor sidst
i Marts Maaned Byvolden, efter at have ødelagt den
saa meget som mulig. Største Delen af Besætningen
drog over til Fyn, og der blev kun efterladt en mindre
Styrke i Citadellet paa Bersodde.
Mod dette blev Angrebet ført; men der hengik over
hal vanden Maaned, inden der kom ret Al vor deri.
Den 16. Maj blev Løbegravene aabnede og om Natten
ført saa tæt ind under Volden, at man ikke blot kunde
naa ham med Kanoner, men ogsaa med Musketter.
Dagen igennem vedligeholdt Svenskerne en heftig Ild,
som gjorde alt Arbejde ved Løbegravene umuligt, og
Tropperne maatte staa under Vaaben for at møde et
muligt Udfald. Den 17. Maj blev der kæmpet huardt
om Kastellets Udværker, og Svenskerne mistede en af
deres Skanser. De besluttede derfor den paafølgende
Nat i al Stilhed at redde sig over til Fyn. Skjult af
Mørket gik de om Bord i deres Skibe, medens der
fra Voldene ud mod Lejren hørtes Skrig, Larm og
Skydning; del meste Skyts og næsten al deres ProVejle Amts Aarbøger. rno7.
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viant førte Svenskerne med sig. Bastionerne havde
de undermineret og lagt Lunter ved, som kunde
brænde til hen paa Morgenstunden, da de antog Fjenden vilde trænge ind i Kaste Ilet.
Den 18. om Morgenen, det var en Lørdag, var alt
stille paa Kastellets Volde, men pludselig saas Ira
Løbegraven, al man viftede med Fanen fra Volden, og
samtidig hørtes Raabet -Kongen af Danmark leve.«
Fra Lejren ilede straks Marodører til for at plyndre,
men Wojeworl Czarniecki, som anede Svig, satte Vagt
ved Adgangene til Kastellet og lorb ød alle at komme
derind. Alt, hvad der var al røve, indskrænkede sig
for øvrigt til en Sm ulc Grøntsager, som var henlagt
netop over Minerne. Takket være Wojewod ens Forsigtighed gjorde Minerne ingen Skade, da de sprang,
selv Volden og Bygningerne led intet derved; kun lo
aflange Bygninger, der san ud som Skure og vistnok
var Magasiner, hrændte. 1:3 fornaglede Jærnstykker
var all det Bytte, der hin gjort
Frederiksodde fik nu en brandeuburgsk Besætning,
Spredte Brandtomter, hen over hvilke Vinden førte
Stank af de slet hegra verle Dødes Lig, delvis sløjfede
eller sprængte Fæstningsværker, de Iaa endnu i Live
værende Borgere, spredte tiggefærdige over hele Jylland, saaledes saa Frederiksodde ud, da Svenskerne
forlod den.
Kurfyrsten af Brandenburg blev endnu nogen Tid
paa Egnen; den :24. Maj daterer han el Brev fra Feltlejren ved Frederiksodde. Siden drog han, som vi
snart skal se, ned ad Kolding til for at lede Overgangsforsøgene over Beltet. Frederiksodde har vistnok,
i det mindste for en Tid, staaet fuldstændig forladt.
Der berettes saaledes, at en svensk Eskadre den 17 .
.Juni kastede Mandskab ind i Fæstningen, rimeligvis
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dog kun for ganske kort Tid. Maaske foranlediget
derved blev den atter besat af Kurfyrstens Tropper,
men han krævede bestandig af Eberstein, al der skulde
komme dansk Besætning og truede endog med at
sløjfe alle Fæstningsværkerne, hvis det ikke skete.
Eberstein var vanskelig stillet, han havde nemlig ingen
Folk at sende derhen. Den 23. Juli skrev han til
Kongen, at han agtede at besætte Skansen ved Frederiksodde med kgl. Maj.ts Folk, saa snart han blev
enig med Kongens Udsendinge derom, det skulde være
Folk fm Vendsyssel og .Iyllaud tillige med Major
Harlofls Kompagni af Oberst Krags Regiment. Endnu
den 20. August maa Eberstein dog melde Kongen, al
Kurfyrsten havde skrevet til ham om al besætte Frederiksodde, Kolding, Aabenraa og Tønder med kongelige
