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MUSEUMSBESTYRER, DR. PHIL. H. P. HANSEN
Hernings æresborger, 2. 10. 1879 - 26. 2. 1961.
Historisk Samfund har mistet et af sine mest fremragende
medarbejdere. Dr. H. P. Hansen døde d. 26. februar 1961,
samme dag som Historisk Samfund holdt årsmøde i Vemb,
og den hilsen, som forsamlingen sendte ham, kom ham ikke i
hænde. Han gravlagdes i dybeste stilhed, og da vort samfund
atter stævnede til møde i Gudum d. 18. juni i år, blev der
henlagt en blomsterhilsen på Dr. H. P. Hansens grav i Her
ning som en ringe tak for hans gerning indenfor samfundet,
i hvis bestyrelse han havde haft sæde siden 1922, deraf som
næstformand siden 1947.
Endnu i sin høje alder af 81 år udsendte han en selvbio
grafi, i hvilken man får et levende indtryk af hans enestående
flid og energi til at opspore og samle folkeminder. I sine
mange skrifter, der har en uvurderlig videnskabelig værdi
langt ud over Danmarks grænser, har han vist en fremra
gende evne til at fæstne disse minder. Der skal ikke her gøres
nærmere rede for hans betydelige forfattervirksomhed, der
bl. a. omfatter emner: dels i forbindelse med gammel husflid

(som f. eks. »spind og bind«, »løbbinding« o. a.) dels over
bondelivet i gamle dage (f. eks. »de gamle fortalte«) og om
forskellige grupper og typer (f. eks. »kloge folk« ,»nat
mandsfolk og kjæltringer«, hvor han påviste, at de såkaldte
»tateres« afstamning fra sigøjnere eller lignende var fri fan
tasi). Hvad han har reddet af traditioner og redskaber fra

en tid, der vel ikke ligger så langt tilbage, men nu helt er
forsvundet, udgør et enestående videnskabeligt kildemateri
ale for hele vor slægt og fremover. Rundet af jævn bonde-
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slægt, som han var, kendte han sprog og tankegang hos de
gamle, der under slid og uendelig nøjsomhed brød heden op
og levede i en økonomisk periode, hvor deres virksomhed
hvilede i sig selv, så der var kun få ting, der krævede penge
omsætning. Han kunne tale med de gamle, der endnu havde
forbindelse med foritden, kunne lade dem fortælle, og han
reddede derved mange sprogudtryk, der nu er gået af brug
og glemt i vor maskinernes tidsalder. Hans betydningsfulde
indsats gennem en hel menneskealder indenfor folkelivsforsk
ningen og kulturhistorien bragte ham udnævnelsen til æres
doktor fra Århus universitet, en udmærkelse, som han, skønt
han var ustuderet, og som han selv i sin selvbiografi skriver,
kun har fået en ret nødtørftig skoleundervisning, har for
tjent som få.
Interessant er det at læse i Dr. H. P. Hansens selvbiografi,
hvorledes han gennem lærer Trøstrup, den første samler af
kulturhistoriske genstande i Hammerum herred, kom ind i
museumsarbejdet og fik opbygget Herning museum til et af
de mest betydningsfulde i landet, og blev og var dets leder i
over 45 år. Han havde en sjælden evne til at finde de ting
frem, som havde betydning at bevare i museet. Som tak for
hans målbevidste og dygtige organisation og ledelse af museet
og hans betydelige forfatter virksomhed udnævnte Herning
byråd ham på hans 79de fødselsdag til æresborger i Herning.
Vort historiske samfund kan jo ikke føje nogen officiel
hædersbevisning til de nævnte for den støtte og hjælp, som
Dr. H. P. Hansen gennem de mange år har ydet os. Selv om
forfattervirksomheden og hans krævende gerning som muse
umsforstander lagde megen beslag på hans tid og evner, har
han i de næsten 40 år, han har siddet i vort samfunds styrelse,
altid været rede, når det gjaldt et foredrag ved vore møder.
De mange artikler han gennem årene har beriget vore årbøger
med, har bidraget meget til at sprede kendskab til og inter
esse for Historisk Samfunds virke. Endnu ved vort sommer
møde i Haderup i 1960 holdt den over 80årige et veloplagt
og kvikt foredrag om »Syner og varsler«, et emne, der, som
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han selv indrømmer i sin selvbiografi, ligger langt udenfor
det, han ellers har syslet med.
For mig, der var opvokset i Sønderjylland under helt andre
forhold, og som ved overtagelsen af amtmandsembedet i
Ringkjøbing i 1926 - vel for at bevare en tradition indenfor
Historisk Samfund - blev valgt til formand for styrelsen,
har samarbejdet med H. P. Hansen været en berigelseskilde,
og ikke mindst gennem ham lærte jeg at forstå mangt og
meget af vestjysk folkesind og vestjysk tænkemåde. Det har
formet sig så heldigt, at dette samarbejde kom til at bestå i
mange år og førte til venskab, et venskab hvis minde varer
også udover døden. Historisk Samfund vil savne Dr. H. P.
Hansen som en god kammerat i styrelsen. Den eneste hæders
bevisning vi kan bringe, er vor dybtfølte tak for, hvad han
har betydet for samfundets virksomhed og for dets styrelse
gennem en menneskealder. Mindet om ham og hans gerning
vil altid være os dyrebart.
Karberg.

DR. A. V. KARBERG
28. 2. 1881 - 2. 11. 1961.
— Og så ses vi igen til vort næste møde — hvis vi lever så længe.
Med disse ord afsluttede dr. Karberg gerne vore møder — sidst i
Gudum kirke den 18. juni 1961.
Om vor afdøde formand oplyser Kraks Blå Bog for 1936, at
han er født i Sønderborg den 28. februar 1881 og blev gift med
Ella K. f. Friis 1911. Han blev student 1899, studerede i Mün
chen, Berlin, Kiel og Jena, fik referendareksamen 1903 og blev
dr. jur. 1905, fuldmægtig i Sønderborg Bank 1906-19, landråd i
Sønderborg under den internationale kommission 1920, amtsas
sessor i Sønderborg 1920-26 og derefter amtmand over Ringkø
bing amt fra 1926.
Han var byrådsmedlem i Sønderborg 1919-20, medlem af Søn
derborg Kredsudvalg 1919-20, medlem af landstinget (Venstre)
1920-26, medlem af den Sønderjyske lånekasses bestyrelse og
af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til tuberkulosens be
kæmpelse, medlem af bestyrelsen for Vemb-Lemvig-Thyborøn
Jernbane, af Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane og af tilsyns
rådet for Spare- og lånekassen for Lemvig og omegn, formand
for Kronprins Frederiks Fond, for Historisk Samfund for Ring
købing Amt og for foreningen til Husdyrtuberkulosens bekæm
pelse i amtet.
Med disse tørre data, som kunne suppleres med flere, får vi et
indtryk af dr. Karbergs vidtspændende arbejdsfelter. Han kom i
forbindelse med uhyre mange mennesker og blev ven med sine
medarbejdere. Hans omplantning fra grænselandet til Vestjylland
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splittede ikke hans livsholdning, men fordoblede hans udsyn og
hans kærlighed til folk og fædreland; han fandt redelige kvaliteter
her som der hos sine medmennesker og var uimponeret af rang
og titler, især sine egne. Han fik fra højeste sted velfortjent aner
kendelse, blev kammerherre, kommandør af første grad m. v., men
han var i alt dette en jævn og ligefrem mand, som indgød tillid,
og han befandt sig særdeles godt blandt jævne mennesker, mild
og smilende under samtale.
Skønt dr. Karberg kom til at øve sin største gerning — i hvert
fald hvad åremål angår — i Ringkøbing amt, blev hans nære for
bindelse med Sønderjylland stedse vedligeholdt, hvilket smukt
fremhæves i nekrologen i Flensborg Avis. »Når lejlighed gaves,
besøgte han sin fødeby, og det var ham en stor oplevelse at kunne
deltage 1957 i den danske forening »Enighedens« hundredårsjubi
læum. Han havde selv været formand for denne forening 1922-26.
Og i den tale, han holdt, gav han stærkt og varmt udtryk for sin
kærlighed til hjemstavnen«.
Han kunne efter sin entledigelse fra amtmandsembedet i
1951 have bosat sig der, men han valgte at forblive boende i
Vestjylland, hvor han tæt ved Rindumgård indrettede sig et hyg
geligt hjem med god lejlighed til at fortsætte sin hobby som have
mand, men desuden for som den raske og arbejdsglade mand,
han var, at fortsætte en del af sin mangeartede gerninger.
Men det blev klart ved hans død, at man i Sønderjylland har
bevaret mindet om dr. Karberg »som den trofaste og vennesæle
mand, han var, og hvis indsats i de første år efter 1920 fik af
gørende betydning for den proces, grænselandet måtte igennem,
for at en genforening kunne fuldbyrdes«.
Han havde rod i grænselandet og vidste bedre end de fleste,
at grænsen mod syd er hele Danmarks grænse. Og her er vi må
ske ved noget af hemmeligheden i dr. Karbergs livsholdning og
historieopfattelse; den sønderjyske lokalhistorie såvel som den
vestjyske er en del af folkets, en del af Danmarks, vort fædrelands
historie. Han blev os en god amtmand, uforfærdet og modig under
den tyske besættelse. Og han blev Historisk Samfund en god for
mand.

A . V. Karberg

11

Efter hidtidige traditioner ville man gerne have amtmanden til
at bestride posten, og dr. Karberg tog mod valget den 6. september
1926, og det blev et formandskab, der varede til hans død, tors
dag nat den 2. november 1961. Han ventilerede nogle gange tan
ken om at træde tilbage, men hans lyst til dette var mindre end
vor overtalelsesevne. Hans
virksomhed i vort Samfund fyl
der vel ikke meget i de nekro
loger, man har set; for ham
selv og for os betød det meget
mere. Her fik han forbindelse
med mennesker fra alle sam
fundslag, som delte hans kær
lighed til vor historie, menne
sker der som han var forvisset
om, at vor egen tid, der kan
være vanskelig nok at forstå,
slet ikke kan undvære den be
lysning, som historien kan give
til frugtbart arbejde for fremtiden i sogn, amt og fædreKammerherre A . V. Karberg
land. Han havde den lykke at
være samstemt med sin hustru, der med glæde åbnede sine døre
for den medvirkende styrelses medlemmer; disse vil nok, næst
efter den nærmeste familiekreds, føle sorgen og savnet stærkest.
Men alle Samfundets medlemmer, især dem, der år efter år har
fulgt vore møder, vil savne ham som den dygtige og glade møde
leder, han var.
Det blev da også for Historisk Samfund, dr. Karberg kom til
at virke længst; han deltog den 27. august i Dansk historisk Fæl
lesforenings møde i Randers, og havde da lige afsluttet sin oven
for stående nekrolog over H. P. Hansen. Dr. Karberg følte sig
utilpas under det afsluttende møde, og snart efter måtte han lade
sig indlægge på centralsygehuset i Holstebro, hvorfra han dog blev
udskrevet, så han kunne tilbringe sine sidste dage og timer i hjem
met hos sin hustru. Dr. Karberg blev meget betroet og han svig-
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tede aldrig. Han fik sin rundelige part af livets gave, vel ikke be
friet for ængstelser og sorger, men opfyldt af arbejdsmod og ar
bejdsglæde. Han sagde somme tider: Nu synes jeg, alle mennesker
er så unge. Men når han med blikket ud over Historisk Samfunds
medlemmer afsluttede vore stævner, sagde han: Så ses vi igen på
vort næste møde — hvis vi lever så længe. Helst vil undertegnede
mindes dr. Karberg således som han så ofte stod i en af vore
gamle kirker med forslag om afskedssalmen
Udrundne er de gamle dage.
Som floder i det store hav,
og hvor sig hviler nu den svage,
der fandt den stærke og sin grav.
E .J.

LÆRER M. K. SAND
En minderune
Når jeg har følt mig tilskyndet til at skrive et stykke om min
far, da skyldes det, at jeg derved håber at kunne afbetale lidt
af den gæld, hvori jeg står til ham.
Min far er født i året 1840 på gården St. Sand ved Vemb
som søn af sognefoged Chr. Sand og Ane Marie Madsen fra
Øster Bækby i Husby, hvis broder Jacob Madsen1 var folke
tingsmand for Holstebrokredsen i en årrække.
Blandt hans barndomsminder fortæller han, at der en dag
kom en musikanter ind i gården og gav sig til at spille violin
inde i stuen, hvor han sad. - Musikken var så vemodig, at
han listede sig hen under bilæggerovnen og græd, så tårerne
løb ham ned ad kinderne. Tonerne havde berørt den musi
kalske åre i hans sjæl, hvad der senere hen i livet kom til så
rig udfoldelse. Ni år gammel begyndte han at tage undervis
ning i violinspil. Da han endnu ikke selv kunne stemme
instrumentet, skar hans læremester skurer på violinhovedet,
som han kunne rette skruerne efter. Han gjorde så gode
fremskridt, at han i en alder af tolv år kunne spille til sin
søsters bryllup hjemme i St. Sand.
Efter konfirmationen havde han plads som »stordreng«
på Stenumgård i Råsted, men besluttede sig derefter til at
gøre forsøg på at blive lærer. Han gjorde derfor en rejse over
til Jeppe Tang2, Blågård, for at tale med denne desangående.
Han måtte rejse med dagvogn, hvilket tog otte dage midt i
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vinterens hårdeste kulde. I Odense havde han det uheld at
falde i bondefangeres kløer (kortspil), hvorved han tabte sine
penge til hjemrejsen fra København. Han måtte da ty til sin
Morbror, som sad i rigsdagen, men turde ikke sige grunden
til pengeknapheden; men denne var da så skikkelig at låne
ham de nødvendige rejsepenge. Denne oplevelse blev ham en
lærestreg for hele livet, hvad kortspil angik.
Efter at have talt med forstander Tang blev det bestemt,
at han skulle søge uddannelse der og blev således indskrevet
som elev i det første hold, som blev uddannet på Blågård. Her på Blågård åbnede sig en ny verden for ham, og til trods
for at studiet krævede stor anstrengelse, fik han lejlighed til
at høre megen god musik, hvad i særlig grad optog ham.
Endvidere følte han sig stærkt tiltrukket af det åndelige liv,
som rørte sig omkring Grundtvig, hvem han af og til hørte
prædike i Vartov. Efter endt eksamen i 1861 var han i et
års tid lærer ved P. Bojsens højskole i Gedved. Denne spe
kulerede imidlertid på at omdanne højskolen til seminarium;
thi sagde Bojsen: »Det er noget, der kan tjenes penge ved.«
Far havde imidlertid andre planer for øje. Og da embedet
som lærer og kirkesanger i Gjørding, Vemb og Bur blev
ledigt, søgte han dette og blev kaldet hertil 1. maj 1862.
Han var nu kommet på den plads, der skulle blive hans
virkefelt for hele livet. Sin første hustru fandt han i Ane
Poulsen, datter af møller Mads Poulsen, Skærum. Brylluppet
stod på Nr. Vosborg i julen 1863 og var et dobbeltbryllup,
som etatsråd Tang lod afholde for sin gamle husjomfru,
Ane Marie Poulsens to døtre.
Det var urolige tider, idet krigen stod for døren. 15.
november døde kong Frederik d. VII. Et par nætter i for
vejen havde far hørt kirkeklokkerne ringe.
Selv var han indskrevet som infanterist, men lod leje for
sig, da han mente, han gjorde større tjeneste ved at røgte sit
embede. Ved freden d. 30. oktober 1864 var Sønderjyllands
skæbne beseglet, et hårdt slag for alle, som var optaget af
fædrelandets skæbne, ikke mindst for far.
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Det var et stort og besværligt embede, som blev ham over
draget: 3 skoler og 3 kirker at betjene.
Embedslønnen var efter reguleringen 11860: 309 rigsdaler,
82 skilling plus bolig og brændsel samt offer og accidenser.
Endvidere en jordlod, som lå adspredt 7-8 forskellige steder.
Da denne skulle sættes til pris
i 1908, var der én af taksations
medlemmerne, gdr. Pilgård fra
Sir, som udbrød: Gid fanden
håj er.
Men trods besværlighederne
gik far til sin nye gerning med
frejdigt mod. Længe varede det
ikke, før han stødte sammen
med sin nærmeste foresatte, den
gamle pastor Corydon. Denne,
der var udgået fra den rationa
listiske skole i Kiel, forlangte
Luthers lille katekismus lært
uden ad til punkt og prikke. I
M. K. Sand
stedet for dette havde far begyndt at fortælle bibelhistorie for børnene. Da præsten ved ek
samen opdagede dette, blev han meget hidsig og udbrød : Hvad er

det for en lærdom, du indprenter børnene, jeg har jo døbt
dig, konfirmeret og ægteviet dig, og du er jo kun en dreng,
herud med dig; hvorpå han viste ham ud af skolen. Den
unge degnekone var helt ulykkelig over det skete. Til alt
held var der en nabolærer til stede, som så gik ind og fort
satte eksaminationen. Far besluttede at klage til provsten
over sin tilsidesættelse. Imidlertid havde etatsråd Tang hørt
et nys om sagen, hvorfor han sendte sin bror, emeritus
P. Tang3 over for at tale far til rette. Det lykkedes også for

ham, så der skete ikke den gamle præst nogen skade. Men
efter den tid kunne far undervise, som han lystede.
Han havde en egen evne til at fortælle for børnene, han
så at sige tyggede bibelhistorien for dem. Således fortalte han
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engang om Samson, så tårerne løb ned ad kinderne på en
dreng på bageste bænk. Også gennem sang og oplæsning
forstod han at vinde deres hengivenhed.
På det tidspunkt far kom til Gjørding, oprettedes Staby
højskole med pastor Sørensen, Staby, som dens første for
stander. Efter få års forløb flyttede han til Vendsyssel og
efterfulgtes af den særdeles dygtige S. P. Jensen. Denne
havde en særlig evne til at påvirke de unge mennesker, som
uddannedes til vinterlærere ved de små skoler i Vestjylland.
Jensen havde en Zantippe til kone. Af og til, når Jensen
havde eleverne rigtig i ånde, kom hun til døren og kaldte
»Jensen«, hvorved den gode stemning i klassen var ødelagt.
Både Sørensen og Jensen var meget sanginteresserede, og
der gik ofte bud til den unge lærer i Gjørding om at komme
og lede sangen, noget denne ikke lod sig sige to gange, men
satte sig på sin lille islænderhest, som han havde fået af
svogeren Dalgård, og efterkom således indbydelsen.
Det var her, han stiftede bekendtskab med lærer Christi
ansen, som senere kom til Jelling som seminarielærer og blev
bekendt under navnet »Pi«.
Her i Staby kom han til at lede en underafdeling af U lf
borg og Omegns Sangforening, hvilken forening skal omtales
senere.