Tropper, naar de Allierede drog bort, men Eberstein
har ikke mere Fodfolk, end hvad Fæstningerne og
Skanserne i Holsten nødvendigvis kræver; han havde
derfor skrevet haarle til Claus og Hans Ahlefeld for
at formaa en af dem til at sende Besætning til Frederiksodde, men han beder Kongen bevæge Kurfvrsten
Lil ikke saa snart at forlade og demolere Skansen ved
Frederiksodde, til højeste og største Skade for Kongelig Majestæts Land og Folk.
Fire Dage senere meldte Eberstein paany, at Kurfyrsten, inden han drog hjem, havde Mivel ham Befalingen over de kurfyrstelige Tropper, som endnu
stod i Riget, derved lettedes Ordningen noget. Eberstein havde nu Kommandoen paa hele Halvøen, og
efter Samraad med kongelig Majestæts Udsendinge,
Rigsraaden Otto Krag og Generalmajor Frederik Ahlefeldt, bestemte han del Kragske Regiment, som var
udskrevet i Vendsyssel, til Besætning i Fæstningen.
Den 27. August var de nødvendige Ordrer i saa HenHi
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seende udgivne. Oberst Krags Regiment skulde forlægges til Frederiksodde og Kolding, og det øvrige
Fodfolk, som var paa Fehmern, skulde følge Feltmarskalen selv derhen. Oberstløjtnant ?\folier skulde
være Kommandant i Frederiksodde og Major Harloff
paa Koldinghus.
Hvornaar de to Officerer indtraf med deres Folk,
kan næppe siges; men i Løbet af September Maaned
har baade Frederiksodde og Koldiughus igen faaet
dansk Besætning,
Paa den Tid var største Delen af de allierede Tropper naaet over til Fyn, men det havde rigtignok koslel
store Anstrengelser og forud voldt mange Skuffelser.
Efter Frederiksoddes Generohring den 18. Maj 1659
var Overgangen til Fyn den næste Opgave, som krævede sin Løsning. Den kejserlige Feltherre Mentecuculi havde vel Betænkeligheder ved at føre sine
Tropper over Søen, saaledes at deres Tilbagevenden
var afhængig af den, der var Herre paa Havet, men
Markgreven af Brandenburg beroligede ham og tog
Ansvaret paa sig lige over for Kejseren.
Da det gik mod Sommeren, nyttede det ikke at
vente, til Isen atter slog Bro; men heldigvis havde
den hollandske og dansk-norske Flaade renset Søen,
saa paa Havet truede ingen Fare. Syv hollandske og
danske Krigsskibe ankrede ud for Stenderup Hage, og
omkring dem samledes en stor Mængde Transportfartøjer, som Claus Ahlefeldt havde bragt sammen fra
hele Østkysten af .Iylland. I Stenderup havde Feltmarskal Montecuculi sit Hovedkvarter, og i Omegnen
laa henved 9,000 østcrrigske Tropper indkvarterede.
Det blev besluttet først at tage Fænø for derfra
senere al gaa over til Fyn. Det første Forsøg gjordes
den :n. Ma], men det mislykkedes, maaske paa Grund
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af Strøm og Vind, maaske formedelst Landgangen
mødte større Modstand end paaregnet. Dagen efter
aabnede Orlogsmændene Ilden mod den lille fynske
Ø, og under Dækning heraf styrede Transportskibene
fuldt lastede med Soldater mod Land. Her mødte
Generalmajor Weiher med ca. 400 svenske M uskellerer
og gjorde tapper Modstand; da Musketterne var affyret, gik de frem til Nærkamp og slog deres Modstandere i Hovedet med Musketpiberne, Bajonetter
kendte man ikke den Gang; men Rytteriet holdt ikke
saa godl Stand som Fodfolket, det flyede ned til Indskibningsstedet og blev overført til Fyn. Fodfolket
maatte følge efter og slap ligeledes bort, om end med
stort Tab. Paa svensk Side faldt Oberst Pober, to
Ritmestre og omtrent 100 Mand, desuden mislede de
G Feltkanoner; om Østerrigernes Tab meldes intet;