Politik, skyttesag og afholdssag.
Udover sit skolearbejde fik far lejlighed til at arbejde med
adskillige offentlige sager og i særdeleshed ovennævnte tre
ting.
Da Estrup i 1885 udstedte sit første provisorium, var
bolden givet op til den kamp, der mere end noget andet satte
sindene i bevægelse i slutningen af forrige århundrede. Mod
standen mod provisorierne gav sig udslag i dannelsen af
skytteforeninger, skattenægtelse o. s. fr. Det var særlig på
Fyn, at skyttesagen tog fart, men også i Vestjylland var man
godt med. I Gjørding sogn blev der dannet en forening med
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far som formand. Og skønt han ikke selv var skytte, sad
han søndag efter søndag ved skydebordet og noterede, hvad
der blev skudt.
Samtidig med provisoriet oprettedes gendarmerikorpset,
hvis formål var at holde folk i ave, hvor det gjordes nød
vendigt, hvad yderligere æggede befolkningen til modstand,
ikke mindst i Vestjylland, hvor C. Berg havde sine mest
trofaste tilhængere. Holstebrokredsen repræsenteredes på
dette tidspunkt af lærer Hansen, Sir, der var en dygtig rigs
dagsmand og svoren tilhænger af Berg. Da Bergs politik løb
ud i den såkaldte visnepolitik, dannedes moderationspartiet
med Klaus Berntsen som en af førerne. Og blandt dem, som

nu svingede om, var Hansen, Sir.
Forud for valget i 1890 blev der afholdt et større politisk
møde i Vemb, hvor der skulle tages stilling til Hansens
kandidatur. Ved den lejlighed var Kl. B. mødt og holdt en
længere tale, hvori han imødegik Bergs politik. Far stod da
op og talte til forsvar for denne, men blev ret omgående sat
til vægs af Kl. B. Som slut på mødet blev det henstillet til
forsamlingen at rejse sig, alle der ville følge Hansen, Sir.
Resultatet heraf blev, at kun én mand rejste sig, mens alle
de øvrige blev siddende, og denne ene mand var en gdr.
Laust Torager fra Sir. Udslaget fra mødet var, at Hansen
blev vraget, og i hans sted blev opstillet en mand ved navn
Mølgård Nielsen4, som var H. S. langt underlegen i politisk
henseende; men dette tiltrods blev han indvalgt med stort
flertal i 1890 og blev en af I. C.’s mest trofaste tilhængere.
Men også afholdssagen blev far en ivrig forkæmper for.
I Tim sad på dette tidspunkt en kromand, som gang efter
gang indbød ungdommen til drik og dans, og her var den,
der kunne drikke mest, den mest ansete. Det gik da sådan,
at mange af de unge karle blev fordrukne; blandt disse en
søstersøn af far. Dette var sikkert en medvirkende årsag til,
at han aflagde totalafholdsløftet. Hidtil havde han taget sit
glas i et godt lag; men efter den stund, han havde taget dette
skridt, blev han en meget ivrig afholdsmand.
Hardsyssels Aarbog LXI
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Han fik nu oprettet en afholdsforening i Vemb og var
formand for samme i en lang årrække. Folk undrede sig over,
at han som regel en søndag eftermiddag i hver måned ville
traske af sted til Vemb til disse møder, da det dog var mest
»plebejere« eller folk af småkårsstand, som rekrutterede
foreningen. Længe varede det ikke, før han blev formand for
Ringkøbing amts afholdsforening. I sin egenskab heraf kom
han ofte ud som taler ved møder rundt i kredsene.

Ulfborg og Omegns Sangforening
Forstander Jeppesen, Staby højskole, lod engang den
bemærkning falde, at man havde tre mærkværdigheder i
Vestjylland: Vesterhavet, Ulfb. o. O. S. og Erik Andersen5,
Uf 1borg. H an traf for så vidt hovedet på sømmet, som hver
af disse var en omtale værd.
U. o. O. S. blev stiftet ved en aftensammenkomst i U lf
borg hovedskole 1868. Til en begyndelse var det kun unge
mænd, som troppede op her og dannede mandskor; men fire
år senere kom kvinderne og spurgte, om de måtte være med,
og koret blev nu omdannet til blandet kor. Dengang var
nodematerialet ikke så tilgængeligt som nu, så far skrev selv
partituret, hvorefter sangerne kunne afskrive hver enkelt
stemme. (Jeg har endnu hans partiturbog liggende og må
beundre den sirlighed og akkuratesse, hvormed dette arbejde
er udført). Det varede imidlertid ikke længe, inden der gik
ry af U. o. O. S. I 1882 blev der afholdt et sangstævne i
Viborg med adskillige sangforeninger som deltagere, der
iblandt U. o. O. S. Man kørte i bænkevogne, og humøret stod
højt. Ved hver station, man kom til, var sangerne ved de
åbne glugger. En kunne bræge som et får, en anden gale som
en hane, så folk på perronen udenfor måtte tro, at et dyremenageri var undervejs. Koncerten blev holdt på Borgvold
i udkanten af byen, og som hovednummer til denne havde
man indstuderet »Nu danser solen morgenrød« (Abt) med
Line Damgård, Ulfborg, som solosanger. Så såre sangen var
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afsunget, bragede bifaldet løs, og til trods for, at der ikke
måtte synges da capo, måtte sangen gentages.
I 1885 afholdtes landsstævne i København for mandskor
med komponisten Lansky som overdirigent. Blandt delta
gerne var også nogle fra U. o. O. S. Efter koncenten gik før
nævnte Erik Andersen (pottemager i Ulfborg) hen og takkede
Lansky med de ord: »No ska De ha tak, De gjor er så got,
som De kund!« Lansky, der ikke forstod den vending, sva
rede: »Ja, vi kan sgu ganske godt.« - Samme E. A. var sam
men med en anden indkvarteret hos en borger i byen. Da
de havde spist to retter, kom der en tredie ret som dessert.
E. A., der ikke var vant til tre retter, udbrød da: »Nej, no
blyver er snår a farre (vel groft).« Dagen efter var dirigen
terne inviteret ud til Bernstorf slot, hvor selveste kong Chri
stian d. Niende ønskede at hilse på dem. Her blev serveret
vin og kage, og kongen gik rundt og stak gæsterne på næven.
Bagefter holdt han en lille tale og sagde, at han håbede, den
onde ånd måtte fortage sig derovre i Jylland. (Det var i
provisorietiden).
I november 1893 kunne man holde 25 års jubilæum, hvil
ket skete ved en større festlighed i Vemb forsamlingshus.
Ved denne lejlighed blev skrevet flere sange. Blandt disse
citeres her nogle vers af en sang, som far skrev:
For femogtyve Vintre en Mortensaftenstund
da flokkedes i Ulfborg en Sangerskare sund
af unge Mand og Svende, som vilde slutte Ring
om Sangens skønne Toner med lidt harmonisk Sving.
Vi sang ved Grundlovsfester, vi sang i Kirkehal,
ved Brejninggaard, hvor Lunden omkranser Eng og Dal,
i Tistrup og i Ringkøbing som i Holstebro
vi tolked Sangens Glade med Jubel, Haab og Tro.
Og hejerere gik Tone. det led i Aftensval

som Fuglesang i Skoven, som Slag af Nattergal,
vi sang vor Moders Smerte, vor falles Fryd og Savn
om alt, hvad der kan glade og bringe Folkegavn.
9*
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A f flere Hundred Venner, som delte dette Kald,
en Del er lovlig hindret, og andre fik »Forfald«.
Gud glad dem alle sammen, som var med os en Gang.
Vi nynner her paa Tonen, vor falles Jubelsang.
Kursus, kongebesøg m. m.
I 93 og 94 havde far opnået et stipendium til kursus i
harmonilære. Han havde en god ven, som var folketings
mand. Denne gik op til kortorchef Weiss og anbefalede ham
hertil. Weiss bemærkede, at flere ansøgere havde meldt sig.
Hertil svarede folketingsmanden, at var der nogen kvalifi
ceret til stipendiet, så var det Sand i Gjørding. - Han op
nåede således at holde ferie i København to somre i træk.
Under dette ophold traf han sammen med sanginspektør
Sanne. Denne spurgte ham, om han ikke ønskede at få lidt
i knaphullet. Hertil svarede far nej, men hvis man ville
give ham lidt mere at leve af, ville han være taknemmelig
derfor. Resultatet af disse kursus nedlagde han i nogle kom
positioner, som han udsatte firestemmigt og udgav i 2 hæfter
med 16 sange i det ene og 6 i det andet til brug for folkekorene. Der var efterhånden opstået nye skud af foreninger,
strækkende sig fra Limfjorden og helt ned til Varde. I 1891
blev disse sammenslåede under navnet »De vestjydske Sang
foreninger« med far som overdirigent. Foreningen eksisterer
endnu den dag i dag.
I 1908 foretog kong Frederik d. Ottende en rejse til Vest
jylland, hvor han bl. a. var gæst hos I. C. i Hee. Fra Hee
kørte han med tog til Ulfborg. Herfra blev han befordret
i landauer til Vemb. Denne blev kørt af en ung knøs, søn af
N. Bro, Damgård. Denne havde et par unge plage for lan
daueren, og da man skulle over Storåen, blev disse bange,
så det var på et hængende hår nær, at kongen var havnet i
Storåen.
På Vemb banegård var far mødt op med sine sangere for
at give kongen en velkomstsang. Som tak herfor var kongen
henne at trykke far i hånden og lovede ham fortjenstmedal-
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jen i guld. En smedekone var henne at rykke kongen i ærmet,
for at få denne med hen at hilse på Frederik, hendes mand,
som stod længere tilbage på perronen. Om hun fik held af
sit forehavende, husker jeg ikke, men far fik i hvert fald den
lovede fortjenstmedalje en tid efter, men det blev nu ganske
vist ikke i guld, men i sølv. Nå, det gjorde dog mindre til
sagen, da han bag efter fik danebrogskorset.
Hans utrættelige virksomhed for sangen skaffede ham en
årlig understøttelse på finansloven på 300 kr., hvilket satte
ham i stand til at rejse Jylland rundt for at opspore gamle
melodier til Kingos og Brorsons salmer. Størst udbytte heraf
nåede han i Bjerre herred, hvor adskillige gamle koner endnu
kunne huske melodierne og synge dem for ham. Han udgav
derefter: »75 melodier til Kingos og Brorsons salmer«.

Familieliv.
Ved sin embedstiltrædelse i 1862 havde svogeren Dalgård6
sagt til ham: »Nu sidder du minsæl o en grøn gren«. Sand
heden var jo imidlertid den, at lærerne småsultede i de tider.
Far fik lidt arv med sin første hustru, men længe varede det
ikke, før den var opbrugt, og da hans anden hustru, min
mor, kom til Gjørding i 1876, var der fattigdom og 5 små
børn til huse.
Ved nøjsomhed og flid slog man sig igennem, selv om
familien blev forøget med fire børn til de fem, som fandtes
i forvejen. En stor hjælp havde mor i to søstre, som spædede
til, når det kneb, så vi børn mærkede aldrig til fattigdom,
tværtimod havde vi af og til huset fuldt af gæster til spis
ning m. m. I året 1877 følte far sig så trykket af de økono
miske forhold, a han søgte et bedre embede i Naur. Mor
kunne forstå på ham, at det ikke var af lyst, han gjorde det,
og sagde derfor til ham, at for hendes skyld skulle han ikke
flytte, thi Vorherre havde givet dem brødet indtil denne dag
og ville sikkert også vedblive dermed. Det lettede, så far tog
ansøgningen tilbage.
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Afslutning.
Fra 1880 var far landmand ved siden af sin lærergerning,
idet han købte gården Mølback i Gjørding dette år. Grunden
hertil var væsentligst den, at så behøvede han ikke at sende
sine børn ud at tjene. Skønt han ikke var uddannet som
landmand, drev han gården med lyst og interesse og kunne
godt stå mål med sine naboer som landmand. Men firserne
skulle ikke give store resultater for landmanden. Til trods
herfor beholdt han gården, indtil en søn kunne overtage den
efter ham.
I 1914 tog han sin afsked efter at have været lærer i 52 år.
På mindestenen, som blev rejst over ham i Vemb lyst
anlæg, står der:
»Han troede Gud
og sang hans Pris.«
Knud Sand.
NOTER
1. Jacob Madsen var gårdmand og sognefoged i Bur. Valgt i Holstebro
første gang 14.-6. 1858 med 277 stemmer mod proprietær Jacob
Boserup, Stubbergård, 167 st., og igen 14.-6. 1861 med 336 st., mod
J. M. Berg, St. Skikkild i Vejrum, 308 st., atter 5.-3. 1864 med 427
st. mod pastor Fog, Mejrup, 169 st., 7.-6. 1864 med 313 st. mod hmd.
Niels Borup, Seest, 35 st. Ved valget 30.-5. 1865 blev Birkedommer
N. C. Pedersen, Frederiksberg, valgt ved kåring, og ved valget 4.-6.
1866 faldt Jacob Madsen, idet A. Neergaard, Brejnholt, havde 12
stemmer mere, men ved valget 12.-10. s. år blev Jacob Madsen valgt
ved kåring og derefter genvalgt 1872, 73, 76 og 1879. Afløstes 1881
af H. J. Hansen-Sir.
2. J. T. A. Tang, født 1828 i Staby, lærereks. fra Ranum 1850, samme
år som Christen Berg fra Fjaltring, oprettede 1859 Blaagaard semi
narium, død 1904. Har udgivet flere i sin tid meget brugte skole
bøger.
3. Peder Tang, f. 1797, til 1852 sognepræst i Velling, boede som emeri
tus på Vosborglille.
4. Mads Mølgaard Nielsen, siden 1887 gdr. i Over Yllebjerg i Hods
ager, før friskolelærer i Skalstrup og i Nr. Nissum.
5. Erik Andersen, se H. P. Hansen: Kloge Folk II, side 72.
6. Garver Erhard Dalgaard, Skjern.

DEN SIDSTE HENRETTELSE PAA LEMVIGEGNEN
Modermordet i Fjaltring 1836
A f Je sp e r Søndergaard Jaco b sen

Da jeg for en Tid siden fik overladt en Bog med afdøde
Konsul M. Sørensens Optegnelser fra det gamle Lemvig,
fandt jeg deri et Brev fra Hardsyssels Aarbogs daværende
Redaktør P. Storgaard Pedersen, hvoraf det fremgik, at
Konsul Sørensen havde tilbudt Aarbogen en Artikel om
ovenstaaende Emne. Storgaard Pedersen svarer, at han
nok mener, at Emnet nok kan have sin Interesse, så meget
mere som det forekommer ham, at der ikke har været ret
meget i Aarbogen fra Lemvigegnen, men foreløbig er der
Stof nok. Artiklen blev altsaa ikke skrevet; men da Emnet
formentlig endnu kan have Interesse, søger jeg her væsentligst ud fra Konsul Sørensens Udskrifter af For
hørsprotokollerne - at tegne et Billede af Begivenhederne.

Ved den sydlige Grænse af Fjaltring Sogn løber en lille Aa,
som i Sognet kaldes Sønderaa, men paa Generalstabens Kort
benævnes Ramme Aa. Syd for den strakte sig de store Mar
ker tilhørende Herregaarden Rysensten i Bøvling Sogn. Der
fandtes ingen Bebyggelse paa den Side af Aaen. Gaarden
Vester Rysensten er først bygget senere.
Den 27. September 1836 gik der her paa Rysenstens Mar
ker nogle Høstarbejdere. Da de kom i Nærheden af Aaen,
saa de til deres Bestyrtelse, at der ind mod Bredden laa et
Lig i Vandet. De sendte straks Bud til Sognefogden i Fjal
tring. Han boede i Gaarden Sønder Bjerg og kaldtes Poul
Bjerg. En Søn af ham er den senere så kendte Politiker Chri
sten Berg. Sognefogden skyndte sig straks herned og fik
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undervejs den nærboende Jens Maarupgaard med sig. Ved
fælles Hjælp fik nu Mændene Liget bjærget op paa Land.
Man var straks klar over, at der maatte foreligge en For
brydelse, næppe et Selvmord, for til Liget var der bundet
3 Sten, 2 ved Kroppen og 1 ved Benene. Ved senere Under
søgelse viste det sig, at de tilsammen vejede 51 Pund. Man
genkendte ogsaa Liget. Det var en ældre Aftægtskone, Else
Laursdatter Mærsk, fra Lisbyhus, som var beliggende henved
et Par km Nord for Findestedet. Hendes Søn, Laust Poulsen,
var Ejer af Stedet og beboede det sammen med sin Kone,
Ane Kirstine Sørensdatter, og deres 4 Mdr. gamle Barn. Laust
var dog sjælden hjemme, da han havde Plads som Karl i
Gaarden Østermærsk i den sydlige Del af Sognet. Sognefog
den ansaa det betimeligt straks at anmelde Fundet for Sog
nepræsten, Pastor Saxtorph, og denne beordrede Sognefog
den til at foretage Anholdelse af Laust Poulsen og lade ham
bevogte i Hjemmet, mens der gik Bud til Herredsfogden i
Lemvig.
Inden vi gaar videre med Sagen, vil vi imidlertid se lidt
nærmere paa de 3 Personer, som er med i Dramaet, den myr
dede og hendes Søn og Svigerdatter.
Den myrdede, Else Laursdatter Mærsk var 65 Aar gi.,
antagelig født i Fjaltring 1771. Hendes Afstamning er ikke
omtalt, men hun blev i sin Ungdom gift med Tjenestekarl
Christen Lundgaard. Det ser dog ikke ud til, at de to nogen
sinde flyttede sammen. De blev ved hver for sig at have
Tjenestepladser. Efter en Del Aars Forløb, dog først efter
1820, forsvandt han fra Egnen, formentlig til Holsten. Det
kan dog i den Tids Sprogbrug godt betyde Sønderjylland,
og ingen hørte siden fra ham.
I Sønderveje i Ramme boede ved Begyndelsen af forrige
Aarhundrede en Landmand og Smed, som hed Poul Chri
stensen, almindelig kaldet Poul Smed. Han mistede 30. Sept.
1803 sin Hustru, og Else Laursdatter Mærsk kom da til ham
som Husholderske. Det blev snart til et intimt Samliv, hvis
Følger snart blev »en ret uterlig Frugt«, som der staar i Skil-
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lingsvisen, som i 1837 blev forfattet om Dramaet. Den 7.
Sept. næste Aar fødte Else Tvillinger, og 30. Sept. fejrede
man Aarsdagen for Poul Smeds Kones Død ved, at de 2
Drenge, Laust og Peder, var i Kirke. Fadderne var Lars
Nørbys, Niels Brandt og Ole Jacobsen, Svend Skoleholders
Kone fra Fjaltring, Birgitte Marie Vestermølle, Jens Glarbjerg, Niels Kjærsgaard og Jens Poulsen Hald. Else blev i de
følgende 2 Aar i sin Tjeneste hos Poul Smed og havde Laust
hos sig, hvorimod Peder kom i Pleje andensteds. Derefter
flyttede hun, men da 2 à 3 Aar var gaaet kom hun igen i
Tjeneste hos Smeden, som imidlertid havde solgt Ejendom
men i Ramme og var flyttet til et Hus i Fjaltring. Da der
igen var gaaet nogle Aar, fik Smeden imidlertid i Sinde at
gifte sig igen, dog ikke med Else, men med en Pige eller
Enke, som havde en af Lisby-Gaardene. Nu var Else jo i
Vejen, men for at skaffe sig af med hende paa en pæn Maade
byggede han paa Gaardens Udmark et Hus til hende og til
lagde lidt Jord paa ca. P/a Skp. Hartkorn. Ejendommen
skulde hun beholde paa Livstid, men nogle Aar senere fik
hun dog Skøde paa den. Her voksede saa Laust Poulsen op,
men allerede i 8-9 Aars Alderen kom han ud at tjene. Han
havde Sommertjeneste i Noersgaard i Trans, i Storebjerg i
Bøvling, i Volder i Ramme og i Østermærsk og Vestermærsk
i Fjaltring. Om Vinteren var han hjemme hos Moderen og
gik i Skole hos Svend Skoleholder (Svend Madsen Hjortkjær,
Skoleholder i Fjaltring fra o. 1801 til sin Død 1831), hvis
Kone Mette Marie Larsdatter fra Breddam i Lomborg var
med ved Tvillingernes Daab i 1804. Her grundlagdes den
Kundskab, som han siden berømmes for. Efter sin Konfir
mation var han en Tid hjemme og »brugte Havet«, senere
havde han Pladser hos Niels Kjærsgaard i Fjaltring (en af
Fadderne), i Krogsgaard i Flynder, Nørager i Nees, hos Ole
Bjcrregaard i Ramme og kom saa til Peder Hansen i Sundgaarden ved Oddesund som Færgekarl. Som 19-aarig var han
kommen i Konflikt med Politiet, idet han efter en Stranding
ved Kysten ud for Fjaltring havde hjembragt noget Stran-
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dingsgods af ubetydelig Værdi. Efter ovennævnte Vises
Beretning skulde det være efter Tilskyndelse fra Moderen,
idet hun der angives for at have oplært ham i »Tyvehaandeværk«. Sagen gik til Højesteret, der idøm te ham en »allernaadigst« Straf paa 2 Gange 5 Dages Vand og Brød. Denne
Straf hindrede dog ikke, at han blev taget til Soldat, og i
Foraaret 1827 mødte han ved Kyradsererne i Horsens, »de
Horsens Hæjstfolk«, som Blicher siger. Her blev han dog
syg og laa længe paa Lazarettet af Nervebetændelse og paa
drog sig ogsaa en Brystsvaghed, saa ved Mortensdagstide
samme Aar blev han kasseret og kom saa hjem og kom straks
i Tjeneste hos sin Moders Halvbroder i Østermærsk, hvor
han ogsaa havde været en Sommer i sin Drengetid. Næste
Aar kom han dog igen til Færgegaarden ved Oddesund, og
der var han i 3 Aar. Naar han senere betegnes som en Mand,
der var i Besiddelse af en for sin Stand usædvanlig Viden og
Udvikling og Evne til at omgaas alle (undtagen netop sin
Moder), da er det sikkert en Frugt af den Omgang og Tankeudveksling med de mange rejsende af forskellig Stand, som
han her har færget over Sundet.
Da han til Mikkelsdag 1831 kom hjem fra Sundgaarden,
fik han Plads i Enevoldsgaard i Fjaltring, hvor han ogsaa
havde været som Dreng. Nu var han der i 2 Aar, men ind

imellem brugte han Havet. En Dag kom han vaad og for
kommen hjem fra Havet for at hente et Stykke tørt Linned.
Han blev da ikke blot modtaget med Skældsord, men ogsaa
med Voldsomhed fra Moderens Side. Hans Haand kom til
at bløde af et Knosaar, som Moderens Adfærd havde for
voldt ham, saa da han slog efter hende og ramte hende i
Ansigtet, afsatte den blodige Haand Mærker, som gav Ind
tryk af, at hun var slaaet til Blods, og hun indgav da Klage
til Politimesteren. Sagen blev dog forligt saaledes, at Sønnen
maatte bede om Tilgivelse og tage alt sit Tøj fra Hjemmet og
afstaa fra alt Samkvem med Moderen.
Kort Tid efter solgte Moderen Huset til sin Søster, Kirsten
Laursdatter Braagaard, og gik selv paa Aftægt. Denne Aftægt
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var saa stor, at den kunde tage alt det, som Ejendommen
kunde afkaste. En saadan Afgift har Kirsten formodentlig
ikke kunnet svare, og Else har saa ikke kunnet undvære den
økonomiske Støtte, som hun før Bruddet med Sønnen havde
haft fra denne. I denne Situation kom da Else til saa megen
Forstaaelse med Sønnen, at hun indvilgede i, at Søsteren
solgte Stedet til Laust. Dette skete i Maj 1834, og 1. Juni
s. A. betalte han Købesummen, og det skete til Moderen, saa
det ser altsaa ud til, at det første Salg har været rent pro
forma, maaske for, som det senere antydes i Defensoratet,
at der ikke skulle blive nogen Arv til Laust efter Mode
ren. Else var endda saa føjelig ved det sidste Salg, at Sønnen
ikke skulde tage det saa højtideligt med at svare Aftægten.
Det gjorde han heller ikke, men Moderen skaltede og valtede
ogsaa med Ejendommen som hidtil, mens han passede sit
Arbejde som Tjenestekarl. Han var nu igen hos Morbroderen
1 Østermærsk og kom kun sjældent hjem for at gøre lidt
Arbejde, naar det var nødvendigt, og han kunde faa sig en
Fridag fra Tjenesten.
Nu havde Else nok regnet med, at saadan kunde det blive
ved med at gaa, men hun havde i saa Fald ikke regnet med,
at Sønnen kunde blive udsat for Amors Flamme. Det skete
imidlertid. I den nærliggende Gaard Musholm tjente en Pige,
som han blev »gode Venner« med, og omkring Mikkelsdag
1835, da hendes Tjeneste ophørte, blev de gift i Fjaltring
Kirke, og hun flyttede ind i Lisbyhus, hvor Else hidtil havde
været enevældig, og saa gik det som efter kinesisk Opfattelse,
hvor Skrifttegnet for »Klammeri« siges at være Billedet af
2 Kvinder i en Stue.
Anledningen til Klammeriet synes dog ikke at være kom
men fra den unge Kone, Ane Kirstine Sørensdatter. Hun var
født i Bøvling 1812 og altsaa 8 Aar yngre end Manden, hun
var født udenfor Ægteskab som Datter af Søren Mølgaard
og Pigen Karen Madsdatter Gammelgaard. Paa den Tid, da
Dramaet fandt Sted, var Faderen død, og Moderen tjente i
Pøtager i Flynder. Datteren Stine, som hun sædvanligt kald-
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tes, var opfødt hos en Moster, der var Kone i Baadsgaard i
Bøvling. Allerede som Barn var hun ude at tjene, bl. a. i
Grønkjær og Vibholt i Flynder og i Søgaard i Bøvling. Efter
at hun var konfirmeret i Flynder Kirke, tjente hun igen et
Aar i Grønkjær og var 2V2 Aar i Volder og paa Rammegaard hos Proprietær P. Høegh. Det sidste Aar, hun tjente,
var i Musholm i Fjaltring, og herfra flyttede hun saa som
Kone til Lisbyhus. I den Attest, som under Sagen fremkom
fra Pastor Teilmann i Bøvling, som havde konfirmeret hende
betegnes hun som svagt begavet, og i et Defensorat, som
skulde hjælpe hende til at blive fra for Straf, endog som
»aandssløv«. Det synes i alt Fald ikke at stamme fra hendes
Adfærd, naar Forholdene i Hjemmet efter Giftermaalet
udviklede sig, som de gjorde mellem Moder og Søn. Else
Laursdatter betegnes af alle, der kendte hende, som en ond
sindet Kvinde, der var skyet og frygtet af alle. Aldrig
nogensinde havde hun vist sin Søn den mindste Kærlighed,
hverken i hans Barndom eller sideri, og Sønnen havde som
Følge deraf faaet et haardt og ufølsomt Sind over for sin
Moder.
Vi vil nu se lidt paa, hvorledes Dramaet udvikler sig,
saaledes som det tegner sig for en ved Læsningen af Rets
protokollerne.
Laust Poulsen havde altsaa paa det Tidspunkt Plads hos
Moderens yngre Halvbroder Christen Laursen, som ejede
Gaarden Østermærsk. Han boede i Karlekammeret, som
havde egen Udgang, medens en yngre Karl, som ogsaa var
Mandens Søstersøn, sov i Sovekammeret og delte Seng med
sin Husbond. Laust Poulsen fik af og til Lov til at gaa hjem
om Aftenen og blive hjemme en Dag eller to, saa han kunde
forrette lidt Arbejde med Marken derhjemme eller tage paa
Havet. En saadan Tilladelse fik han Torsdag den 8. Sep
tember 1836. Da han gik hjemad, var han i meget opbragt
Stemning. Det var nemlig blevet fortalt ham, at Moderen
gik rundt i Sognet og talte ilde om ham. Hvad hun havde
sagt om ham, fortælles ikke, men han syntes, det var saa ære-
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krænkende, at han næsten ikke kunde vise sig blandt Folk.
Da han naaede hjem, var hans Kone gaaet i Seng - i Husets
eneste Stue, som var baade Opholdsstue og Sovekammer.
Moderen havde sin Seng ude i Laden, og hun var ogsaa gaaet
til Ro. Efter at Laust havde hilst paa sin Kone, gik han ud
i Laden for at se, om Moderen sov. Det gjorde hun imidler
tid, og trods sin oprørte Sindstilstand vilde han dog ikke
kalde paa hende, da han trods alt helst vilde undgaa at
komme i Klammeri med hende. Flere Gange gik han frem
og tilbage mellem Stuen og Laden, inden han endelig gik
til Ro. Næste Morgen mellem Kl. 8 og 9, da Ægteparret var
sammen inde i Stuen, kom Else derind for at hente en ren
Særk frem af sin Dragkiste. Laust forlod da Stuen for at
undgaa Skænderi med Moderen. Da han var ude, gik Else
hen og løftede Svigerdatterens Skørter op og fremførte saa
den Beskyldning mod hende, at de Strømpebaand, hun gik
med, havde hun taget fra Elses Gemmer. Det paastod Svi
gerdatteren var Usandhed. Saa blev Else vred og begyndte
at bande og gale op. Det hørte Laust udenfor Døren. Han
kom saa ind for at bistaa sin Kone og sagde til Moderen:
Kommer I nu ind for at bestænke Huset igen? hvorpaa han
tog hende i Armen, og mens Moderen spydigt sagde: Det
var ret! Skal jeg nu have Hug igen? kastede han hende ned
mod den høje Dørtærskel ved Døren til Køkkenet, og derpaa
gav han hende et Slag paa den ene Side af Hovedet; der var
senere Usikkerhed om, om det var med den flade Haand
eller med knyttet Næve. Ligeledes gav Ægtefællerne forskel
lig Forklaring om, hvilken Kind der var ramt, og det Emne
havde siden en stor Plads i Afhøringerne. Stine mente, Slaget
var faldet paa højre Kind, medens Laust mente, det var
venstre. Det sidste synes det sandsynligste —hvis Laust da
ikke var kejthaandet, og det foreligger der ingen Oplysninger
om. Imidlertid søgte nu Stine at tale sin Mand til Rette, men
han viste hende ud af Stuen og vilde ikke tillade, at hun tog
deres 4 Mdr. gamle Barn med. Det laa i Vuggen og sov.
Laust var nu i en saa ophidset Tilstand, saa han senere sagde
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til sin Kone, at selv om Skarpretteren havde staaet uden for
Døren, kunde det ikke have afholdt ham fra at gøre, hvad
han nu gjorde. Han gik ud i Laden og tog et fingertykt Reb,
hvori han lavede en løkke, som han slog om halsen paa
Moderen og slæbte hende ved Rebet over det høje Dørtrin
til Køkkenet og derfra videre gennem et lille Rum og ud
gnnem Loen til Laden, hvor han lod Moderen ligge ved Siden
af hendes Seng. Hun havde nu holdt op med at klage sig,
men da han saa Moderen ligge død med Blod paa Kinden,
kom der en voldsom Fortrydelse over ham, saa han ønskede,
der havde staaet en ved Siden af ham og slaaet ham ihjel.
Da han omsider kom ind i Stuen, var hans Kone der allerede.
Hun spurgte, om han ikke havde været for haard ved Mode
ren, hvortil han svarede nej, men han mente, Stine skulde
holde sig fra Laden; hun havde ikke godt af at se Else.
Det blev en lang Dag for Laust Poulsen. Da det blev
Aften, gik han til Havet og hentede 3 store Sten, som han
derpaa bragte hen til det Sted ved Sønderaaen, hvor han
havde tænkt at sænke Liget ned, en Brink paa et Sted, hvor
han ikke ventede, at nogen skulde finde det. Derefter gik han
hjem og tog Moderens Lig, der nu var ganske koldt og stift,
og lagde det paa Hjulbøren sammen med Reb og Strikke, som
skulde bruges ved Nedsænkningen. Derpaa kørte han den
kvarte Mil til det Sted ved Aaen, hvor han havde lagt
Stenene, bandt 2 af disse ved Kroppen, og den tredie blev
med Strikken bundet til Fødderne. Derefter skød han Liget
ud i Aaen, hvor han saa troede det vel forvaret.
Den følgende Dag tog han paa Havet, men følte sig ilde
tilpas. Denne Utilpashed kunde han i de følgende Dage forforstaaeligt nok ikke blive kvit. Den fulgte ham ogsaa, da
han igen begyndte sit Arbejde i Østermærsk. Han holdt dog
ud til Mandag den 19. September, saa bad han igen om Lov
til at tage hjem - og han kom der ikke mere. Hans Tjeneste
var ganske vist først forbi til Mikkelsdag (29. Sept.), og man
undredes i Gaarden over, at han blev borte, men Morbro
deren syntes, at naar hans Tjeneste saa snart var forbi, kunde
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det ikke betale sig at sende Bud efter ham. Man havde ogsaa
hørt, at han ikke var rask.
Saa kom Tirsdag den 27. September. Da det var ved at
blive mørkt, traadte Sognefoged Poul Bjerg ind i Stuen
efterfulgt af 3 Karle. Laust Poulsen blev erklæret for
anholdt, og de 3 Karle blev sat til at bevogte ham, indtil
Rettens Folk næste Dag kunde ankomme fra Lemvig. Det
var et Chok for Laust, som jo nok ikke anede, at Liget var
fundet. Da man nu sad i Stuen ved halvotte Tiden om Afte
nen, sagde han, at han fik et Ildebefindende og bad om Lov
at gaa ud i Køkkenet for at kaste op. Fra Stuen var der ingen,
der fulgte med ham, men man hørte en Tid, hvordan han
jamrede sig derude. Endelig blev der stille, og man tænkte
da, at nu havde han det nok bedre. Efterhaanden blev man
dog betænkelig ved den lange Stilhed, og da man saa kiggede
derud, var Manden borte, og hans Trøje og Hat, som ellers
hang paa et Søm derude, var borte. Nu blev der stor Opstan
delse; men i den mørke Aften ansaa man det for haabløst at
give sig til at søge efter ham.
Om Onsdagen kom saa Rettens Folk fra Lemvig. Liget
var ført til en af Lisbygaardene og henlagt i en Vognport,
antagelig ikke i den Gaard, hvor Poul Smed, Laust’ Far,
boede. Man var nu klar over, at Liget skulde obduceres; men
een Chirurgus mente man ikke var nok i dette Tilfælde, hvor
der øjensynlig forelaa en Forbrydelse, og saa maatte man
foruden Distriktslægen i Lemvig, Severin Møller, ogsaa have
tilkaldt hans Kollega fra Holstebro, Hector Kjær. Disse kom
først til Fjaltring om Fredagen, og da de erklærede, at Døden
var indtraadt ved Kvælning, og da man med Føje mistænkte
hendes Søn som Gerningsmanden, men foreløbig ikke havde
ham, mente man det betimeligt at anholde hans Kone. Hun
blev da ført til Lemvig, sammen med sit lille Barn, og indsat
i Arresten ved Raadhuset, som dengang var i det nuværende
Linnemanns Hotel paa Torvet. Raadhuset var da en ret ny
Bygning, opført o. 1830 i Stedet for det gamle, som laa lidt
længere tilbage, men da den foranliggende Plads efter den
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gamle Kirkegaards Nedlæggelse ikke længere var nødvendig
som Torveplads, var den nye Bygning altsaa rykket nærmere
Gaden.
Tidlig Lørdag Morgen kom saa Ane Kirstine Sørensdatter
i Forhør. Hun lagde ikke Skjul paa noget. Hun fortalte
ogsaa, at da Manden kom ind fra Laden, havde han en Blod
plet paa sine Bukser, der var af ufarvet Uld, og derfor var
Pletten ret synlig, hvorfor hun vilde søge at fjerne den, men
han sagde, at det behøvede hun ikke. Hvis han blev spurgt,
vilde han sige, at det var kommen fra en Aareladning. Hun
og Manden blev enige om, at hvis nogen skulde spørge efter
Else, vilde de sige, at hun var gaaet østpaa, og de formodede,
hun var gaaet til Ringkøbing.
Dette Forhør tog det meste af Formiddagen, men om
Eftermiddagen maatte Rettens Folk igang paa ny. Nu var
der kommen en Vogn med alle folkene fra Østermærsk. Det
var den 58-aarige Gaardmand Chr. Laursen, der trods sin
ikke særlig fremrykkede Alder betegnedes som »meget sva
gelig eller affældig«, hans 55-aarige Kone, Johanne Christensdatter, den 59-aarige Tjenestepige Maren Nielsdatter
og den 23-aarige Tjenestepige Karen Kirstine Lauridsdatter.
Deres Forklaringer drejede sig for en stor Del om Drengen
Jens Thomsen, som Mandagen før var rejst til »Holsten« for
at overtage en Plads i - Møgeltønder. Konen fortalte dog en
Del om det daarlige Forhold mellem Moder og Søn, men hun
havde aldrig hørt Laust »enten true med at ville gøre en
Ende paa sin Moder eller hørt ham tale om, at han havde
dræbt hende«. Da Manden blev spurgt om Laust’s Forhold,
maatte han erklære, at han »havde ham mistænkt for Utro
skab«. Dette Udtryk, som i vore Dage leder Tanken i en
anden Retning, blev af Chr. Laursen forklaret med, at han af
og til, naar han havde faaet Lov til at tage hjem, var blevet
borte ud over det aftalte Tidspunkt. Protokollen slutter med:
»Disse Forklaringer, som blev afgivet af Deponenterne hver
for sig særskilt og efter Formaning om Sandheds Udsigende
blev for dem oplæst og af dem ratificerede«.
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Nu fik Rettens Folk efter den travle Dag endelig fri, og
man glædede sig til en rolig Søndag oven paa Anstrengel
serne, men det skulle gaa anderledes. Søndag ved Middagstid
saa de Lemvigborgere, som færdedes ude - det var maaske
lige ved Tid, Kirkegængerne strømmede ud af Kirken efter
Provst Prahls Prædiken - at en Vogn kom rullende ind i
Byen af Søndergade, kørte forbi Kirken og holdt ved Raadhuset. Paa Vognen sad under stærk Bevogtning en kraftig
Mand med bagbundne Hænder. Man var straks klar over, at
det var den i disse Dage saa meget omtalte Modermorder fra
Fjaltring. Arrestforvarer Wiborg fik øjeblikkelig tilkaldt
Herredsfoged Gundelach og de øvrige Rettens Folk, hvor
til hørte de 2 Retsvidner, Arrestforvareren var den ene, og
Skomager Risom var den anden. Nu, da der var saa stort
Opbud af haandfaste Mænd, kunde man lade Laust Poulsen
fremstaa »løs og ledig«. Af den Fremstilling, han nu gav,
fik man ikke alene hans Tilstaaelse angaaende Mordet, men
ogsaa en Fremstilling af hans Færden siden Flugten fra
Hjemmet om Tirsdagen. Dette sammen med den Forklaring,
som Retten fik næste Dag, da man forhørte dem, der havde
medvirket ved hans Paagribelse, giver følgende Billede:
Da Laust i Septemberaftenens Mørke listede ud af Lo
døren, fik han, saa snart han var uden for sine Vogteres
Hørevidde, sat Farten op og tog Flugten ind i Bøvling Sogn,
hvor han ved Fjordbredden ud for Krogshede fandt en Baad
liggende. Den væltede han om og fandt Skjul under. Herfra
turde han ikke vove sig ud, før det igen var mørkt. Saa søgte
han over i Nees Sogn, hvor den store Ulfsund Hede gav til
strækkelig Isolerethed. Han fandt her nogle Stakke af Hede
torv, hvor han kunde skjule sig, og i Heden kunde han finde
nogle Revlingebær. Det var den eneste Næring, han fik, saa
da der var gaaet nogle Dage, følte han en saa stærk Trang til
virkelig Næring, saa han maatte finde en Udvej. Han tænkte
da paa sin Svigermoder, Karen Madsdatter Gammelgaard,
som han mente havde Tilhold i en Ejendom »Nyhus« i MøHardsyssels Aarbog LXI
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borg Sogn lidt Syd for Baekmarksbro. Derhen vovede han sig
Lørdag Em. ved 4-Tiden. Svigermoderen havde imidlertid,
uden at det var kommen til Knudskab i Hjemmet i Lisby
hus, taget Tjeneste i Pøtager (nu V. Krogsgaard) i Flynder.
Da han kom ind i Nyhus, var der kun en 13-aarig Pige,
Maren Sørensdatter, hjemme. Faderen var paa Sygehuset, og
Moderen var taget til Lemvig. Det var jo Lørdag! Maren
kendte ikke Laust, men da han spurgte efter Karen Gammelgaard, blev hun mistænkelig, for hun vidste, at den Mand,
som alle talte om i disse Dage, den skrækkelige Morder fra
Fjaltring, var Karens Svigersøn. Hun skyndte sig derfor ind
til den Mand, som boede i den anden Ende af Huset, Jens
Østervejehus, og satte ham ind i Sagen. Jens var ikke dristig
ved at gaa alene ind til Morderen, der var kendt for sine
vældige Kræfter, saa han sendte hende videre til Mads Chri
stensen, der boede i Brohus (nuv. Bækhus). Heller ikke Mads
var dristig ved Situationen, saa han sendte Maren videre til
Anders Bækmarksbro med Anmodning til ham om at komme
øjeblikkelig og tage sin Karl med. Da nu Anders sammen
med sin Karl, Mads Galmstrup, kom til Brohus, fulgtes de
3 Mænd til Nyhus, men helt dristige ved Situationen var de
ikke, og da de vidste, at der ogsaa var sendt Bud til andre,
gik Anders hen til Hushjørnet for at se, om ikke nogen var
»i Kom«, men i det samme kom Laust ud af Døren med sine
Træsko i Haanden, tilsyneladende uden at have opdaget
Mændene, og idet han satte Træskoene ned paa Jorden for at
tage dem paa, var de over ham og fik ham bagbundet, inden
han rigtig blev klar over, hvad der foregik. Nu var det dog
blevet saa sent at man mente ikke at kunne faa ham trans
porteret til Arresten i Lemvig den Aften, men man mente
heller ikke, at Bevogtningen paa betryggende Maade kunde
finde Sted i Nyhus, og Forbryderen blev derfor ført over
til Anders Bækmarksbro. Nu var man i Flynder Sogn, og
der blev derfor sendt Bud til den derværende Sognefoged, og
det var netop Manden i Pøtager, om at skaffe Assistance til
Bevogtningen. Der blev nu 3 stærke Mænd til at passe paa
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den bagbundne Mand, til han saa næste Dag kunde føres til
Arresten i Lemvig. Da nu baade Mand og Kone var i samme
Arrest, opstod der et nyt Problem. Man var bange for, at
Arrestforvareren ikke var i Stand til at forhindre, at Ægtefællene kunde faa Forbindelse med hinanden og aftale, hvad
de skulde sige under Forhørene. Derfor blev Ane Kirstine
Sørensdatter ført til et privat Hjem i Byen og sat under
uafbrudt Bevogtning der, og der blev draget Omsorg for, at
tvende Mænd bevogtede Laust Poulsens Arrest Dag og Nat.
Efter Forhøret om Mandagen fik Maren Sørensdatter
udbetalt 3 Rdl. rede Sølv, Mads Christensen Brohus 1 Rdl.
rede Sølv og Mads Pedersen Galmstrup ligeledes 1 Rdl. for
Arrestantens Paagribelse »foreløbigen«.
Allerede næste Dag, om Tirsdagen, maatte der Vogn af
Sted til Fjaltring med Rettens Folk og Arrestanterne. Den
myrdedes Lig laa endnu i Vognporten i Lisby, og her fandt
saa Konfrontationen Sted. Dertil var ogsaa tilsagt 2 Vidner
og Distriktslægen fra Lemvig, Krigsraad Severin Møller.
Her maatte den stakkels Mand nu gentage sin Forklaring
og vedkende sig Liget med Navnesyningen paa Moderens
Linned som foretaget af hans kone. Endvidere blev forevist
ham de forskellige Ting, der var anvendt ved Forbrydelsen:
Reb, Snor, de 3 Sten samt Trillebøren, der var bragt hertil
fra Lisbyhus. Han vedkendte det altsammen, og efter endnu
en Drøftelse frem og tilbage, om Slaget var faldet paa Mode
rens højre eller venstre Kind, drog man ned til Aaen, hvor
Laust maatte paavise det Sted paa den høje Aabrink, hvor
han havde skudt Moderens Lig ud i Vandet, et Sted, hvor
der sjældent kom Folk, og Poul Bjerg og Jens Maarupgaard
maatte derefter vise det Sted, et Par Bøsseskud derfra, hvor
det var taget op.
Endelig drog man til Hjemmet i Lisbyhus, hvor igen hele
Forbrydelsen maatte forklares og de høje Dørtærskler opmaales. Den ene var ca. V2 Alen høj, en Mindelse om Tradi
tion fra den Tid, da en Dør var et Sted, som eventuelt skulde
forsvares mod en indtrængende Fjende.
3*
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Ved senere Forhør paa Raadhuset i Lemvig var indkaldt
fra mange Sogne de forskellige, som Laust og Stine gennem
Aarene havde været i Tjeneste hos. Der blev gennemgaaende
kun sagt godt om dem. Kun mod afdøde Proprietær Peder
Høegh paa Rammegaard havde Laust en enkelt Gang vist
»Studsighed«. Ogsaa Laust’s gamle Fader, den 77-aarige Poul
Smed maatte møde i Retten og gøre udførligt Rede for sit
Forhold til Else Laursdatter og om sit Indtryk af Sønnen i
de Aar, han havde haft ham i Huset hos sig, og han kunde
bevidne, at der da intet usædvanlig uskikkeligt var hos ham.
Tiden gik nu til efter Nytaar. Endelig 2. Februar blev der
udtaget Stævning, som Dagen efter blev forkyndt for Laust
Poulsen i Arresten af Poul Wiborg og Simon Risom og for
Ane Kirstine Sørensdatter af Stævningsmændene i Fjaltring,
Poul Jensen og Peder Simonsen. Proceduren skulde foregaa
for Skodborg- Vandfuld Herreders Extra-Ret paa Raadhuset
i Lemvig Tirsdag den 10. Februar Kl. 10. Som Aktor var
beskikket Prokurator C. 0 . Christensen, der boede paa H jør
net af Torvet og Søndergade, i den Ejendom, som fra 1899
var »Daus Stiftelse«, efter at Prokuratorens Datter, som var
Enke efter Pastor Dau, var død barnløs. Defensor var Proku
rator Gierulff, som boede paa Søndergades Vestside. Sønnen
Th. Gierulff havde her senere i mange Aar en stor Manufak
turforretning.
Saa kom Dagen. Aktor begyndte med at fremhæve, at
man her stod overfor Paadømmelse i en Sag, »af en saa gru
som og oprørende Beskaffenhed, at den næppe her i Landet
i Mands Minde har haft sin Lige«. Efter en meget udpenslet
Gennemgang af alle Sagens Enkeltheder ender det med K ra
vet om, at »Arrestanten Laurs Poulsen bør miste sin Hals og
Legemet derefter lægges paa Stejle og Hovedet sættes paa en
Stage, foruden at han bør at udrede alle af hans Arrest,
Varetægt og Torf samt Sagens Forfølgning og Dommens
Execution flydende Udgifter, forsaavidt hans Ejendele dertil
kan strække«.
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Men ogsaa Ane Kirstine Sørensdatter, mener han, er skyl
dig. Hun har ikke hindret Misgerningen, hun har ikke til
kaldt Naboer, og hun har lagt Dølgsmaal paa den skete For
brydelse. Alt dette vil han anslaa til 4 Gange 5 Dages