men det har næppe været mindre.
Fænø var saaledes vundet; men derved blev del
ogsaa den Gang. Svenskerne paa Fyn havde faaet
-Tid Lil at samle sig ud til Kysten, takket være General Weihers tapre Modstand, og alle Forsøg paa at
faa fast Fod hinsides Fænø Sund, mislykkedes. Forsøget blev derfor opgivet. Største Delen af Tropperne
vendte atter tilbage til Stenderup, sikkert til liden
Glæde for Bønderne, men der blev dog efterladt en
Besætning paa Øen. Senere kom Kurfyrsten af Brandenburg selv derover for at undersøge Lejligheden til
Landgang paa Fyn.
Forsøget fra Fænø blev dog ikke gentaget, og det
synes, som om Herredømmet i Beltct cndogsaa en Tid
er gledet over til Svenskerne. Hollænderne var højst
upaalideligc Hjælpere, og kaldte deres Skille hort. En
svensk Eskadre satte endog den 17. Juni, som nævnt,
Mandskab i Land i Frederiksodde, som vel var bleven
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forladt, da Tropperne blev sammendraget i Lejren ved
Stenderup,
Imidlertid stødte Generalløjtnant Hans von Ahlefcldt
til Hæren ved Stenderup med 12 Ilyllerkompagnier
og nogel Fodfolk kongelige Tropper, og det blev heslullel, al en Landgang ved Middelfart skulde prøves.
Den 28. Juni om Morgenen meget tidlig blev Mou lecuculis og Hans Ahlefcldts Krigere ind ladede i 60
Jagter og en Del Pramme og Baad e og dækket af (i
Orlogsskibe under en hollandsk Admiral, medens Kurfyrsten af Brandenhurgs Hær o pmnrschcrcdc paa Kysten fra Lyngsoddc hen imod Sønderskov og lod del
svære Skyts, dog uden synderlig \'irkning, spi I le over
mod Svenskerne, som samlede sig nær Kysten lige
over for. Kl. G om ;\forgenen slorl den store Sejlerskare Vest om Fænø Kalv, ind paa Kolding Fjord og
videre over mod Middelfart. Orlogssk i bene aa huede
deres Ild mod de svenske Tropper paa Kysten, hjulpet af Kurfyrstens Kanoner fra Skansen ved Lyngsodde. I fire Timer fortsalles denne Kanonade, til·
liden Skade, men større Gavn for Svenskerne, som
derved fik Tid til at samle sig heriimod det truede
Punkt. Carl Gustav Wrangel havde selv Kommandoen,
og han spildte ikke Tiden. Da Landgangsfartøjerne
endelig nærmede sig, blev de modtaget med en saa
voldsom Musketild, at ingen af dem kom Kysten paa
et Stenkast nær. Samtidig spillede nogle større Stykker, som Wrangel havde Iaaet slæbt ned Lil Stranden,
med god Virkning mod Orlogsmændene. Montccuculi
blev selv saaret af en Træsplint i Læggen, Angrebet
hlev fuldstændig afslaaet, og Baadene med Tropperne
om Bord drev, da Vinden slog om,· over i Mollehugten,
hvor Mandskabet seuere bjergede sig ind Lil Frederiksodde. Spredt over hele Beltel saas ornkringdrivcndc,
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blodplettede Fartøjer. Del hollandske Admiralskib
blev saa ilde tilredt, at det maatte søge Læ under
den jydsk e Kyst.
Del var del bedrøvelige· Udfald af det andet Forsøg
paa al komme over til Fyn.
Modet var dog ikke d~nned laget fra de allierede;
de besluttede at gore el nyt Forsøg efter en endnu
større Mualestok. Angrebet skulde samtidig ske fra
Stenderup Il age, Fredericia og ,1•:lwlloft. Sidstnævnte
Sled blev der samlet en betydelig Trnnsportflaade fra
Limfjordshyerne, og for at. dække den under Nedsejlingen, hlev fra Lille Helt afsendt Orlogsskihene
~<.~rna Ulv «, )>St. Ham, af Stralsuud «, »Jornlruen af
En k hus en e , ~ Hollandske Prins« og Mornikedam «.
Ca ri Gust» f havde imidlertid fa aet. C uderretn ing herom,
og sendte fra Geteborg en Eskadre under Englænderen