Vand og Brød samt Forpligtelse til at deltage i Aktionsom
kostningerne.
Saa tog Defensor fat. Visse Dele af hans Indlæg er saa sær
prægede, at de bør anføres her. Han begynder:
»Saa saare behageligt det er for en Sagfører at gribe Pen
nen, naar han troer at kunne afsløre List og Underfundighed,
fremføre berettiget Forsvar mod Lovbesmykket Uretfærdig
hed, eller vel kun haabe paa at bevirke Formildelse i den
Straf, som truer en Ulykkelig, saa tungt er det, naar han,
som jeg her i Dag skal forsvare, er en fortabt Person, hvis
Gjerning betragtet efter de ydre Omstændigheder vistnok,
som Aktor anfører, er af en saadan Beskaffenhed, at den
ikke i Mands Minde finder sin Lige. At slaa og mishandle
sin Fader og Moder er grueligt, at myrde dem er det i endnu
højere Grad, men at fuldføre en saadan Gjerning i flere
Intervaller, ja til sidst behandle den Dræbtes Lig, som maatte
bringe enhver barnlig Samvittighed til Bevægelse, med kold
sindig Raahed, er det vist i den højeste Grad, som kan tæn
kes. - Desuagtet tør jeg driste mig til at paastaa, at Arrestan
ten Laurs Poulsen ikke er et saa fuldstændigt Udskud af
Menneskeheden, som den blotte Récit af den af ham forøvede
Gjerning skulde formode. Mange og forskjellige er de Anled
ninger, der kunne bringe et Menneske paa Afveje, og ofte
har den, hvem Retfærdighedens kolde Arm har grebet, med
Forbavselse set tilbage i sine Tanker og spurgt sig selv, hvor
ledes det var muligt, at jeg kunde gjøre, hvad jeg har gjort?
Laurs Poulsen er som et Slegfredbarn ubekjendt med nogen
Fader, men desmere endmindre sin Moder. Dette Fruentim
mer har efter alles Sigende (dette er den ærede Ret bekjendt)
været af den mest ugudelige og ondskabsfulde Karakter, og
Arrestantens Udsagn kan vel staa til Troende, naar han for
sikrer for mig (saavel mundtlig for mig i hans Arrest som i
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en medfølgende Skrivelse fra ham til mig), at han aldrig
mindes at have mødt nogen moderlig og kjærlig Behandling
af hende. Ikke desto mindre viste han sig velvillig og hjælp
som mod hende, saa snart han begyndte at virke og skaffe
sig nogen Fortjeneste. Flere Gange understøttede han hende
med Korn og Penge af den Løn, han som Tjenestekarl kunde
opspare, og lod sig overtale til igen at vende tilbage til
Hjemmet, medens han glemte, hvilke Krænkelser og Ærgrel
ser han her havde lidt, for atter at hjælpe Moderens Sager
paa Fode. Han gav i det mindste een Gang et Bevis herpaa
ved at forlade en fordelagtig Tjeneste i Sundgaarden ved
Oddesund, hvor han i 3 Aar havde vundet sin Husbonds
fuldkomne Tilfredshed, og det for at drage til et Hjem, der
skulde blive saa ulykkeligt.
Tillader jeg mig fremdeles at henlede den ærede Rets
Opmærksomhed paa den Dræbtes aldeles umoderlige Frem
færd mod Arrestanten og paa det Ansvar, hun sikkerlig har
for den eneste ubedragelige Domstol maa bære for hendes
Gjerning her, og i Særdeleshed for den Skyld, hun vil have i,
at hendes Søns af Loven dikterede Dødsstraf, der forventes,
efterfølgende Omstændigheder tagne i Betragtning: Efter at
Else Laursdatter Mærsk ved Løsagtighed, Uredelighed og
falsk Fremgangsmaade havde givet Arrestanten det sletteste
Exempel fra Barndommen af, viste hun sig i hans modnere
Aar ikke som én Moder, men som en Tyran imod ham.
Skjeldsord og Voldsomhed vænnede han sig efterhaanden til,
at blive udjaget af Huset og se sit ringe Gods udsat for
Døren, det fandt han sig i, medens Fremmede optog ham med
Gjæstfrihed, ja, endog befordrede hans ringe Ejendele til
deres Bolig, men endnu haardere Prøver paa Ondskab og
udstrakt List fra Moderens Side var ham forbeholden, for
hvilke han paa saa sørgelig Maade bukkede u nder........
. . . . En sand Medynk med dette Ulykkens Barn, som kan
siges at være blevet Bytte for langvarig Fristelse og har ligget
under i en Kamp, han i sjælelig Forstand ikke selv havde
æsket, har ført min Pen i Forsvar, hvorom jeg kun har at
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ønske, at det var bedre, end det er. Jeg ved det nok, at Loven
ufejlbarligen kræver hans Død, men vor allernaadigste
Konge kan skjenke en angergiven Synder, hans Brøde være
nok saa stor, den øvrige Levetid, som Gud vil unde ham, til
Bod og Bedring, naar Allerhøjstsamme gjør en saadan For
bryder uskadelig for det øvrige Samfund.«
Angaaende Ane Kirstine Sørensdatter søgte nu Defensor
at afkræfte Aktors Beskyldninger mod hende. Han mente,
at naar man tog Hensyn til Omstændighederne og navnlig
til Pastor Teilmanns Vidnesbyrd om, at hun er »særdeles
enfoldig«, saa »vil det ikke inculperes hende, at hun ej gjorde
Anskrig, der vel ej heller havde nyttet stort, da Huset laa
isoleret fra alle Steder«. - Defensor slutter: »Nu er hun
grænseløs ulykkelig uden egen Brøde, hun ser den gyseligste
Fremtid imøde, hun ser sin kjærlige Ægtemage, hendes spæde
Barns ømme Fader bestige Skafottet, og det Ægteskab, der
nylig, men kun kort udgjorde hendes hele jordiske Lyksalig
hed, paa den skrækkeligste Maade sønderrevet, hun ser sig
selv som en Gjenstand for Fortvivlelse. I Sandhed, kan noget
Menneske kaldes ulykkeligt, da er hun det, og har hun under
hint Optrin vist nogen Ligegyldighed, da maa hun bøde
haardt nok derfor. Retfærdighedens Arm behøver ej at
ramme hende.«
Han indstiller da, at Manden »maa forskaanes for højere
Straf end simpel Livsstraf« samt derefter ved højeste Instans
til Hans Majestæts Kongelige Naade. Hustruen indstilles til
Frifindelse.
I Aktors Tilsvar til Defensor søger han, som det er hans
Opgave, at afkræfte, hvad denne har fremført til Laust
Poulsens Forsvar, navnlig Moderens helt igennem daarlige
Opdragelse af Sønnen, og betegner de Kilder, som Defensor
har benyttet, som urene og upaalidelige. Herpaa svarer
Defensor 9. Marts ved at henvise til Pastor Saxtorphs Attest
i Sagen, hvori han udtaler om den myrdede:
»I Ufred levede hun saa at sige med enhver i hendes Om
gangskreds; trættekjær og ondskabsfuld skyedes hun af Alle
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retskafne i Menigheden. Sønnen Laurs Poulsen skal hun have
givet den sletteste Opdragelse. At denne under saadanne
Omstændigheder hverken kunde have Agtelse for eller Kjærlighed til hende, er begribeligt; men unægteligt er det, at
han uagtet i de senere Aar, hvor hun selv ejede det Sted, som
hun siden overlod Delinqventen, oftere har understøttet
hende, og fremdeles, at han ifølge sig eget næppe usandsyn
lige Udsagn idelig overf usedes af hende og stedse erfarede
den ukjærligste Behandling af hende.«
Underrettens Dom faldt 25. Marts 1837 og kom til at
lyde paa, at Laurits Poulsen skulde have sit Liv forbrudt og
derefter lægges paa Stejle. Ane Kirstine Sørensen skulde hen
sættes som Forbedringshusfange i Viborg Tugt- og Arresthus
et Aar. Aktors Krav om, at Hovedet skulde sættes paa Stage,
blev altsaa ikke taget til Følge, hvorimod hans Krav om 4
Gange 5 Dages Vand og Brød for Hustruen blev skærpet til
et Aar.
Nu gik Sagen saa til Landsoverretten i Viborg, hvor Pro
kurator Juul var beskikket som Aktor og Overretsprokurator Lykke som Defensor. Sagen begyndte her 24. April og
behandledes i en Række Møder. 17. Juli blev fremlagt en
Skrivelse fra Sundhedskollegiet, som tiltraadte Obducenter
nes Anskuelse, at Mordet var forøvet ved Kvælning, men at
Morderen i Gerningsøjeblikket vel har været i en saadan
Tilstand af Hidsighed, at han ikke har været sig selv mæg
tig. Hele Sagens Forløb blev nu optrevlet paa ny. Defensor
var meget nidkær i sit Forsvar og opnaaede da ogsaa, da
Dommen endelig faldt den 24. Juli 1837, at Ane Kirstine
Sørensdatter blev aldeles frikendt, og Laust Poulsen blev fri
for at lægges paa Stejle, altsaa almindelig Livsstraf, saaledes
som Prokurator Gierulff havde begæret det ved Retten i
Lemvig.
Men Enden var ikke endda. Ogsaa til Højesteret maatte
Sagen vandre. Aktor paaankede nemlig Overrettens Dom.
Det kom der dog ikke noget ud af. Den 13. Oktober 1837
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faldt Dommen, som blev en Stadfæstelse af Overrettens
Dom. Der gik nu en Maaned, inden der ses at være sket mere
i Sagen. Det er jo muligt, at der, som Prokurator Gierulff
antydede det i sit Defensorat, er sendt en Ansøgning til »den
allernaadigste Konge« om Benaadning, og først da denne er
afslaaet, er der taget Affære. Det første, vi hører, er fra 16.
November, da der kom Forespørgsel fra Amtmand Tillisch
til Herredsfoged Gundelach, om der i Overensstemmelse
med Forordningen af 13. Marts 1761 er draget Omsorg for
Laust Poulsens Undervisning i Christendom og hans Salig
heds Sag og beder i manglende Fald det fornødne foranstal
tet. Det blev saa Sognepræsten i Lemvig, Samuel Chr. Prahl
(1834-39), der fik denne Opgave, og han løste den paa en
saadan Maade, at den synes at være bleven til Velsignelse
for Arrestanten.
Nu var det saa ellers Herredsfoged Gundelach, der maatte
tage Affære og faa Executionen fuldbyrdet. Han var imid
lertid i Knibe med, hvorledes Sagen praktisk skulde gribes
an. Han sendte en Forespørgsel til Amtet, hvor han und
skyldte sig med, at det var noget, han ikke havde prøvet før.
Skulde Henrettelsen foregaa i Lemvig eller i Fjaltring? Og
meget andet er der, han er i Tvivl om.
Der kom Besked om, at Henrettelsen skulde finde Sted i
Fjaltring, saa nær Gerningsstedet som muligt. Der maatte
sendes Bud til Fyn efter Skarpretteren. Denne hed Seiner og
var en gammel Mand, saa han mente ikke at kunne foretage
Handlingen alene og maatte derfor have sin Søn med. Det
var jo en mange Dages Kørsel, og det viste sig ogsaa, at den
blev dyr. Det kunde da heller ikke blive lige omgaaende, at
Executionen kunde foretages. I en Skrivelse fra Amtet af
8. December forlanger man at faa Besked paa, hvornaar det
vil ske. Derpaa svarer Gundelach, at det maa jo afhænge af,
hvornaar Skarpretteren kan naa frem, for hans Tilstedekomst maa da være den første Forudsætning. Skarpretteren
har imidlertid skrevet, at han »agter at indtræffe i Lemvig
Onsdag den 13. ds. saa betids, at Executionen mulig kunde
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Henrettelsesstedet

foretages Dagen efter«. Gundelach tvivler dog paa, at alt til
den Tid kan være tilrede; »thi førend jeg ved, hvad Tilbere
delser Skarpretteren kræver, og førend jeg altsaa har talt
med ham, kan ingen Ordre herfra enten til Vognbefordring
eller Vagthold etc. udgaa, og det vil næppe kunne arrangeres
til den 14. ds. Paa denne Maade vil det altsaa ikke kunne
bestemmes førend paa Onsdag, og den befalede Underret
ning ikke meddeles førend bemeldte Dag, enten ved ridende
Expresse eller med Posten, som Torsdag den 14. ds. ankom
mer til Ringkjøbing, men da Amtets Skrivelse af 8. ds. lader
formode, at en eller anden Ordre i Anledning af eller med
Hensyn til Executionen er at vente, saa maatte det gunstigen
tillades mig, hvor det gjælder et Menneskes Liv, herved
underdanigst at forespørge, om jeg forinden Tilsigelse udgaar
til Vagthold m. m., og forinden anden Forberedelse foretages,
eller forinden Executionen foretages, skal oppebie nogen
Ordre fra det høje Amt.«
Hvad Svaret har været, ses ikke, men da Herredsfogden
fik Forbindelse med Skarpretteren, blev man klar over, at
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de mange nødvendige Arrangementer ikke kunde være i
Orden før Lørdag den 16., og til denne Dag blev saa Hen
rettelsen bestemt. Samme Dag, Onsdag den 13., blev der
sendt Ilbud til Poul Bjerg i Fjaltring med Besked om, hvad
han havde at gøre. Klokkeslet og Stedet for Executionen
kunde han dog først faa Besked om næste Dag. Fuldmæg
tigen, som bragte Ordren til Sognefogden, skulde i Laust
Poulsens Hjem hente de Klæder, som han skulde have paa
om Fredagen. Antagelig har han hidtil gaaet i det gamle
ufarvede Tøj, som han havde paa ved Anholdelsen. Nu
skulde Fuldmægtigen have udleveret Hat, Trøje, Bukser,
Vest og Krave. Om Vesten her fortæller H. P. Hansen i før
ste Udgave af »Kloge Folk« under Omtalen af Kjeld Bjerg
i Lomborg, at da Knud Blikkenslagers Kone syede Vesten,
havde hun et saadant Besvær med at sy Kraven paa, at hun
maatte gøre det om flere Gange, inden det lykkedes, og hun
sagde da, at der sikkert maatte ske noget galt med den Mand,
som skulde have Vesten. Nu fik Stine samtidig Besked paa,
at Laust Poulsen gerne vilde, at hun og Barnet skulde være
hos ham i Arresten om Fredagen, Dagen før Henrettelsen.
Sognefogden fik følgende Liste over, hvad han havde at
drage Omsorg for:
1) at en Vogn fra Sognet møder hos Snedker P. Holm paa