Oven Cox ud imod den, Efter en huard Kamp blev
de hollandske Skibe erobrede. » Graa Ulv« og »Jornfruen af En k husen « jagede paa Laud, Trausportflaaden
brændt, 200 hrandenburgsk e M usketterer blev fa ngel
paa Skibene og meget Folk nedhugget ved Svenskernes kort efter følgende Landgang. Dette skete den
23. Juli.
Dermed opgaves for den Gang Planerne om at naa
over til Fyn, saa længe Svenskerne holdt Kysten besat. Da den store allierede H~'Cr ikke gjorde nogen
Xytte ved at blive i Jylland, forlod største Delen af
den Halvøen til Indbyggernes uudsigelige Glæde; der
efterlodes kun 4 brandenhurgskc, 4 østerrigske og 2
polske Regimenter, som blev underlagt den danske
Feltmarskal Eberstein. Korpset besatte Holsten, Sønderjylland og den sydlige Del af Nørrejylland. Vejle
Amt slap saaledes ikke endnu de ildesele Gæster,
Først hen paa Efteraaret, da der paatænktes et
>)
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Hovedangreb paa Fyn, kom Tanken om Overgangen
over Lille Belt atter frem. De lo F'eltmnrsk aller, Eberstein og Schack, mødtes den 20. Oktober i Ekerntårde
og aftalte Planen. Schack skulde komme fra Sjælland
og lande paa Store Belts Kysten, medens Eberstein
banede sig Vej over Middelfart, og sammen skulde
de da knuse Svenskerne pau Fyn. Eberstein lod sin
brandenburgske Næstbefalende, Generalmajor Qvast,
sammendrage Hæren ved Kolding. Den 31. Oktober
kom han selv derhen, men Tropperne var da endnu
ikke samlet; han nyttede Tiden til at ride langs
Kysten fra Stenderup Hage Lil Frederiksodde for at
finde det gunstigste Punkt til Angrebet, og han bestemte sig for det smalteste Sted mellem Suoghøj og
Kongebroen. Ha n randede over et meget utilstrækkeligt. Materiel. nogle Iaa Baade og Pramme. Admiral
Markus Rodsten skulde hjælpe ham med 2 Orlogsskibe og 4 Kapere, men han var endnu kun naaet til
Als Sund.
Den 2. November havde Eberstein sin Styrke samlet, alt i alt ca. ,\000 Mand; den næste Dag lod han:
for at vildlede Fjenden, en stor Del af sine Tropper
vise sig i Egnen Syd for Kolding Fjord og traf Forberedelser, som om de skulde overføres til Fænø.
Selv gik han imidlertid med l 500 Mand til Snoghøj,
hvor der var samlet 1:3 Baadc. Den 4. November om
Eftermiddagen i raakoldt Regnvejr satte ()() Musketterer over under Kaptejn Jess Knudt. De svenske Ryttere, som gik imod dem, blev jaget paa Flugt af Kanonild fra et Batteri ved Snoghøj. De fiO M usketterer
besatte en forladt Skanse, hvori de fandt 2 Kanoner;
Baaden vendte tilbage til den jydske Kyst og hentede
en ny Ladning Folie I tredie Vending begyndte man
at føre Rytteri over. Rytterne sad i Baadene og holdt
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de ved Siden svømmende Heste i Tømmen; af over
4,000 Heste, der svømmede over, druknede kun 3.
Svenskerne opgav fuldstændig Forsvaret, lod Kanonerne
i Kystbatterierne i Stikken og gik tilbage mod Odense.
Eberstein fik saaledes hele sin Styrke uden Tab over
Bellet og slog ligeledes ind paa Vejen lil Odense for
efter Aftale al søge del andet danske Korps, som
imidlertid tiltvang sig Landgang ved Kerteminde.
Den 14. November stod Slaget ved Nyborg, dermed
var Svenskerne helt fmjaget fra Landene Vest for
Store Belt, Der hengik vel endnu et halvt Aar, inden
Freden blev sluttet; men Vejle Arnt hlev ikke mere
berørt af Krigsbegivenhederne. Indbyggerne vendte
atter tilbage til de ødelagte Huse, de forsømte Marker,
de hærgede Landsbyer, og mange Aars trofast Arbejde
skulde til for atter at genvinde, hvad den frygtelige
Krig havde ødet.