Lørdag for at hente Delinqventens Ligkiste,
2) at 6 dygtige Karle, alle Mænd fra Sognet, lejes til for
Betaling at lægge Liget i Kiste, samt at sætte Kisten paa
Vognen og drage den af Vognen igen og sætte den i Graven,
3) at en Vogn møder ved Executionsstedet for at kjøre
Kisten til Fjaltring Kirkegaard,
4) at en Vogn fra Sognet møder ved Retterstedet paa Lør
dag Kl. 10 for at kjøre Skarpretteren til Lemvig,
5) at 4 gode Læs Sand paa Lørdag Morgen Kl. 6 tilkjøres
og henlægges i en Dynge paa Retterstedet,
6) at 30 Mand af Sognet, hver forsynet med en Høfork,
møder paa Executionsstedet Kl. 9 for at slaa Kreds om Ret
terstedet,
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7) at Sognefogden selv eller ved sin Søn møder til Hest
Kl. 9 for at holde Orden uden om Kredsen.
8) De 6 Mand, der lægger Liget i Kiste, maa imidlertid

holda Vagt om Kisten, som staar uden for Retterstedet, inden
den bruges, og disse møde Kl. 8 paa Retterstedet,
9) Sognefogden tager for sit Vedkommende Anstalt til, at
Graven for Arrestanten paa Fjaltring Kirkegaard bekvemmeligen er i Stand.
*
Næste Dag var der ogsaa en Række Ordrer fra Herreds
fogden at udbringe:
1) Pastor Saxtorph i Fjaltring anmodes om at besørge
Graven kastet.
2) Sognefogden i Lomborg faar Ordre til at tilsige en Vogn
til at køre Laust Poulsen til Fjaltring og til at køre Politi
opsynet til Fjaltring.
3) Sognefogden i Ramme faar Ordre til at tilsige en Vogn
til at køre Politiopsynet tilbage til Lemvig.
4) Sognefogden i Lem faar Ordre til at møde med Vogn
hos Gæstgiver Lind for at køre Skarpretteren til Fjaltring.
5) Sognefogden i Trans faar Tilsigelse til at møde med 20
Mand fra Trans og medbringe en Høfork. Sognefogden selv
til Hest.
6) Sognefogden i Ramme ligeledes med 25 Mand og selv
- eller Søn - til Hest.
7) Sognefogden i Bøvling 15 Mand, han selv til Hest.
8) Sognefogden i Lem tilsiger 4 Mand til at møde Kl. 6
paa Raadhuset for at eskortere Laust Poulsen. Sognefogden
møder selv til Hest for at overholde Orden.
Desuden blev Sognefogderne fra Engbjerg, Dybe, Lom
borg og Vandborg tilsagt til at give Møde.
Nu var saa de omstændelige Forberedelser sat i System,
saa man kunde vente, at alt maatte gaa, som det skulde.
Fredag aflagde Laust Poulsens Kone og Barn saa Besøg i
Arresten, og Provst Prahl kom og tog Ægteparret til Alters.
Da Laust Poulsen rørt og bevæget havde taget Afsked med
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sine kære, satte han sig til at skrive et Brev til Provst Prahl
for endnu en Gang at sige ham Tak for udvist Godhed og for
de Trøstegrunde, han havde indpodet ham. Dernæst skrev
han en Begæring til Øvrigheden om, at hans Kone maatte
beholde hans Lommeur og de Klæder, han havde paa under
Vandringen til Retterstedet. Nu spiste han en god Aftensmad
og drak dertil en Flaske Vin, hvorefter han gik til Sengs og
faldt i Søvn, men nogle Timer efter vaagnede han op i stærk
Sved og klagede over Ildebefindende, men da Arrestforvare
ren havde givet ham nogle »Kampherdraaber«, gik det over
igen. Nu sov han til Kl. 4-5. Saa stod han op og fik en Kop
stærk Kaffe. Ved den Tid begyndte der at blive Røre uden
for. Tilskuere fra Byen og Omegnen begyndte at strømme til
i den mørke Decembermorgen, og flere Vogne passerede gen
nem Byen paa Vej til Retterstedet. Da Vognen fra Lomborg,
som skulde føre Laust Poulsen og Politiet til Fjaltring, kørte
hen foran Raadhuset, var Pladsen foran sort af Mennesker.
Amtmanden, von Tillisch, Herredsfogden og Distriktslægen
var allerede taget af Sted. Da nu Laust Poulsen kom ud til
Vognen, fremsagde han en Bøn, derefter steg han op i Vog
nen og saa ud over den forsamlede Mængde. I Skaren fik han
Øje paa sin Defensor, Prokurator Gierulff, som han nu holdt
en Takketale til; derefter raabte han med høj og tydelig
Stemme ud over Forsamlingen: »Farvel, Allesammen!« Vognen blev nu under Eskorte af Sognefogden og de fire
Mand fra Lem - alle til Hest - sat i Bevægelse og kørte uden
om Kirken, ad Søndergade og Sønderbjerg til Fjaltring.
Undervejs blev Arrestanten et Par Gange daarlig tilpas og
maatte styrkes med en Kommenskringle og en Pægl Vin. Til
Rettersted var udset en Plads paa Gaarden Musholms Mark
paa en Skraaning mod en Rørsø. Da man var ankommen
hertil, stod han uden Hjælp af Vognen og blev ledsaget ind
i Kredsen, der var dannet af de Mænd, der var tilsagt til at
møde med Fork. I Kredsen blev han modtaget af Præsten,
og efter at Herredsfogden havde oplæst Højesteretsdommen
og det Kgl. Reskript om Dommens Fuldbyrdelse, tog Præ-
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sten Laust Poulsen i Haanden og bad en kort Bøn med ham.
Efter at Fadervor var læst, overgav Præsten »den dybt
angrende Synder til Skarpretteren«. Efter dennes Anmod
ning tog Laust nu sin Trøje af, desuden Vest og Halstør
klæde. Inden han bøjede sig ned over Blokken, holdt han en
Tale til de forsamlede 500-600 Tilskuere og formanede dem
til at give deres Børn en god Opdragelse og advarede dem
om ikke at lade sig henrive af heftige og voldsomme Liden
skaber. Da Skarprettren nu vilde give ham Bind for Øjnene,
sagde han: »Det behøves slet ikke!« Men da Skarpretteren
havde mindet ham om, at han havde lovet at finde sig i det,
tog han det dog paa. Nu bøjede han sig saa ned, og den gamle
Skarpretter satte sig ned foran ham, rettede lidt paa Tør
klædet og holdt hans Haar, mens Sønnen førte det dræ
bende Hug, der straks skilte Hovedet fra Kroppen. Denne
rørte sig ikke det mindste, hvorimod de nærmeststaaende
iagttog Trækninger i Ansigtet. Legemet blev nu lagt i Kiste,
og Præsten holdt en kort Tale, inden Kisten førtes til Fjal
tring Kirkegaard, hvor Begravelsen fandt Sted i det nord-

Fjaltring kirke
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vestre Hjørne uden nogen Sang eller Tale. - Efter Laust
Poulsens Ønske blev hans Ur og Klæder udleveret til hans
Kone.
Blandt dem, der var til Stede ved Henrettelsen, var et Par
smaa Drenge, som smuttede ud og ind i Bevogternes Kreds.
Den ene af dem var Sognefogdens Søn, den 8-aarige Christen
Poulsen, der senere tog Navnet Berg og blev den landskendte
Politiker. Han talte senere ofte om Begivenheden, der havde
gjort et varigt Indtryk paa ham, navnlig fordi han havde
kendt Laust Poulsen saa godt. Han omtalte ham som en sjæl
den oplyst Mand, behagelig i Omgang. Christen havde siddet
paa hans stærke Arm, da han første Gang kom gennem Klit
terne ud til Vesterhavet.
❖

Som det var sædvanligt dengang, naar en saa opsigtsvæk
kende Begivenhed havde fundet Sted, blev ogsaa her en
»Digter« inspireret, og i den følgende Tid kunde man ved
Markederne i Amtets Købstæder, og vel ogsaa videre ud,
købe en saakaldt Skillingsvise med følgende Indhold:
1. Medbrødre ser og skuer
en sort Tildragelse
hver følsom Hjerte gruer
ved hvad som her er sket.

5. Med denne Mand hun leved
i skjendelig Utugt,
og Følgen heraf bliver
en ret uterlig Frugt.

2. Paa Jyllands vester Egne
i Fjaltring Sogn det er.
Førhen uhørt Mandsgerning
der her begaaet er.

6. Frugtsommelig hun bliver
og føder Tvillinger.
33 Aar er siden,
at det passeret er.

3. En Qvinde af de grumme,
en ret Umenneske
hvad ondt har afstedkommet
og hyldet Lasterne.

7. Den ene Søn forbliver
i Moders Hus at bo,
hvor der til alle Tider
var Klammer og Uro.

4. Skilt fra sin Ægtemage,
forført en anden Mand,
ja mer ondt foraarsaget,
som her ej nævnes kan.

8. For Pligt og Dyd var sløvet
Naturen ond og stærk,
af egen Moder øvet
i Tyvehaandeværk.

48

J. Sondergaard Jacobsen

9. Den Søn tog nu en Kone
i Huset hjem til sig.
Hun blev af Mandens Moder
mishandlet grovelig.

18. Man tænke sig de Kvaler,
den Synder han da led.
Forbrydelsen vel taler
til hans Samvittighed.

10. Han opbragt blev herover
og slog sin Moder ned
og knuste hendes Hoved
mod Døretærskeled.

19. Han mon sig da begive
hen til et enligt Sted
i Haab han der kun bliver
uset af Fremmede.

11. Hvad var for ham at gjøre
med det lemlæstet Lig.
lagt paa en Trillebøre
han hermed skynder sig.

20. Men han der bliver greven
og med behørig Vagt
hensendt til Øvrigheden
endog den samme Nat.

12. Til Vandet dermed haster
ved Aaens stejle Bred,
i Dybet det nedkaster
med Stene bundne ved.

21. Forhør
og han
at han
aldeles

13. Dog kunde det ej dølges,
den Gjerning røbet blev;
thi Vandets skumle Bølger
fra Bunden det løsrev.

22. Dog vilde han formene,
den Synd var ej saa stor,
og at den ydermere
forlængst skuld’ været gjort

14. Man kom snart paa de Tanker,
hvem der var Gjerningsmand.
Der blev straks foranstaltet
Arrest paa ham lagt an.

23. Han blev nu kast i Fængsel
og blev med Jern belagt,
og venter der med Længsel,
til Dommen blev afsagt.

15. Men han sig syg anstiller
og jamrer ynkelig.
Et Puds han Vagten spiller
og absenterer sig.

24. Men den han ikke ynder;
Thi Livet var ham kært,
Og da den ham forkyndes,
han lader appeler.

16. Hvormed vil han sig rede
i sin Landflygtighed?
En øde vildsom Hede,
den blev hans Tilflugtssted.

25. Han alle 3 Instanser
lod det igjennem gaa
men det sig ej forandrer.
Han Livet miste maa.

17. Dog kunde han ej blive der
For Hungershaarde svær
Han fik ej andet Næring
end Hedens sorte Bær.

26. De herved Egnens Præster
kom til ham flittelig,
og for hans Sjælebedste
formanet faderlig.

blev straks optaget
tilstod det selv,
sin Moder havde
slaaet ihjel.
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27. Saa gaa ham da i Møde,
den ædle Præstemand,
som forhen ufortrøden
tog sig den Søn deraf.

32. Misdæderen ledsages
i Kredsen langsom hen,
hvor Jernet ham aftages
(sidste Linie mangler).

28. At han sin Synd fortryder
med Anger, Bøn og Bod.
De ham den Trøst indgyder,
at Jesus har fyldestgjort.

33. Til den nordvestlig Side
paa Fjaltring Kirkegaard
Tilladelse var givet
han der begraves maa.

29. Han lod sig det gefalde
og takker hjertelig
for Trøstens Ord de talte,
og nu han viste sig.

34. Du Kvinde, som har været
hans Ægtemage her,
om du et kristent Hjerte
i Barm og Brystet bær

30. En angergiven Synder,
som i Bodfærdighed

35. saa vil du stedse mindes
med dyb Vemodighed,
dig aldrig gaa af Minde,
hvad her i Dag er sket.

sin Frelsers blodig Vunder

sig ene trøste ved.
31. Med rolig Sind sig vender
til Jesu Naadebord,
i Alterens Sakramente
han blev delagtiggjort.
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EN BRYDNINGSTID I DANSK SKOLE
FOR 100 ÄR SIDEN
A f J. Heltoft

Et tidsbillede efter erindringer, nedskrevet af
larer Morten Mortensen ( 1835-1924)
Erindringerne
I året 1864 flyttede den 29-årige lærer Morten Mortensen
ind i degneboligen i Nysogn på Holmsland. Han kom fra
Vester Ørum ved Vejle, men var født og opvokset i Sønder
Lem syd for Ringkøbing, så han var fortrolig med natur og
befolkningen. Mortensen blev på Holmsland i seks år. Så flyt
tede han atter til Vejleegnen og blev lærer og kirkesanger i
Uldum, hvor han døde 1924. Da han rejste fra Nysogn,
havde han brudt isen for en ny, levende undervisningsmåde,
men det havde kostet kamp. Mens han selv gik i skole i Lem,
var ramseriet den eneste anerkendte metode. Indlæring og
tugt blev varetaget ubarnligt og ofte barbarisk. Men Mor
tensen, som havde taget lærereksamen fra Jelling 1860, havde
hos seminarieforstander Svendsen mødt »det levende ord«,
og med dette kirke- og skolesyn gik han ud i den danske
skole. For børnene blev det et vårbrud i deres daglige skole
liv, men forældrene forstod ofte ikke det nye, tilsynet heller
ikke, og derfor måtte der opstå konflikter.
På sine gamle dage nedskrev Morten Mortensen erindrin
ger fra sin barndom i Sønder Lem, sit ophold på Jelling
Seminarium og sin første lærervirksomhed, navnlig i Nysogn.
Erindringerne er, hedder det, »skrevne for mine børn«,
men de har interesse videre ud, idet de giver et tidsbillede,
som vi ganske vist kender noget til, men som bliver klarere
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og mere nærværende gennem Morten Mortensens vederhæf
tige skildringer.
»Erindringerne« blev i nogle år opbevaret hos sønnen
Morten Fensbøl (dim. Jelling 1887), lærer og organist i
Ringkøbing, og hans sønnesøn, administrationschef Hilmer
Fensbøl, har givet mig lov til at benytte dem ved udarbej
delsen af denne artikel.
Hensigten med denne har været at samle stoffet om den
brydningstid, som han oplevede i sine unge dage. Det har
derfor været nødvendigt at bearbejde det, så hovedlinien
træder klart frem. Morten Mortensens egen stil møder man
imidlertid i de to afsnit: »En provstevisitats« og »Holms
lands Klit«, mens »Dialekternes brug i skolestuen« og »Erin
dringernes indirekte karakteristik af Morten Mortensen« er
betragtninger, jeg har fundet naturligt at knytte til erindrin
gerne.

Sønder Lem
Da Morten var fem år gammel, begyndte hans mor at stave
med ham, for man skulle kunne læse, inden man kom i skole.
Moderen sad om aftenen ved sin spinderok og drengen ved
siden af med sin ABC og sin pegepind. Let var det ikke for
den lille fyr, og han måtte ofte høre, at han var en »rigtig
trykhals«. Engang så han, at moderen fik tårer i øjnene,
fordi det gik så tungt, og da besluttede han, at nu ville han
tage fat for alvor. Den første skoledag kom (1842). Morteri
havde været flittig, for han kunne ramse store stykker op af
Balles lærebog. Men en anden nybegynder overgik ham,
han kunne foruden lærebogen fem sider af Thonboes bibel
historie udenad. Morten kom derfor til at sidde nederst, og
hverken han eller hans moder var i godt humør, da de gik
hjemad.
Efterhånden blev Morten dog glad for at gå i skole, for
han klarede sig godt i dansk, regning og skrivning. Værst
var det med hjemmearbejdet til religionstimerne. Selv de
4*
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yngste elever fik ret store lektier for til udenadslære i bibel
historie og lærebog. Tidlig om morgenen og sent ud på afte
nen sled han i disse bøger. Intet under derfor, at de blev
hans skræk, ja, at han næsten kom til at hade dem. Faderen
syntes ikke om dette ramseri og gav udtryk for, at det burde
være tilstrækkeligt, når børnene lærte »æ grund« af det, der
stod i bøgerne, men moderen sagde, at bøgerne skulle læres
udenad, det forlangte degnen, kunne man ikke lektierne på
den måde, kom man til at sidde inde om middagen, og det
var en skam, som ikke måtte overgå hverken drengen eller
forældrene.
Engang blev Morten dømt til at »sidde inde« tre dage i en
uge,fordi han ramsede »hvilket« i stedet for »hvilken«. Han
slap dog fri alle tre gange, måske fordi hans lærer ikke gerne
ville gøre hans fader imod. Da Morten kom ind om mid
dagen og lovede bod og bedring, fik han lov at gå, men først
efter at have fået en alvorlig formaning til nøje at skelne
mellem de betydningsfulde ord: hvilken, hvilket og hvilke.
I virkeligheden var degnen (Jørgensen) en munter og god
mand, og prygl hørte da heller ikke til dagens orden. Men
legemlig afstraffelse var jo nu engang almindelig brugt både
i hjemmene og i skolen, og skete der brud på ordenen i Søn
der Lem skole, kom tampen eller riset i brug, og da var der
uhyggeligt i skolestuen.
Engang havde degnens egen søn og en anden dreng nogle
spilopper for i undervisningstiden. De troede ikke, at degnen
så det, men det gjorde han, og så måtte de selv gå ud i haven
og hente et stort ris. Dernæst skulle de trække deres veste af,
og så blev riset formelig slidt op på dem. Det hjalp ikke, de
skreg og bad. Og degnens søn fik ikke de færreste slag.
De fleste af børnene frygtede dog ikke mest en afstraf
felse af den art, den fik dog ende. Men undertiden blev en
synder dømt til at stå frit på gulvet med højre arm lodret
i vejret, holdende en lineal i hånden. N år han efter lang tids
forløb endelig blev benådet, kunne han næsten ikke bruge
armen.
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Og alligevel var degnen vist en af den tids flinkeste skolemænd. Mange af hans elever holdt af ham, og da han skulle
flytte til andet embede, var det en sorg for Morten.
Hans eftermand var drikfældig og mødte ikke sjælden
beruset i skolen, men da var han som regel i godt humør.
Mere uhyggeligt fandt børnene det, når han blev hidsig, for
så stampede han i gulvet og råbte og bandede. Undervis
ningen var under al kritik. Børnene blev proppet med en
hel masse uforståelige ramser, som de skulle kramme ud med
ved eksamen. Troen på ramseriets nødvendighed og betyd
ning var imidlertid så dybt indgroet i folks bevidsthed, at
man også anså denne mand for at være en dygtig lærer.
Konfirmationsforberedelsen fik ingen betydning for Mor
ten. Præsten gik under navnet »pastor Kognak1«, fordi han
holdt meget af de våde varer. I øvrigt var han mere land
mand end præst, og han tog jævnlig konfirmanderne til
hjælp ved landbruget.
Når børnene om morgenen mødte i præstegården, skulle
de gå ind i folkestuen. Her gik det lystigt til, indtil præsten
åbnene døren og fløjtede. Så fløj de ud oven på hverandre
og fortsatte ude i gården med løjer og spas. Foreløbig var der
ikke tale om nogen læsning i konfirmandstuen. Nej, først
skulle kreaturerne fodres. Præstegården var meget gammel,
og der var kostald to steder. En af drengene skulle op på
laddet og vælte høet ned i en port. Da der oftest ingen stige
var, stillede præsten sig op ad muren; drengen skulle så
krybe op på hans skuldre og derfra op på laddet. Når præsten
stillede sig i positur, manglede det aldrig på frivillige til at
komme op på hans skuldre. Efterhånden som høet kom
ned i porten, gav præsten hver dreng en favnfuld mellem
armene til et par køer, og når han stod i den krumbøjede
stilling, var det meget morsomt for drengen på laddet, hvis
han kunne få lejlighed til at vælte en rigtig stor bunke hø
ned over hovedet på ham. Når det rigtig lykkedes - ufor
varende naturligvis - at få præsten tildænget, for der straks
hjælpsomme venner til for at få ham frem og børstet ren.
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De løb nu over gården med hver deres favnfuld hø, men de
spildte ofte mere undervejs, end køer ne fik.
Da ladebygningerne var små, blev der altid sat korn i
hæs ude. Om vinteren skulle dette korn ind, og konfirman
derne skulle da hjælpe til. Ved den lejlighed gik det endnu
mere vildt til end ved fodringen af kreaturer. Nogle skulle
bære neg hen til lugen, andre blev sat til at fange mus. Det
slog aldrig fejl, at præsten en sådan dag fik baglommerne i
sin frakke fyldt med døde mus.
Først når arbejde af den art var forbi, gik de over i kon
firmandstuen og tog fat på lektierne. Kunne de ramserne, var
det godt, kunne de dem ikke, gjorde det ikke noget. Svært
var det i øvrigt ikke. På visse spørgsmål skulle der gives svar,
ramset op efter katekismen. Det hele var uden liv og uden
forståelse af barnenaturen, og derfor kunne der ikke blive
tale om åndelig påvirkning.
I kirken prædikede præsten i dobbelt forstand folk i søvn.
En søndag faldt også degnen i søvn under prædikenen og
snorkede, så det rungede i kirken. Præsten sluttede nu sin
prædiken og kom ned for alteret; men degnen sov lige trygt.
Præsten tog da salmebogen og begyndte at synge med sin
brummende stemme, men lighed med sang havde det ikke.
Degnen vågnede imidlertid ved den uvante lyd; han havde
været så langt inde i søvnens rige, at han i begyndelsen ikke
vidste, hvor han var. Til sidst kom han dog så meget til sig
selv, at han kunne tage fat og afløse præsten, hvilket skete
midt i salmen. Det hele var i virkeligheden forargeligt; men
folk morede sig. Omsider blev sognet fri for dem begge.
Præsten døde, og degnen fik tilhold om at søge afsked.
Efter konfirmationen kom Morten Mortensen ud blandt
fremmede. Overgangstiden fra barnealder til ungdomsalder
faldt i slutningen af Treårskrigen, og han oplevede da, hvor
ledes »ånden fra 48« næsten omskabte befolkningen. Kærlig
heden til fædrelandet besjælede alle, offerviljen var fælles for
alle, råhed i tale og adfærd måtte vige, fordi rene og ædle
følelser fyldte dem.
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I tyve års alderen kom Mortensen i forbindelse med pie
tistiske kredse, som holdt gudelige forsamlinger, bl. a. hos
Jens Jørgen Kristensen, som var gift med en søster til docent
Fjord. Ved disse møder talte også enkelte grundtvigske præ
ster, bl. a. kateket Svendsen fra Ringkøbing, og da Morten
sen kort efter fik lyst til at blive lærer, var han straks inde
på, at han ville på Jelling seminarium, hvor Svendsen imid
lertid var blevet forstander.
Jelling
Det var i året 1856, at Hans Jørgen Marius Svendsen blev
sognepræst og seminarieforstander i Jelling. Kultusminister
Hall havde indset, at love og anordninger ingen forbedringer
skabte i den danske skole. Han så, at de vordende lærere på
seminarierne skulle møde levende personligheder, og han
ønskede nu i det ledige forstanderembede i Jelling at ansætte
en mand af den grundtvigske retning. Biskop Daugaard2 i
Ribe havde anbefalet Svendsen, som i 8 år havde været
kateket og førstelærer i Ringkøbing. Hall henvendte sig til
Grundtvig selv og spurgte, om Svendsen nu var den rette.
»Ja,« svarede Grundtvig, »han er netop den rette.«
Det viste sig at være rigtigt. Svendsens forkyndelse og
undervisning havde en understrøm af varme og virkede
vækkende og dragende. Folk kom ofte langvejs fra for at
høre ham i Jelling kirke, seminarieeleverne kunne ikke tænke
sig at udeblive fra hans gudstjenester, hvis festlighed de i
øvrigt bidrog til gennem salmesangen med deres fyldige og
gode stemmer.
Svendsens fag var bibelhistorie, bibelforklaring og dog
matik. Navnlig hans bibelhistorietimer fik meget stor betyd
ning for udviklingen af seminarieelevernes personlighed, for
tælleevne og skolesyn. Ganske vist var det væsentligst de
gamle kendte historier, de fik at høre, men i Svendsens mund
blev de mærkeligt levende og nærværende.
Seminariets øverste tilsynsmand var biskop Daugaard,
som også censurerede afgangsklassen i religion og i de 3 stile,
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som dengang skulle skrives: dansk stil, pædagogisk stil og
religiøs stil. Seminaristerne var noget bange for ham. Han
havde klaget til Svendsen over, at de ikke altid var høflige
nok, at deres sporg ikke var så dannet, som man vel kunne
vente af vordende lærere, og han fandt det ganske upassende,
at de dimissionsdagene gik omkring på seminariet i hvide
frakker. Ved eksamen rettede han ofte på elevernes sprog.
En af dimittenderne skulle fortælle om Salomons tempel og
sagde, at det store kobberhav hvilede på tolv stude. »Vi siger
øksne,« afbrød biskoppen ham, »ikke stude«. Svendsen
bemærkede da: »Her på landet siger vi stude, for bønderbørn
tror, at øksne er flertalsform for en økse, som er til at hugge
med.«
Svendsen kunne sige den slags uden at støde an, for biskop
pen satte pris på ham og havde medvirket til hans ansættelse.
I Jelling mødte Mortensen ramseriets og rationalismens
modsætning, det levende ord, som gav ham et nyt og over
bevisende syn på undervisning, opdragelse og kristendom.
Med dette syn gik han efter eksamen 1860 ud i den danske
skole. Han var fast bestemt på, at han ville tage kampen op
mod det golde ramseri; men han mødte stærk modstand i
Gadbjerg, hvor han var andenlærer fra 1860-62. I Vester
Ørum, hvor han virkede fra 1862-64, gik det godt, bl. a.
fordi provst Kirketerp3 støttede ham. I 1864 kom han igen
til Ringkøbingegnen, idet han da fik embedet som kirke
sanger og lærer i Nysogn på Holmsland.

Nysogn
Inden han forlod Vejleegnen, opsøgte han seminarieforstan
der Svendsen, der sagde til ham: »Ja, der kommer De til en
dygtig og oplyst befolkning, men De vil nok møde en del
modstand, for provst Abels minde lever endnu i disse egne,
og han var på sin vis en nidkær skolemand, men hørte
hel og holden til den gamle tid.« - Han bad mig tage en
hilsen med til gamle Morten Vejlgård på Søgård.
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I Nysogn begyndte Mortensen straks sin kamp mod ramseriet. Han fortalte historie og bibelhistorie, men opdagede,
at børnene, når de skulle overhøres, stadig ramsede lektien
op. De var nu engang vant til at arbejde sådan, og foræl
drene forstod ikke den ny arbejdsmåde - eller måske ville
de ikke. Da bogen således nærmest gjorde fortræd, forlangte
Mortensen, at den en tid ikke skulle bruges. Når så børnene
havde lært at fortælle i deres eget sprog, kunne man tage den
frem igen.
Hos forældrene vakte dette skridt forbavselse og nogen
misstemning, men der var ingen, der gjorde åbenbar mod
stand, vistnok fordi børnene nu holdt af at gå i skole.
I denne tid var det, at han traf Morten Vejlgård, og han
forstod af en samtale med ham, at misstemningen mod ham
var temmelig stærk.
Morten Vejlgård sagde bl. a.: »Ja, jeg er nu en gammel
mand og vil helst tale rent ud. Jeg vil derfor sige dig, at det
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er »pinende galt«, som du bærer dig ad. Måske er det rigtigt,
at du en tid lægger bøgerne til side, men forældrene kan ikke
forstå det, og da du selv er vestjyde, må du vide, at vest
jyderne ikke er til at spøge med.«
Mortensen svarede, at han heller ikke havde handlet i
spøg, men i fuldt alvor. »Jeg vil helst nå mit mål ad den
kortest mulige vej, og den, mener jeg, går gennem børnenes
hjerter til forældrenes.«
»Nå, jaja,« svarede Morten Vejlgård, »du er vel nok som
de fleste unge noget egenrådig og selvklog. Men jeg skal dog
sige dig noget, som du måske kan have godt af at tænke over.
Vi havde engang en præst, der hed Abel. Da han flyttede fra
os, mente så godt som alle, at vi havde mistet »Den Hellig
ånd«. Hans eftermand hed Hassenfeldt. Han var en mand
med mere hjertelag og inderlighed end Abel, men han tog
ikke folk, som de var. Jeg var måske den eneste, der forstod
ham, og jeg sagde til ham: »Stik fingeren i jorden og lugt,
hvor De er.« Det kunne og ville han ikke, og derfor kom
han ikke til at udrette en smule. Han var egenrådig, og du
er egenrådig, og det vil gå dig, som det gik ham.«
Mortensen svarede, at han ganske rigtig var så egenrådig
og egensindig, at han mente, at han i løbet af vinteren kunne
vinde børnene. »Lad os derfor roligt se tiden an til foråret,
så kan vi tale sammen igen.« Det gik Morten Vejlgård ind på
og tilføjede: »Det skulle egentlig glæde mig, om du kom til
at gå af med sejren, men jeg tvivler.«
I løbet af vinteren førte Mortensen en hård kamp mod
ramseriet. Nogle mente, han skulle afsættes, men ved for
ældremøder i skolestuen fik han lejlighed til at redegøre for
hele sit skolesyn, og han havde en stærk støtte i gårdejer
Peder Christiansen4, professor C. Christiansens fader, der
ansås for at være »øens« mest oplyste mand. Det havde
derfor vægt, når han sagde: »Nu må vi lade Mortensen have
fuld frihed til at arbejde efter sin overbevisning. Synes vi
så til forår, at der er arbejdet og udrettet for lidt, er det
tidsnok at tale med ham, men jeg tror for resten ikke, vi
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behøver at frygte.« - Også den ansete gårdejer Niels Søe
støttede ham.
Hovedslaget stod ved forårseksamen. Præsten5 anmodede
Mortensen om at tale med børnene om den anden trosartikel
og prøve hvert enkelt barn. Skolestuen var fuld af tilhørere.
Skolekommissionsmedlemmerne sad med karakterlister. Men
Mortensen var ikke nervøs. Han lod børnene fortælle bibel
historie i tråd med den givne opgave. Alle hans elever fra
den dygtigste til den ringeste kunne fortælle. Forældrene
lyttede. En sådan eksamen havde de ikke oplevet før, og da
eksamen var endt, sagde præsten til den øvrige skolekom
mission: »Ja, efter hvad der her er præsteret, har vi intet at
skulle have sagt. Men sig mig engang, lærer Mortensen, hvor
mange gange skal De fortælle en historie, for at børnene
således kan huske den?«
»En gang,« svarede Mortensen. Det kunne ingen af dem
forstå.
Nogle dage efter kom Mortensen ned til Søgård. Der var
flere til stede, men Morten Vejlgård hviskede ham bevæget
i øret: »Ja, nu kan du herefter frit undervise, som du vil,
for du har ikke alene børnenes, men også forældrenes
hjerter.«
Mortensen betegner de seks år i Nysogn som sin lykkeligste
lærertid. Han flyttede, fordi hans hustru, der var fra Jelling
sogn, længtes efter Vejleegnen, og fordi hendes helbred ville
have godt af et mildere klima.
Da Mortensen opsøgte Morten Vejlgård for at sige farvel,
sagde den gamle mand: »Sæt dig ned lidt, der er noget, jeg
endnu vil sige dig. Det var kønt, at børnene den sidste aften
kom grædende hjem og sagde, at det kunne endda have været
det samme, om de ingen jul havde fået, når bare du var
blevet her.«
En provstevisitats
Det fjerde år efter, at jeg var kommet til Holmsland, havde
jeg provstevisitats. Et par af omegnens yngre lærere havde
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fortalt mig en del om provstens besøg i skolerne, og disse
udtalelser faldt ikke ud til hans fordel. Han stod helt på det
gamle stade med hensyn til undervisningen, ubehageligt var
det også, at han yndede at afbryde lærerne midt i deres
samtaler med børnene, når de ikke fik alt med, som efter
hans mening hørte til.
En morgen i marts, da jeg lige var gået ind i skolen for at
begynde, kom pigen efter mig og fortalte, at der var kom
met en meget fin herre, som ville tale med mig. Jeg gik til
bage, og her stod ganske rigtig en fin og - som det syntes meget beskeden mand, som meddelte mig, at han var provst
Kjær® fra Skjern; han ville gerne overvære min undervis
ning i tre timer. Jeg bød ham selvfølgelig velkommen. Vi
kom ind i skolen, og jeg meddelte børnene, at den fremmede
mand var provsten, som gerne ville høre, om vi kunne noget.
Da vi havde sunget morgensang, spurgte han børnene, om de
kunne nogle salmer udenad, og han nævnede nogle, som de
imidlertid ikke kendte. Jeg fortsatte derefter med andre,
som jeg vidste, de kendte og kunne. Han lod dem nu frem
sige nogle vers og talte lidt med dem om indholdet. Derefter
spurgte han mig, hvad jeg havde bestemt at tale med bør
nene om den dag. - »Jeg skulle efter bestemmelsen tale med
dem om dåben,« svarede jeg. - »Det er godt,« sagde han,
»vil De så først tale med drengene og dernæst med pigerne.«
- Jeg begyndte da, og det gik efter mit skøn rigtig godt;
men pludselig kom han hen og stillede sig ved siden af mig.
Jeg havde en anelse om, hvad det skulle betyde, men lod som
ingenting, vendte ryggen lidt imod ham og talte videre. Jeg
blev fri for afbrydelse, indtil han sagde: »Vil De så tale lidt
med pigerne om den forbindelse, der er mellem dåben og
nadveren!« - Jeg sagde så, henvendt til pigerne: »Ja, nu har
I hørt, at dåben er et genfødelsensbad, i dåben fødes altså
det nye liv, men alt liv skal have næring, hvis det skal vokse;
det ser vi stadig i naturen, og således er det også i det ånde
lige.« Og jeg talte så med dem om, at det nye liv skal have
sin næring i nadveren. Det varede nu ikke længe, inden han
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kom igen og stillede sig ved siden af mig, dog ikke for at
afbryde, men for at afløse mig. Han pikkede i bordet og
sagde: »Altså er dåben et skabelsenssakrament og nadveren
et opholdelsenssakrament,« og han stadfæstede i øvrigt, at
det var ganske rigtigt, hvad jeg havde sagt. »Men nu vil jeg
spørge jer,« sagde han, »hvorfor kan børn ikke gå til alters?«
- Der sad ved det øverste bord en frimodig pige, som aldrig
manglede svar, og hun svarede ganske frejdigt: »Børn skal
have mælk og ikke hård kost.« - »Hvad var det, hun sagde?«
spurgte provsten henvendt til mig. Jeg gentog da ordene for
ham. - »Aja,« sagde han, »det var slet ikke så galt svaret,«
men så forklarede han, at børnene ikke kunne prøve sig selv,
og derfor kunne de heller ikke gå til alters. Derefter gav han
dem nogle spredte spørgsmål. Jeg husker, at han bl. a.
spurgte: »Hvad forstår I ved at blive helliggjort?« - »Det
er at blive gjort hellig,« svarede straks den føromtalte pige.
- »Aja, det var også ret fornuftigt svaret,« sagde provsten.
»Helliggørelse er en kristens daglige fremgang i dyd og gud
frygtighed.« - Han var hele tiden så gravalvorlig, at man
ikke så et smil på hans læber.
Vi skulle dernæst have retskrivning. Provsten mente ikke,
der kunne blive tid til at rette hele klassen. Jeg skulle derfor
bare lade tre drenge og tre piger skrive et lille stykke, som
han opgav; så kunne han nok få en mening om, hvorledes der
undervistes. Jeg tog da fem drenge og fem piger, som var lige
dygtige. De skrev nu det opgivne stykke, og jeg lagde tav
lerne på katederet, drengenes for sig og pigernes for sig. 1
det første diktatstykke, han rettede, havde eleven brugt selv
lydsfordobling i et ord - jeg husker nu ikke hvilket.
»Lader De dem skrive sådan?« spurgte han. - »Ja,« sva
rede jeg. Da han kom til den anden tavle, viste det sig, at
der ikke var brugt selvlydsfordobling i det samme ord. »Lader De dem også skrive sådan?« spurgte han videre. Og
jeg gav samme svar. Da han var færdig, sagde han, dog ikke
i nogen spydig tone: »Ja, efter Deres noget frie metode er de
alle fejlfri, og jeg er så nødt til at kalde det hele meget godt.«
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Præsten, som var kommet til stede, ytrede, at det jo ikke var
så let at få alle hoveder under én hat. —»Ganske vist,« sagde
provsten, »men i en skole måtte det dog kunne lade sig gøre.«
- »Jeg må måske, sagde jeg, »mens børnene puster lidt, få
lov til at sige, hvad det for mig er hovedsagen i retskrivning
og stil. Vi lever nu i en overgangstid, og vi er så uheldigt
stillede, at der er selvlydsfordobling i de fleste af de bøger,
børnene får i hænde, og lærerne er henviste til Molbecks
ordbog og Convents-salmebog, i hvilken sidste der findes
mange uoverensstemmelser. I en sådan tid må der frem
komme småfejl af den art, der her er tale om. Jeg lægger
derfor megen lidt vægt på rettelse af dem, derimod arbejder
jeg på at lære børnene at adskille og opløse sætningerne i
deres enkelte dele, at kende de forskellige ordklasser og ikke
mindst at åbne deres øjne for ordenes afledninger, hvis de
da ellers ligger inden for sprogets grænser. Om et barn for
tiden bruger selvlydsfordobling, er mig så temmelig ligegyl
digt, men skriver det f. eks. spurgte uden g eller fandt uden
d, så bliver der sat tykke streger under, og barnet skal da
selv udfinde, hvorfor der skal g og d i de anførte ord.« »Jeg respekterer ganske Deres mening,« svarede provsten,
»og jeg er vel i grunden enig med Dem. Børnene kender altså
noget til grammatik?« - »Ja-a,« svarede jeg, »jeg synes
egentlig selv, de er ret flinke både til sætningsanalyse og ord
analyse.« - Provsten ville så prøve dem. - »Læser, hvad er
det for et ord?« spurgte han. - »Udsagnsord,« svarede de
straks. - »Nå, ja, udsagnsord, vi kunne jo også kalde det
gerningsord. Læser, det er præsens; men kan I sige mig, hvad
det hedder i imperfektum?« - Jeg måtte jo gøre børnene
opmærksom på, at imperfektum var det, vi kaldte datid, og
de svarede straks: »Læste!« - »Det er rigtigt,« svarede han;
»men kan I også sige mig, hvad det hedder i pluskvamper
fektum?« - »Førdatid,« nikkede jeg til børnenen, og de
svarede da temmelig hurtigt: »Havde læst.« - Jeg gjorde
provsten opmærksom på, at børnene ikke kendte en eneste
af de latinske benævnelser, og jeg mente, han ville få mere
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fornøjelse af at lade hvert enkelt barn opløse en sætning.
»Det vil De måske gøre,« sagde han, »så vil jeg høre, hvor
ledes De tager det.« Det var netop lige det, jeg ønskede.
Både provsten og præsten hørte godt efter, og jeg hørte
præsten sige: »Det er ypperligt med disse danske benæv
nelser, der nu bruges i stedet for de latinske, som vi måtte
plages med i vor barndom.«
Provsten kunne ikke nå at få børnene overhørt i alle fag;
men læsning og danmarkshistorie måtte han dog have med.
Læsning gik godt. I danmarkshistorie ville han høre noget
af det, vi havde gennemgået før jul. Det gik livligt og godt,
men han mente dog, at jeg lagde for lidt vægt på årstal.
Derfor havde han til slut nær taget livet af det hele, fordi
han gav sig til at eksaminere dem i en hel masse årstal gen
nem hele historien, som børnene selvfølgelig for en del slet
ikke kendte. Der blev ikke tid til mere; formiddagen var til
ende, og provsten ville til Gammelsogn om eftermiddagen.
Ved afskeden takkede han mig venligt, og han føjede til,
at han var meget tilfreds med min skole, og at han havde
været glad for at høre på min undervisning. Det var den
mest uforbeholdne anerkendelse, jeg kunne vente mig af en
tilsynsmand, der så med helt andre øjne på undervisningen
end jeg.