I min Afhandling i 1. Hefte af Aarbøgerne for 1907
har jeg Side Hi betegnet Landsbyen IIyby som liggende Kord for den nu værende Exercerplads. Hr.
Lærer Thygesen Schmidt har meddelt mig, at delle
er urigtigt. Hyby laa Øst for Vejlby Vej ud for
Stenhøj.

E N H Y D E lVI A N D.
Af P. ELL\SSE~, Kolding.

N

AAR Bytfornand:11 i gamle Dage gik fra Hus lil
Hus og hørl Lil Bryllup, var det Folks største
Fornøjelse. 0111 de kunde faa 1mm til at gaa i Staa
midt i den lange Ramsc, han havde al: a ll avere. I
Almind var f. Eks. Degnekonen, Madam Bramming, en
stor Skælm til det. Naar Bydemanden var el Stykke
nede i Bamsen, spurgte hun: »Hvad Klokkeslet var
det?« eller lignende; og løb Bydemanden saa sur i det,
saa lo man af Hjærtcns Lyst over ham. Det er derfor ganske naturligt, at han havde en »Opskrift« gemt
i sin høje Hat. I Nødsfald kunde han da Ly til den.
Gaardejer Anders Jessen, Stagebjergguard, hal' laant
mig Opskriften fra sine Forældres Bryllup i 1848.
Den lyder saalcdcs :
,,.Jeg haver en venskabelig Hilsen til Eder fra Anders Hansens Enke i Almind, at da det har behaget
den algode Gud, som er Ægteskabets vise Bestyrer,
at stille en kærlig Ægteforening mellem Gaard1m111d
og Ungkarl .Ies Jessen og den hæderlige Pige Lene
Kirstine Andersen, begge af Almind, saa agter de ved
Guds Bistand at fuldbyrde deres Bryllupsfest Løverdagen 8. Juli. Thi er til Eder deres venligste Bøn og
Begæring, at I paa fornævnte Dag om Formiddagen
Kl. .. vil lade Eder iudJinde i Enkens Hus og Gaard
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i Almind for at bevise Bruden den Ære at forene
Eders Bøn til Gud, at deres Ægteskab rnaa kristelig
fremdrages og salig fuldendes. Og naar Kirkens Forretning er til Ende, da igen al gøre Brudeparret Følgeskab til Brudehuset for der at modtage et lidet Ærensmaallid og siden at fornøje Eder med andre gode
indbudne Gæster. Saadanne Ærenshevisninger lover
de igen at aftjene og forskylde. «
- Bryllupet blev imidlertid paa Grund af de urolige Tider udsat en korl Tid. Maaske er det derfor,
at Klokkeslettet ikke er tilføjet. Det holdtes saa i den
følgende Maaned.
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Dall, N., Propr., Hejls.
Dinesen, Lærer, Farre,
Drøhse, E., Redaktør, Randers.
Egeberg, Skrædder, Lime.
Egeherg, C. ~., Gdr., Vork.
Fedde, Jørg., Opsynsmd., Kolding.
Fleischer-Hansen, A., Apoteker, Hornsyld.
Fogtmann, Cathr., Frk., Varde.
Friis, D., Cand. pharm., Vejle.
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Funder, Svend Aage, Stud. jur., Køhhvn.
Gamrnelgaard, J., Lærer, Kolding.
Grandjean-Sørensen, S., Bcghdlr., Kolding.
Gregerscn, K., Arntsluldm., Vejle,
Guldager, F. P., Direktør, Kolding.
Gyldiug, Kathrine, Fru, Vejle.
Haas, Enkefru, Kolding.
Hansen, Alb., Skrædderm., Kolding.
Hansen, A. l't·I., Lærer, Tofthøj.
Hansen, Jørg., Daglejer, Vonsild.