Holmslands Klit.
Imellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet er der en land
strækning på omtrent fire mil fra nord til Nymindegab.
Der ligger her flere ret gode byer med betydelige gårde og
mange mindre ejendomme og huse, hvis indbyggere hoved
sageligt ernærer sig ved fiskeri. Denne smalle strækning
hørte under Nysogn på Holmsland, hvor jeg var kirkesanger.
Men beboerne, navnlig fra de sydligere byer, kom så godt
som aldrig i kirke, når undtages de regelmæssige to gange om
året, da de var til alters, og så når de havde barnedåb, bryl
lup eller begravelse. For at bøde lidt på savnet af kirken
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prædikede præsten på Holmsland hver fjerde søndag i to
af skolerne. Som kirkesanger fik jeg højtidsoffer af beboerne
samt af enkelte gårde en smule nannest (afgift af spisevarer).
Fra gammel tid var det skik, at læreren ved St. Hansdagstide kørte omkring til alle beboere og hævede offeret for
hele året. Jeg var noget benovet, da jeg første gang skulle
ud på den tur. Befolkningen så mig i reglen kun den ene
gang om året, og da kom jeg altså for at opkræve penge. Jeg
kunne ikke tænke mig, at jeg var en velkommen gæst, men
deri tog jeg fejl, for jeg blev hver gang modtaget med en
sjælden gæstfrihed og venlighed.
Jeg begyndte altid i landstrækningens sydligste del, for
når jeg mod dette mål kørte gennem de nordlige byer, kunne
man her slutte sig til, hvornår de kunne vente mig. Det kneb
for mig at ende turen i tre dage. Den sydlige by, Bjerregård,
havde oprindelig kun været en gård. Nu var der foruden
gården 13 eller 14 mindre ejendomme. Det gik som en løbe
ild fra hus til hus, at nu var degnen i vente. I samtlige hjem
i Bjerregård var kaffekopperne da også sat frem tillige med
sirup, kaffebrød samt brændevinsflaske med glas. Det var
dog kun i denne by, at man så sirup på bordet. Kaffen kunne
man næsten ikke blive fri for, for man tog det ilde op, hvis
man sagde nej tak. Kaffepunch kunne man godt slippe for.
Det blev endog anført til min ros, at jeg ikke havde drukket
en eneste punch på hele min rejse. Vi blev færdige med
Bjerregård den første dag, men da havde jeg også drukket
kaffe 14 gange fra kl. 4 om eftermiddagen til aften. Samme
aften nåede vi Haurvig, den nærmeste by nord for, hvor vi
indlogerede os i en pæn bondegård, hvor kusken havde været
vant til at overnatte. Vi blev modtaget med en sjælden gæst
frihed. Jeg gik straks indenfor, mens manden og kusken
spændte fra. Konen var meget livlig og talte til mig som til
en gammel bekendt. - »Ja, vi ventede temmelig sikkert, at
De ville komme hertil i nat,« sagde hun, »og derfor skal
aftensmaden snart være færdig.« - »Tak,« sagde jeg, »men
ved De, hvad jeg på vejen hertil sad og ønskede mig?« -
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Nej, det vidste hun naturligvis ikke. Jeg ønskede mig bare
en portion kogt eller stegt fisk oven på den masse kaffe, vi
har måttet sætte til livs de sidste fire eller fem timer. Hun
så noget forundret på mig og sagde: »Tror De da, jeg vil
spise Dem af med en ganske simpel ret første gang, De er i
vort hus? De må da ikke tro, at vi kun har fisk at byde folk.«
Da bordet var dækket, og manden og kusken var kommet
ind, blev der sat en dejlig lammesteg på bordet, den var både
vel tillavet og lækker, og det kunne ikke nægtes, at det gjorde
godt at få et ordentligt måltid mad, da vi den dag så a sige
kun havde fået kaffe.
Både manden og konen var fornøjelige i samtale, og egent
lig undrede det mig, at man i en afsides del af landet kunne
møde så pæne og intelligente folk. Da vi skulle i seng, fulgte
ægtefolkene mig ind i et hyggeligt gæsteværelse med en
opredt seng. Konen gjorde en undskyldning for, at lagnerne
måske ikke var så hvide, som jeg var vant til at have dem,
men det lå i, at deres vaskevand gjorde linnedet gulligt.
I sengen var der flere lag dyner, så jeg måtte kravle op i
den. - Imidlertid sank jeg straks dybt ned, for de mange
dyner var, så vidt jeg kunne skønne, fyldt med dun. Jeg har
aldrig hverken før eller siden haft så blødt et leje, og det
kunne have været behageligt nok, hvis det havde været en
køligere årstid. Nu blev det mig for varmt, skønt jeg kun
beholdt et lagen over mig. Jeg var tidligt oppe næste morgen,
folkene i gården ligeledes. Da vi havde fået en god og solid
frokost, gik kusken ud for at spænde for, vi havde en lang
dag for os.
Manden sagde: »Ja, så kan jeg imens klare min regning
til Dem.« - »Det bliver nok snarere mig, der skal klare reg
ning til Dem,« svarede jeg. Men det ville manden ikke høre
tale om. »De skylder ikke mig noget,« sagde han, »men jeg
skylder Dem for et helt år.« Jeg foreslog så, at vi skulle sige:
lige op. Men heller ikke det ville han. Jeg så også, at konen
gik hen til kusken med en god portion uld, som hun bad ham
stoppe i en sæk, han havde taget med til dette brug, for jeg
Hardsyssels Aarbog LXI
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skulle jo have noget for den ulejlighed og udgift, jeg havde
med selv at hente offeret.
Således gik det i landstrækningens sydlige halvdel. Konen
i gårdene gav uld, og de egentlige fiskeres koner gav fisk.
De fleste af beboerne havde mange får, som om sommeren
kunne gå mellem klitterne og samle føden.
I øvrigt havde jeg på min rejse både triste og morsomme
oplevelser. I Haurvig kom jeg ind til en fattig, svag kone,
der sad ene hjemme med tre småbørn. Hun vidste nok, hvad
jeg rejste efter, men beklagede, at hun ikke så sig i stand til
at betale det offer, som hun nok vidste, de skyldte mig. De
havde det småt, og hendes mand var ude på arbejde. - »Det
kunne aldrig falde mig ind,« sagde jeg, »at forlange offer
af Dem under nuværende omstændigheder, men jeg besøger
alle beboerne på min tur og ville ikke køre Deres dør forbi.«
Hun var en from, gudhengiven kone med et lidt andet
præg end hendes ligestillede. Jeg sad en kort stund og talte
med hende; hun kunne, sagde hun, undertiden blive lidt
bekymret for sine småbørns fremtid, da hun rimeligvis ikke
skulle få lov at blive ret længe hos dem, men »så lægger jeg,
så godt jeg kan, deres fremtid i Vorherres hånd, og han fin
der nok en udvej for dem.« Deri bestyrkede jeg hende og
sagde farvel med de ord: »Den, der tror Vorherre vel, er den
allerbedste sjæl.« - Jeg kunne lang tid efter ikke glemme
hendes fromme, blide modertårer.
Dagen efter kom jeg i en anden by ind til et par halv
gamle folk. Af manden hørte jeg kun ordene goddag og
farvel, men konen kunne også nok tale for dem begge. »Go’daw, «sagde hun, da jeg havde hilst, »ja, a ska wal nok
skænnes mæ’ ham, for det skuld’ a åltid mæ’ hans formand.«
- »Da ved jeg såmænd ikke, hvad vi skulle have at skændes
om,« svarede jeg. - »Jow,« sagde hun, »a tøtt, en mark var
nok for vos to gammel folk, men han vild’ ålti ha’ fir’ å
tyv’ skjelling.« - »Ja, jeg er nu enig med Dem,« sagde jeg,
»jeg synes endog, at en mark er vel meget. N år I giver mig
8 skilling, er jeg godt fornøjet, og er I fattige, må I blive helt
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fri.« - Hun så meget forbavset på mig og udbrød: »Nåh,
han er a den slaws folk, nej, så kommer vi ett te å skænnes.«
Hun kom straks med 24 skilling, som var lagt frem i vinduet.
Jeg skød marken tilbage og beholdt de otte skilling. »Nej,«
sagde hun, »vi er da ett så fatte, at vi ett ka’ betål enhver,
hva vi ska.« Det morsomme var, at hun nødte mig til at
beholde de 24 skilling. Manden sad under hele samtalen og
smålo. »Nu ska’ han vent’ et lille ywblik og ha’ en tår kaffe,
å han behøwer ett å frygt’, at a ska byh ham tutwand.«
(Således kaldte de gamle den drik, som var lavet af ganske
få bønner og megen cikorie, som kaldtes tut). Jeg bad mig
dog fri, da det lakkede langt hen ad eftermiddagen, og jeg
skulle hjem om aftenen. Det fandt hun, der var mening i.
Da hun kom til at se ud af vinduet, sagde hun: »Ja, der
sidder æ kusk no ud å vil ett ind, og han har wal nok fortål
ham, at a er en swår jen; men a er no så’en indrettet, at a
behandler folk, som di behandler mæ. A vil no følle mæ
udenfor.« - I stilladset hang en masse tørrede hvillinger; hun
løb hen og greb en bunke, som hun kastede bag i vognen
med de ord: »Dem ska’ han ha’ for hans ulejlighed.« Fisken
havde vel lige så megen værdi som pengene, jeg havde mod
taget.
Navnlig det første års rejse var interessant og gav mig et
andet syn på fiskerne, end jeg havde haft efter beskrivelser.
Jeg havde forestillet mig dem temmelig plumpe og rå. Sådan
var de ikke. Jeg blev alle vegne modtaget med en venlighed
og gæstfrihed, som jeg ingen andre steder havde set mage til.
En af årsagerne hertil var vel nok, at stedets afsondrede
beliggenhed medførte, at de sjældent så fremmede. Men jeg
mærkede aldrig til råhed hverken i tale eller adfærd. Man fik
det indtryk, at folk derude var pligtopfyldende og redelige
naturbørn. Det var ret betegnende, hvad en strandrider
(toldopsynsmand ved stranden) fortalte, da vi sad og drak
kaffe. Der var for et par nætter siden sket indbrudstyveri i
en gård. Udbyttet havde ikke været stort, men det havde
dog sat sindene i oprør, da sligt ikke havde passeret på Klitten
5*
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så langt tilbage, de allerældste kunne huske. Alle anså det
derfor for umuligt, at tyveriet kunne være begået af nogen
fra Klitten. Det opklaredes da også senere, at det var en helt
fremmed person, der havde øvet udåden. - En ting over
raskede mig ligeledes, og det var den renlighed og properhed,
der rådede overalt, især i gårdene længst mod syd. I Haurvig
så man i flere gårde, at stuerne var tapetserede eller belagt
med glasserede klinker. Det tog sig godt ud, og væggene var
på den måde så glatte, at ikke et støvgran kunne hæfte sig
derpå. Deres vægbilleder var derimod som regel smagløse.
Turen var i øvrigt ret indbringende for mig. Foruden
offeret var gaverne ikke ubetydelige: 20-30 pund uld og så
mange hvillinger, at vi ikke kunne have fortæret dem i et
helt år, selv om vi havde spist fisk hver dag. Gaverne kunne
dække mine udgifter til kusken flere gange. Denne indtægt
måtte jeg ifølge mit kaldsbrev give slip på,da der blev opført
to kapeller og ansat en præst derude. Ellers var jeg næppe
flyttet fra det kære Nysogn, hvor jeg havde nydt så meget
godt, og hvor jeg endnu på mine gamle dage synes at have
levet mine lykkeligste år som lærer.
Dialekternes brug i skolestuen
Svendsens elever fra Jelling Seminarium fik deres virksom
hed i en tid, da man begyndte at værdsætte dialekterne.
Grundtvig medtog ord og udtryk fra almuesproget både i
poesi og prosa. Blicher skabte den første litteratur på jysk,
da han nåede højdepunktet i sit forfatterskab med »Æ bindstou«, og folkemindeforskerne fandt hos almuen en skat af
folkeeventyr, folkeviser og ordsprog, som den havde sat sit
præg på.
Til trods herfor var det som helhed sådan, at bondens
dagligsprog ringeagtedes både af købstadfolk og akademi
kere. Så sent som i 1871 dannedes i Thisted ved Mariager
en forening, hvis formål var, at man skulle gøre et systema
tisk forsøg på at få dialekterne udryddet. Man foreslog bl. a.,
at der skulle holdes taleøvelser ved sammenkomster ude i
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landsbysamfundene. En dannet mand skulle lede disse øvel
ser med mændene, en dannet kvinde de tilsvarende med
kvinderne. »Disse møder,« hed det, »vil snart virke for
ædlende på omgangstonen og blive dannende både for for
stand og hjerte.«
Meningen var god nok, og nægtes kan det ikke, at almue
sproget indeholdt adskillige platte ord og vendinger, som
stødte an i såkaldte dannede kredse. Dette forhold sagde
dog intet som helst om bondens hjertedannelse, og i virkelig
heden var det, man nu betegnede som platheder i sproget,
ofte gamle danske og nordiske ord, som havde fundet et
skjulested i bondesamfundet, mens »indsmuglede noder som
græshopper sprang«.
Jeppe Aakjær har derfor i væsentlige ret, når han i et
brev til H. F. Fejlberg skriver: »Jeg påstår, at det jyske
almuesmål har langt dybere rødder ned i hjerter og nyrer end
højdansken . . . det er hans væsens dybeste vældkilder.«
Biskop Daugård, som i øvrigt var en fordomsfri og god
mand, forstod ikke dette. Han rettede på elevernes sprog
(se side ??) ud fra den opfattelse, at kun lærere med et kor
rekt rigssprog havde muligheder for at opdrage den kom
mende slægt til at tale et bedre dansk. Svendsen var vel ikke
uenig med ham heri, men det stødte ikke hans øren at høre
ord eller udtryk, som nærmest hørte hjemme i almuesproget,
og han lagde vægt på, at børnene ved øvelser i praktisk skole
gerning fortalte med deres egne ord og ikke i et bogsprog.
De af hans elever, som tilegnede sig denne opfattelse, kom
let i konflikt med det gejstlige tilsyn, som ofte mente, at de
bibelske fortællinger profaneredes ved at blive genfortalt,
f. eks. på jysk.
Mortensen havde imidlertid den bestemte opfattelse, at
børnene skulle fortælle på deres modersmål, og derfor for
langte han i Nysogn, at de skulle lægge bøgerne til side, indtil
de havde vænnet sig til det.
Ramseri og bogsprog hørte nøje sammen, den personlige
fortælling og folkemålet ligeså. Det viste sig nu, at de bibel-

70

J. Heltoft

ske fortællinger ikke tog skade af at blive fortalt i dialekt,
tværtimod, de blev oftest mere levende af det.
En af Svendsens elever, forstander K. Kristensen, Hoven
Kvindehøjskole (dim. 1864) har fortalt et træk, som belyser
dette. Politikeren I. C. Christensen var fra Hoven sogn og
gik i skole hos K. Kristensen. Ved eksamen skulle Jens Chri
stian fortælle om David på flugt for Absalon. I hans frem
stilling blev dette til: »Da David kom hen te Kedrons bæk,
såt han sig nier ve a kant å tråk si sokker aw. Så wåjed han
øwer a wand å gjæk vier å den anden si’ mæ bår fædder å en
sok i hvær hånd.«
Fantasi og følelse kom ikke til sin ret ved ramseri på bogsproget, og derfor var det ingen lille bedrift af Svendsens
elever, at de fik deres elever til at fortælle med »deres egne
ord.«
Man må imidlertid også forstå de præster, provster og
biskopper, som var betænkelige ved dette. I deres øren var
der i det vestjyske mål, som taltes mellem Ringkøbing og
Lemvig-Struer, mange uskønne enkeltheder. Det bløde d
kunne man ikke udtale, men erstattede det med r: Gur,
mor(d) og grø’r i stedet for Gud, mod og grød. I salmen
»Jeg går i fare, hvor jeg går« blev to linier i vers 5 til »hvor
han sit for(d)spor lor(d), der sætter jeg min for(d).«
Det er klart, at man ved brug af bogsproget ikke bliver
denne udtalevanskelighed kvit, men indrømmes må det, at
den let medfører misforståelser hos landsmænd fra andre
egne. Under katekisationen i Nysogn skole måtte provst
Kjær således henvende sig til lærer Mortensen for at få klaret,
hvad det egentlig var, den mundrappe pige sagde om den
kost, børn trænger til.
Alligevel må det betegnes som en pædagogisk nyvinding,
når man efterhånden lod børnene bruge folkemålene i skole
stuen. Ved brugen af disse blev der dybere og varmere per
spektiv i deres forestillingsverden. Det fortælles, at Orla
Lehmann engang sagde om den jyske rigsdagsmand Jens
Jørgensen Bjerregård: »Når Jens Jørgensen taler jysk, skal
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I lægge mærke til, hvad han siger!« Orla Lehmann havde
ret. Når Jens Jørgensen ville sige noget, som var en hjertesag
for ham, kunne han kun sige det på jysk, for det var hans
modersmål og hjertesprog.
Skulle de bibelske og historiske forestillinger virkelig røre
ved hjertestrengene hos eleverne, måtte de omstemmes i deres
eget mål.
Det er værd at lægge mærke til, at dette folkelige syn
udbredtes fra Jelling Seminarium, og at mange lærere derved
blev en slags gesandter for folkemålene, som vandt i anseelse,
da det viste sig, at såvel de bibelske som de historiske for
tællinger ofte kom mere til deres ret, når børnene på en
naturlig måde fik lov til at fortælle i deres eget sprog.

Erindringernes indirekte karakteristik
af Morten Mortensen
Erindringerne7 fortæller indirekte en hel del om Morten
Mortensen selv. Referatet af provst Kjærs visitats i Nysogn
siger noget om hans dygtighed som lærer i religion og dansk.
Men hans evner var vidtspændende. I sene aftentimer for
beredte han unge mennesker til præliminæreksamen. Han
var født matematiker og kunne more sig med at løse opga
ver, som var givet ved afgangseksamen på polyteknisk lære
anstalt.
Engang under en visitats i Vester Ørum måtte provst
Kirketerp undre sig over børnenes dygtighed i talbehandling.
Han brød da ind og sagde: »Nu har jeg set, at I kan regne
ret store opgaver. Jeg har da lyst til at prøve, om I også kan
regne små. Kan I sige mig, hvorfor 7 X 16 er det samme
som 8 X 14?«
Mortensen havde imidlertid kort før vist børnene, at man
af to faktorer kan gøre den ene lige så mange gange større,
som man gør den anden mindre, uden at produktet for-
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andres. Børnene svarede derfor straks: »Når 7 gøres 2 gange
større og 16 to gange mindre, står der 8 X 14, eller når 8
gøres to gange større og 14 to gange mindre, så står der
7 X 16.«
Provsten spurgte derefter: »Hvorfor er 4 X 36 det samme
som 9 X 16?« — Det klarede
de med samme lethed.
Mortensen var ordensmand
og meget punktlig. Frikvarteret
blev aldrig for langt; men han
lod også børnene gå hjem på
slaget fire. En dag — det var
også i Vester Ørum — havde
han netop sagt farvel til bør
nene og var gået med dem uden
for, da han så provsten komme
ridende i skarpt trav omme i
byen. Mortensen var klar over,
at turen gjalt ham og lod derfor
børnene gå ind igen. Straks efter
holdt provsten uden for døren.
Idet han hilste, sagde han : >Nå,
Dem kan man da træffe hjem
Larer M . Mortensen
me (en hentydning til, at han
to gange havde villet visitere skolen i Mortensens formands
tid uden at kunne træffe ham). »Ja,« sagde Mortensen, »men
havde provsten blot ventet nogle få minutter længere, så
havde der ingen børn været.« Provsten rev uret op af lom
men og sagde: »Ja, De har ret, klokken er over fire, og nu
kan De selv bestemme, om De vil have mig indenfor lidt!« De fik nu en hyggelig stund i skolestuen, og så sagde prov
sten til børnene: »Nu skal I have tak, og hvis jeres forældre
skulle hitte på at skænde på jer, fordi I kommer en time for
sent hjem, så skal I bare sige, at det er provstens skyld!«
Et fremtrædende træk i Mortensens karakter var hans
retlinethed i forbindelse med personligt mod. Fik han mod-
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standere - og det gjorde han på grund af sine rodfæstede
meninger - gik han hen til dem og talte ud med dem.
I Gadbjerg havde en gårdmand i kommunalbestyrelsen
ved et møde udtalt, at Mortensen burde afsættes.
Da det kom Mortensen for øre, opsøgte han gårdmanden
og anmodede ham om nærmere at begrunde denne udta
lelse. »Er jeg for magelig i skolen, viser jeg børnene et slet
eksempel, lærer jeg dem for lidt, eller hvad er der i vejen?
Kan De overbevise mig om, at jeg har gjort noget galt, vil
jeg øjeblikkelig rette det.«
Manden blev både vred og forlegen. »Nej, jeg vil ikke
kalde Dem doven,« sagde han, »heller ikke viser De børnene
et slet eksempel. Men De lærer dem for meget unyttigt og
forsømmer at lære dem deres bøger udenad, så de har noget
at holde sig til i livet.«
Mortensen svarede: »Med unyttig lærdom sigter De anta
gelig til Sakses heltesaga, som jeg ganske rigtig fortæller en
del af. Nu vil jeg stille Dem et alvorligt spørgsmål, som jeg
gerne vil bede Dem ikke gå for let hen over: »Hvad nytte
har De haft af Deres tankeløse ramseri i Deres barndom?
Mig gjorde ramseriet ubodelig skade, derfor hverken kan
eller vil jeg holde skole på den måde!«
Nogen forståelse kom det ikke til mellem de to parter;
men uvenskab blev der heller ikke, for gårdmanden kom til
at respektere Mortensen, der optrådte stilfærdigt og på sin
vis sagtmodigt, fordi hans krav til sandhed forenedes med
hans kærlighed til mennesker.
Mortensen var en varm fædrelandsven, og det prægede
hans undervisning. Han havde oplevet både Treårskrigen og
64. Mens tyskerne i den sidste krig holdt Vejleegnen besat,
besørgede Mortensen næsten daglig meddelelser om fjendens
bevægelser til sognefogden i Uldum, som lod dem gå videre
til den danske kommanderende general.
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N år skoletiden var endt, tog han sin stok og gik ud for at
løse sine ofte farefulde opgaver. Måske var han en tur i Vejle,
måske var han hos læreren i Sindbjerg for at spørge nyt, men
oftest vandrede han til Uldum for at overbringe sognefogden
et budskab, som skulle viderebringes til generalen.
I Uldum var han enelærer og kirkesanger. Han kendte
hjemmene, og alle så op til ham med tillid og agtelse. Han
hørte til den slags lærere, som virkede i stilhed uden at gøre
sig bemærket i større kredse ved tale eller skrift. Ved begra
velser bekendte han troen og bad fadervor; når han kendte
den afdøde, talte han, kort, men alvorligt og dybt.
Mortensen blev næsten 90 år. Ved meddelelsen om hans
død skrev en af hans gamle elever i »Horsens Folkeblad«:
»Det er med dyb vemod, jeg læser, at min gamle lærer er død.
Det ene smukke minde efter det andet stiger frem i min sjæl.
Min tanke vandrer atter til den lille, lavloftede skolestue,
hvor jeg sad som barn og lyttede til hans tale. Der lærte jeg
noget, som har haft og altid vil have betydning for mig. Der
hørte jeg første gang danmarkshistorie fortalt på en god og
jævn måde af en mand, hvis hjerte brændte for Danmark
med en stille, men uslukkelig glød, og der hørte min sjæl
første gang suset af evighedens vingeslag, når han førte bibelog kirkehistoriens store skikkelser frem for os. Vi mærkede,
at det var en mand, som stræbte at gå i Guds fodspor, der
stod for os.«