Hansen, H. Jørg., Husmd., L. Brande.
Hansen, Martin, Farvchdlr., Vejle.
Hansen, Vest, Lærer, Uldum.
Hassing, C., Pastor, Kollernp.
Ilempel, J. C., Distriktslæge, Kolding.
Henr iksen, Otto A., Gymnastiklærer, Brande.
Herskind, Joh., Cand. theol., Vejle.
Hjorth, P., Arrestforvarer, Bjerre.
Hobolt, R. .T., Kbmd., Vejle.
Hoffgaard, A., Sekretær, Kolding.
Hollensen, Lærer, Ødis-Brarndrup.
Holm, Fredrik, Murer, S. Omme.
Jeppesen, Maren Kirsl., Gdrsk., do.
Jensen, Anton, Grir., Ødis-Brarudr up.
Jensen, A. Th., Fabrikant, Kolding.
Jensen, C., Landpost, S. Omme.
Jensen, Herman, Arhmd., L. Hrande.
Jensen, Jens, Hospitalsforst., Kolding.
Jensen, Nis, Gdr., Langvad,
Jensen, S., Kbrnd., Kolding .
Johansen, Hotelejer, Vejle.
Johansen, Johs., Propr., Taps,
Jørgensen, A., Sognefoged, Ødis-Bramdrup.
Jørgensen, Rnd., Cand. pharm., Kolding.
Klausen, S. P., Lærer, Kolding.
Knudsen, H., Direktør, Vejle.
Krag, Chr. E., Grasserer, Kolding.
Krag, N. P., Propr., Bøgeskov.
Lindcloff, Lærer, Fovslet.
Loreutzen, Enkcfru, Fredericia.
Lutgemejer, Teglbrænder, Klakring.
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J.ygum, Jens, Forpagter, Ødis-Bramdrup.
Madsen, Erik, Gdr., Drejerts.
Madsen, Iver, Gdr., Brande.
Madsen, Jens Chr., Sognefoged, S. Omme.
Midtgaard, Andr., :\foler, Brande.
Mauridsen, i\L, Pastor, S. Omme.
Mouritzen, Chr., Maler, Kolding.
Møller, Arn lsst.ueful drn., Vejle.
Ncdcrgaard, Jens P . .l., Grel., Brande.
Nielsen, Mejcribcst., Trolde.
Nielsen, J. Dahl, Yiutcr-latrcr, S. Omme.
Nielsen, Malte, Pastor, (iive.
Nielsen, Otto. Uddeler, (')dis.
Nielsen, P., Gdr., Drejerts.
Nissen, Hans, Gdr., Ødis-Brumdrup.
:Nyegaar<l, :\Iarie, Frk., Kolding.
Olesen, N., Stationsforst., Kla kring.
Petersen, Carl S., Cand. mag., Kbhvn,
Petersen, Chr., Elektriker, Kolding.
Petersen, Joh., Murm., Kolding.
Petersen, jun., Chr., Gdr., IIavrballcgaard.
Petersen, L. J., Førstelærer, Vestbirk.
Plesner, .J. H., Pastor, Eltang.
Poulsen, Fru, Fredericia.
Rallen, H. C., Forretningsf., København.
Rasrn ussen, Jens, Skrædderm., Brande.
Havn, Henrik, Bcgh., Vejle.
Schmidt, P. P., Stalionslorst., Viuf.
Schmidt, H. S., Postmester, Fredericia.
Skov, Forstassistent, Vonsild.
Sorø Skoles Bibliothek, Sorø.
Statens Lærerhøjskole, København.
Strect, F. C., Arrestforvarer, Kolding.
Svendsen, Chr., Khmd., Klukring.
Sønderby, .I. J. C., Lærer, Kolding.
Sønderholm, Anton, Gartner, Brande.
Sørensen, S., Hotelejer, Vejle.
Thayscn, Lærer, Hejls.
Thygesen, A., Pro pr., IT essclha llcgaard.
Toftgaard-Hansen, Lærer, Dalby.
Thomsen, Skrædderm., S. Omme.
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Tradshorg, I\'. P., Skoleinsp., Kolding.
Vaupcll, Kaptejn, København.
Warrcr, P. M., Grosserer, Vejle.
Desuden er i Medlemslisten i 2. Halvbind 1905 glemt optaget:
Koch, .Joh. B., Rektor, Fredericia.

Afgang.

Hidstrup, Andr., Mejcribcst., Taps.
Hoyscn, Propr., Hvidsmindc.
Hi.ilow, Frk., København.
Bøggild, K. S., Dr., Fredericia.
Carstensen, Lærer, do.
Christensen, Cand. pharm., do.
Christensen, Chr., Partik., Kolding.
Duus, Chr, P., Gdr., Daldover.
Gjødcsen, Ant. M., Ødis-Brarndrup.
Glavind, Stationsforst., Vandel.
Greis Sognebogsamling, Greis,
Hansen, Hans, Gdr., Bramdrup.
Hansen, Jørg., Daglejer, Vonsild.
Hansen, R., Musiker, Fredericia.
Holm, Poul, Højskolelærer, Grønninahovcd.
Jacobsen, H., Papirb dlr., Kolding.
Jensen, A., Gdr., Drcndcrup.
Jensen, C. M., Kbmd., Kolding.
Jensen, Niels, Gdr., Torp.
Jensen, Nis, Gdr., Langvad.
Johansen, Hotelejer, Vejle.
Jørgensen, H., Ilotclforp., do.
Kjersmcjcr, Krigsassessor, København.
Knudsen, H., Irlrektør, Vejle.
Lindberg, N ., Gdr., Hejls.
Lomholdt, J., G<lr., Anclyst.
Mau, H., Partik., Secst.
Nielsen, N. C., Gartner, Kolding.
Nielsen, l\'. F., Gdr., Bølling.
Nissen, Niss, Inspektør, Vejle.
Petersen, Chr., Telegrafist, Fredericia.
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Petersen, Lave Ernst, Papirhdlr., Kolding.
Pbtlinsen, M., Grosserer. Kbhvn.
Rosenkrands, Chr., Lærer, Balle.
Sax, Hans, Husmd., Ødis.
Schelde, H., Gdr., Ejstrup.
Søgaard, N. P., Lærer, Nørup.
Sørensen, Ant., Musiker, Fredericia.
Sørensen, II., Lærer, Givskud.
Sørensen, Marius, Seminarielærer, Jellinge,
Sørensen, Poul, Landrnd., Viuf.
Thau, J. M., Lærer, Kolding.
Therkildsen, Chr., Khmd., Vejle.
Thomsen, TIL Lærer, Fredertein.
Vogel, Ant., Frk., Kolding.
\Vaaben, A., Gd r., Tørring.
Verrieberg-Møller, Pastor, Fredericia.
\Vissing, P., Forp., Andkjær.
Tilgang af Subskribenter.
Hansen, Simon, Pastor, Ribe.
Thyssen, E. K., Pastor, Ølgod.
Brasen, Jenny, Fru, Kbhvn.
Christensen, G., Herredsfoged, Holsted.
Tilgang i 1!107: 109 Medlemmer.
Afgang i -- : 48
Medlemsantal pr. 31. December 1907: 819 Medlemmer.
Subskribenter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Frieksempl. til 13lade rn. m.. . . . . . . . . 40
Sognebibliothekcr
, . 37
Stu tret ,L 30. Xovembcr 1907.

GAVER
Højskolelærer Heinrich Nutzhorn 1833 -· 20. Fehr. --· 1!)03,
ved Poul Bjerge, Askov. - -Fra Hibc Amt« mon og 1907.
(udg. af Ilist, Samf. for Ribe Amt), -- Wilhelm Berg: Bohuslåns Forntid (utg. på bckostnad af Goteborg och Bohuslåns
Fornminnesforening I: 3. - «Samuel Pufendorf': Siehcn
Bucher von denen Thaten Carl Gustavs Konig in Schwcden,
aus dem Lateinisclien ins Iluch-Tcutschc ubersetzet von
S. H., Niirnbcrg 1697«, Gave fra Købmand Hellrung i Kristiansfcld. ·· 32 Aargange af • Kolding- Posten- fra Bladets Begyndelse i 18!);{ og videre, skænkede' af Bogtrykker
Lumhye i Kolding. - Forskellige Dokumenter, Skøder, Læres
breve, Borgerbreve m.m. fra Kolding, skænkede af Propr!etær Toft, Straarup, - Nogle Laugspapirer m. m., skænkede
af Skomager Roscndah 1, Kolding. -·- • Bidrag til Fredericias
Kultur- og ældste Historie ved Vilhelm Berg, Fredericia
18/l::I,, Gave fra Redaktør Jac. Christensen, Fredericia.
Stamtavle over Familien Utzon, skænket af Furver Vilhelm
Utzon i Kolding.
Gaver til Historisk Samfunds Arkiv, gamle Breve, Dokumen Ler elc., modtages med Glæde.
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KØRENHAVN

I KOMMISSION HOS LEHMAN~ & STAGE
190i

INDHOLD.
Side

Frederiksoddes første Dage og Carl Gustafs Overgang
over Lille Bell. Af Oberst A"rd Ufie/alk. (:\led 3
Korl og 3 Billcde1·)..........
.
.
Fra de 8 Sogne. Bidrag til Tyrstrup Herreds Il istor+o.
Af Filialbestyrer P. Elias.~rn. (~led 2 Kort og fi Hil!.)
Minder fra Vejle 18(34, fortalt af Caihriru: Fogl111a1111 i
Varde
Smaa Erindringer fra Bjerge Herred. :\ f Kancelliraad
Samler Larsen.
Et Opraab. Med Efterskrift af Oberst .'i:rel Lizie/nik
Et Par Rettelser. Af Fr. Johanusen
Fra Starup Sogn. Ved Friskolelærer- Poul Lindholm,
Aagaard. (\fed 2 Bi llcclu). . . . . . . . . . . . .
.......
Nogle gamle »Tcstimonicr-. Ved Adjunkt Henrik Ussing.
(Med Billede;,
Hrandenburaerue, Østerrigerne og Polakkerne i Vejle
Amt 1638-59. Af Oberst A:rel f,iUe/cilk
En Bydemand. Af Filialbestyrer P. Eliasscn
Ændringer og Tilføjelser til Medlemslisten
Gaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

69
131
1(\4

169
175
177
202
226
250
252
257

l
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Hedaktions'udvalg :
Oberst Axel Liljefolk (Formand).
Filinlbeslyrer P. Eriassen.
Cand. mag. S. Hansen.

YE.ILE AMTS AAHBOGER
udkommer i Halvbind med mindst 12 Ark (1\12 Sider) aarlig og
behandler historiske, topograllskc og dermed beslægtede Emner·
fra ældre og nyere Tid, hentede trn Vejle Amt.
Aarhøgcruc, hvis Herter enkeltvis kan købes i Boghandelen.
uddeles frit til Medlemmerne af Vejle Amts historiske Samfund.
Mcdlcmshi drnget er 2 Kr. om Anret. Indmeldelse i Sa mfu mlet
modtages af enhver af Styrelsens Medlemmer. Disse er:
Stiftamtmand V. Hardcnftett«, Vejle '.Fornrnml); Kæmner I. 0.
Brandorj], Kolding (Næstfo nnund, Kasserer); Filialbestyrer P. Eliassen, Kolding: Cand. uiag. S. Hansen, Vejle (Sekretær); Sernlnarieforstander R.. J. Ilotm, \'cjlc; Pastor II. Kau, Gadbjerg ; Oberst A.xel
Liljefalle, Fredericia; L,ncr S. N. .llrmrilsm, Mørup, Gødding pr.
Vejle, og Propr. Ch r. Rmr«, Sjølu ndgaard pr. Vejstrup.
I Redaktionsudvalget: Oberst .-1. Liljciatl: (For mnud): Fj lialbestyrer P. Eliassen og Cand. mau. S. Hansen.
I Foredragsudvalget: Pastor Il. Ka11 (Forrnand.: Scmi n.ui ctorstandcr R . .r. Holm, Vejle, og Pro pr. Chr, Raun, Sjølundgu.u-d.

INDHOLD AF .-\.~DET IIAL\'lllND 1907:
Fra Starup Sogn. Ved Porr. Lrxunm.xr, A11gi1ar(l. (Med 2 Bil leder :
~oglc gamle ,Tcslirno11icr<. \'cd Huxmx Ussrxo. '.Med Rillede.;

Brandcnburgcrnc, Østerrurernc og Polakkerne i Vejle Amt 1658-f>\J.
Af AxEL Ln . .TP.FALK.
En Bydemand. Af P. E1.uss1-;:,;.
Ændringer og Tilføjelser til Mcdlciuslislcn.
Gaver.

TIL ;\fEDLEl\L\m1nrn·

til

Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa indlagte Udkast
rcdtæ_qler. K nponcn hedes indsendt inden 2,1. Decbr,
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