NOTER
1. »Pastor Kognak« hed Hans Hagen Esmarch, født 1801, død 1865,
præst i Sønder Lem fra 1838-1865.
2. Jacob Brøgger Daugaard, født 1796, død 1867, biskop i Ribe 1850.
3. Rasmus Kirketerp, født 1814, død 1873, præst i 0 . Snede 1854-69,
provst Nordvang-Tørrild herreders provsti 1859, i Bjerge og Hatting
herreders provsti 1869.
4. Mads Peder Christiansen var medlem af folketinget. Han var gift
med cn datter af Morten Vejlgaard, der således er morfar til pro-
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fessor C. Christiansen og oldefar til højskoleforstander C. P. O.
Christiansen og dr. med. frk. Johanne Christiansen.
5. Ferdinand Emil Seidclin, f. 1822. var præst på Holmsland 1857-70,
hvorefter han blev sognepræst ved Vor Frue Kirke, Arhus. Han vtr
gift med sin broderdatter.
6. Jens Chr. Snog Kjær, født 1822, død 1869; provst 1864.
7. Det, der fortælles i erindringerne, er for det sidste afsnits vedkom
mende sammenholdt med en artikel om Morten Mortensen af pastor
H. Engberg i »Hjem og Skole« 1928: »Tre gode degne«.

EN HEDEBONDES LIVSDAG
Af Jens Siggaard.
Min fader Joban Peder Siggaard er født på »Lassesgård« i
Ikast sogn 17.-9. 1841. - Allerede da far var ca. 6 år døde
farfar.
Min bedstemoder giftede sig igen med gmd ungkarl Jens
Jensen i Uhre v. Karup. - Dette blev altså min fars frem
tidige hjem. - Mine stamfædre har boet i Bording, Ikast og
Gjellerup sogne i århundreder tilbage i tiden som bønder,
men på spindesiden er der kommen en tysker ind i billedet. Min bedstemoder stammede fra de såkaldte kartoffeltyskere.
Min moder, Elisabeth Jensen, f. 11.-12. 1844 i »Ildsgård«,
dengang Sunds sogn, gi. slægtsgård. - Min moders slægt har
boet på denne hedeegn som bønderfolk langt tilbage i tiden.
Min faders barndom og ungdom i Uhre.
Hjemmet var en stor hedegård på flere hundrede td. Id.,
der gik fra Karup å til langt mod syd i den store hede, der
strakte sig til Ilskov, mod øst til Agerskov og mod vest til
Simmelkær.
Min fader havde kun én helbroder. Og hvordan deres
barndom og ungdom formede sig, har jeg ikke megen viden
om, men de fik jo stedfader, og der kom efterhånden seks
halvbrødre til og en søster. - Det var en stor flok, men på
den store gård var der arbejde nok at sætte dem til, for den
gang var det ikke skik, at gårdmandsbørn kom ud at tjene,
og sjældent gik de over i andet erhverv. - Efter den tids
forhold var min bedstefader en dygtig landmand, og hans
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*lldsgaard*, min moders barndomshjem, som endnu er i slagtens eje

navn findes i Kongenshus hedepark over hedeopdyrkere. Gården blev senere delt mellem to af brødrene, og mine
bedsteforældre kom på aftægt hos den ene.
Min fader og hans helbroder handlede lidt med uldtøj i
deres unge dage, ved jeg, hvilket var et privilegium for
Hammerum, Sinding og Lysgård herreder. Man fik et pas
på herredskontoret og kunne så rejse landet rundt og sælge
uldtøj, men måtte kun handle med hjemmestrikkede varer;
var der andet i pakken risikeredes, at politiet konfiskerede
det. - Såvidt jeg ved, var det kun lidt, min far handlede,
hvorimod min farbroder handlede mere. (Ved hans rejser
rundt i landet fangede mormonerne ham, og han rejste til
Utah i USA. Da jeg var dreng, var han her hjemme et par
år, rejste rundt og holdt møder, han var blevet en velhavende
mand). - Min far blev indkaldt som soldat i 1864, var kon
stabel. - Disse gamle kanoner var ikke legetøj at have med
at gøre, og skønt min far ikke tog nogen skade på kroppen,
tog det på hans hoved, han led meget af hovedpine, var
indesluttet og genert alle dage.
Min fader blev jo sikkert ikke sparet for arbejde, det
varede jo noget, inden de yngre halvbrødre kunne tage fat.
Far var den ældste.
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Mine foraldre bliver gift.
Min faders stedfader havde købt Vallersbæk mølle i Karup
sogn; den satte han to af de yngre sønner til at bestyre, der
var også landbrug til. For disse var Elisabeth husbestyrer
inde. Hun har fortalt mig, at engang kom en frier fra en gård
i Tjørring sogn v. Herning. Hun gemte sig i kælderen og
kom ikke op, inden frieren var kørt af gårde. Min bedstefar
ville ikke tvinge hende til giftermål. - Der i Vallerbæk mølle
mødtes mine forældre, jeg tænker første gang, og blev for
lovet. Forlovelsesringe var der nok ikke noget, der hed, i
hvert fald ikke for bønder.
Der købes ejendom.
Inden giftermålet skulle der købes ejendom. - Min moder
har fortalt, at de bl. a. så på en ejendom i Moselund i Bor
ding, marken var meget stenet, så den syntes mor ikke om.
»Der skal mine penge ikke anbringes,« bestemte hun. (Moder
havde en arv efter sin moder, der var død. Bedstefader var
gift anden gang). - Enden på sagen blev, at de købte en
ejendom i Ilskov, mtr. 2 c, på ca. 70 td. Id., mest hede og
mose. Manden, de købte jorden af, hed Jeppe Nielsen, hvis
fader, Niels Jepsen, var på aftægt. (Dengang var det skik,
at sønnen fik faderens fornavn til efternavn). Niels Jepsen
havde fraskilt en ejendom på ca. 10 td. Id. og opført en lerklinet hytte; der boede han og konen. Denne ejendom skulle
altså mine forældre drive. - 2.-12. 1870 var mine forældres
bryllupsdag, min fader var da 29 og moder 26 år gammel.
Brylluppet stod sikkert i »Ildsgård«, da de er viet i Sunds
kirke. Bryllupsfesterne varede dengang i en 2 à 3 dage.
Ejendommen overtages.
Der er et gammelt udtryk: »Dær kommer remp atter bøjel.«
Det var en forsømt og uopdyrket ejendom, mine forældre
overtog. Der var kun et par små, lerklinede huse. De
begyndte med et par stude og nogle få kreaturer. Avlsred
skaberne var sikkert meget primitive; men de tog fat med
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unge kræfter. - Allerede året efter, i 1871, byggedes en
kostald med ladegulv i nordre ende. Huset muredes op af
myremalm, hvoraf der fandtes en del i Ilskov dengang, nu
er den næsten opgravet. Årstallet 1871 blev indmuret i søndre
gavl af røde mursten. Taget var lyng og halm. - Denne byg
ning stod til omkring 1926. - Et par år efter byggedes nyt
stuehus, hvis mure står endnu. Stuehuset var muret af røde
teglsten. (Man brugte at tække med lyng og strå eller ude
lukkende med lyng. Inderst på lægterne var lagt et tyndt
lag strå eller rør). Allerede dengang var der teglovn i Munk
linde, der hentedes stenene. - Når der skulle bygges i gam
mel tid, hjalp naboerne til med kørsel og sligt. - Skillerum
mene blev murede af soltørrede sten, som man lavede selv liærstien.
Heden dyrkes op.
I gammel tid brugtes først at svide lyngen af, derefter pløje
de» lyngskorpen tynd. Om sommeren derefter, når plov
furerne var tørre, blev der sat ild til, og så brændte og ulmede
ilden i måren hele sommeren. Der blev så et lag aske, der i
efteråret blev pløjet ned som gødning. Derefter såedes rug
et par år. Var jorden moseagtig, så der var et tykt mårlag,
kunne man igen sætte ild til og avle korn, for så at slutte med
spergel i 2-3 år. På denne måde blev megen jord ødelagt og
udpint, den måtte ligge ud i flere år, før den igen var sammengroet og kunne dyrkes påny. Mulden blev brændt, så der
kun var sand tilbage. Men det bekymrede ikke hedebonden,
der var hede nok at tage af, man vidste knap, hvor skellene
gik. Den på denne måde opdyrkede hede sprang snart i
lyng igen. - Endnu i min barndom var der nogen ude på
Skåphusmark, der drev landbrug på denne måde.
Nyere opdyrkningsmetoder.

Den jord, min fader fik at arbejde med, var opdyrket på
den foran beskrevne måde, men det meste var hede. På
den tid var man så småt begyndt at bruge mergel. Først
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pløjedes heden som ovenfor beskrevet, lod den ligge et par
år, indtil den igen sprang i lyng, gav den en dyb pløjning,
harvede bagefter, og så blev der kørt mergel på. Vi fik
mergelen i Munklinde. Om vinteren i barfrost hentede vi den
og kørte den ud på ageren og spredte den så om foråret.
Mergelen lå spredt på marken hele sommeren, hvorved den
formuldede og skørnede den rå jord. - Sidst i august og først
i september blev jorden påny pløjet, harvet, og der såedes
rug, der brugtes kajnit og thomasslagge dengang som kunst
gødning - men der blev sparet på den. - Efter den behand
ling blev der en meget god afgrøde rug, strået kunne næsten
være i mandshøjde. Næste år blev der staldgødet, igen sået
rug eller undertiden lagt kartofler. Så igen rug et eller to
år uden gødning. Sluttelig såedes der havre eller blandsæd,
hvortil der blev gødet med staldgødning på den måde, at
der blev spredt et tyndt lag fra vogn, som blev harvet ned.
Som udlæg såedes der græs og kløverfrø, men tit blev der
købt noget billigt afrensningsfrø, der var meget ukrudt i.
Marken lå så ud i 3-4 år eller længere.
Nu om dage er man kommen ind på - efter at lyngen er
afbrændt - at pløje dybt, helt ned under alen, tilføre mergel
eller kalk- så korn eller lægge kartofler med det samme,
men efter mit skøn er det nu ikke altid, at denne fremgangs
måde lykkes det første år. Jorden er for rå. - I min drenge
tid pløjedes der med stude, sindige og stædige, forspændt en
spinkel plov, der løb af jorden næsten ved hver sten, den
stødte imod. Nu til dags drøner traktoren hen over heden
forspændt en plov af uhyre dimensioner i forhold til den
gamle, spinkle studeplov.
Det daglige arbejde om vinteren på en hedegård.
I min første drengetid og før tjente hedebonden sit udkom
me ved strikning af uldtøj (hosebinding) og stod tidligt op
om morgenen, og ved lyset af en tælleprås kartedes, spandtes
og strikkedes der af hele familien, børn, voksne og tjeneste
folk. Men i min tid gik man efterhånden over til at leve af
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landbrug som hovederhverv. - Om vinteren stod man ikke
op ret længe før, det blev lyst. - De ku eet betål sæ å brind
lys. - Man gik i stalden. Kvinderne malkede, æ kålfolk
fodrede og mugede. Nær de war øwerstajn, sku vi ind å ha
wo dower, der bestod af mælkegrød, grød, der var levnet
aftenen før- byg eller boghvedegrød, der blev overhældt
med kogende centrifuge
mælk. Alle langede til fa
det. Undertiden vankede
der et fedtebrød til, som
me tider og steder lidt opstuvede kartofler og i slag
tetiden blodpølser med
fedtegrever (swotpøls).
Barndomshjemmet (Stuehuset bygget 1872)
Hver havde sin ske, der,
når man var færdig, blev
slikket ren og lagt i bordskuffen til næste gang. — Somme steder
blev spisegrejerne stukket op ved loftsbjælken. Æ kålfolk reest sæ
å gik ud i æ ståid og lå. — Kvinderne ordnede huset, redte senge,
fejede stuerne og strøede hvidt sand på. — Der var kun brædde
gulv i æ freestow, da jeg var dreng. — Der kartedes, spandtes og
strikkedes. — I mi ongdaw vævede mine voksne søstre alt slags tøj
om vinteren. — I almindelighed var det skik, at karlen eller karlene
stod i loen og tærskede — alt kornet blev jo tærsket med plejl —

men da jeg var voksen, hjalp jeg min fader både med fodring
og tærskning. Ellers var det skik, at manden passede fodrin
gen til dels. - Min morfar var røgter på sine gamle dage i
»Ildsgård«, frivillig og gratis. - Ved middagstid sku man ind
te onnen, denne bestod i almindelighed af kartofler, sovs og
flæsk. Kartoflerne blev sat ind på bordet, og vi pillede dem
op i et fad, dyppelsen blev sat ind i panden, flæsket på en
tallerken, vi dyppede i panden, tog et stykke flæsk i fing
rene og bed af det med tænderne. I min barndom fik vi kun
én ret, senere fik vi vælling eller grød til anden ret. En enkelt
dag fik vi kål eller ærter. Klipfisk eller fersk fisk kunne også
indtræffe i stedet for flæsk.
Hardsyssels Aarbog LXl
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I det daglige arbejde kunne der være lidt afveksling. Der
skulle køres til mølle (dengang i Sunds). Soen skulle til orne,
koen til tyr, der skulle måske et kreatur til marked o.s.v.
Var det mergelføre, skulle der køres mergel. I tøvejr pløje
des der hede.
Foråret kommer.
Der skulle helst være optærsket til marts, da begyndte forårsarbejdet, hvis ellers vejret tillod. Nu stod man før op kl. ca.
6. Efter morgen arbejdet og davrespisning blev der spændt
for. Kartofler satte man dengang allerede i marts. Men først
skulle der køres møg ud på ageren. Det blev ikke spredt ud,
men lagt i en række midt på ageren. Kartoflerne blev lagt
i bunden af furen, det blev min søster og jeg sat til. En dag
lejer og min mor tog med en greb møget og strøede det langs
ad furen over kartoflerne, der blev lagt i hveranden eller
tredie fure. Min far pløjede.
April måned var streng, dagene var lange, og formiddags
mellemmad og do. eftermiddags fik man først til maj. Man
spændte fra, og trækdyrene fik æn på gjaw, men mennesket
fik intet, jo, nok en mundfuld surt øl. - Man arbejdede i
marken til mørket faldt på, så tog man hjem, kom ind og
spiste sin mælkegrød, boghvede- eller byggrød, de sidste var
tit lavet i kærnemælk (surgrød). Et hul midt i grøden var
fyldt med sirup, som alle mand dyppede skeen i. Et fad
mælk stod ved siden af grødfadet (skummet eller centrifuge
mælk). En skefuld mælk til en skefuld grød var taksten.
Alle mand langede til fadet selvfølgelig. - Bagefter skulle
der skæres hakkelse med håndkraft ved lygteskin. - I vinter
halvåret fik vi sænitidsmældmad med ost og pølse.
I min drengetid var der ingen, der dyrkede roer i Ilskov.
Det begyndte så småt, efter at jeg var konfirmeret. - Jeg
tror, min svoger, Martinus Andersen, var en af de første, der
begyndte. Det var kun turnips, der dyrkedes, og kun et par
agre. Roerne blev sået på kamme, en såmaskine blev spændt
bagefter ploven. Manden styrede ploven og karlen maskinen.
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Man brugte også først at pløje kammene op og så bagefter så
frøene med en maskine, man skød foran sig. Nogle brugte
også at så frøene af en flaske, hvori der var lavet et hul i
proppen; man ridsede så først med en stok langs ad kammen.
Bagefter klappedes der til med en skovl, eller man dækkede
frøet ved at køre med en trillebør, hvis hjul trykkede jorden
fast om frøene. - Man troede dengang ikke, at der kunne
gro andet end turnips på den magre jord; men enkelte prø
vede til med kålroer, og efterhånden blev der kun dyrket få
turnips. Min fader holdt på turnips, han sagde: »De hær
kålrabi, de ær søm næ hor knallerværk.« - Nu dyrkes tur
nips næsten ikke.

Brakmarken.
I ældre tid, da græsmarken lå ud i flere år, og der ikke dyr
kedes roer, havde man hvert år en brakmark i omdriften.
Der var helbrak og halvbrak. Skulle marken brakkes, sku æn
fælles (piøjes tynd) i efteråret eller i løbet af vinteren. Når sæden var lagt i foråret, tog man fat på at pløje brak
marken dyb. Den sku så holies mat hele sommeren. Ak, ja!
Det wa letter så end gjor, og var der intet andet arbejde, så

så fåer: Du ka ta hen o harre o æ brakjoer, og der gik man
så og harvede, så man var grædefærdig, harven var fyldt
med sener ved hvert skridt, og så skulle der løftes i det
uendelige. - Vi havde tre harver, en dansk, en svensk og en
sæddækker. Når man ser disse gamle redskaber ved siden af
de moderne, landmanden nu har, ligner de gamle legetøj.
Halvbrak blev fæller i æ hunddaw, blev igen pløjet dybt
i efteråret, harvet og pløjet igen sidst i maj eller først i juni.
Harvet og sået boghvede eller spergel (uden gødning). Var
det lavtliggende jord, såedes der undertiden seksradet byg,
der fik staldgødning. Helbrakken skulle piøjes et par gange
i løbet af sommeren.
Min fader var en god pløjemand, furerne lå snorlige, og
det til trods for, at hestene gik ud og ind, og var der en tot
6*
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græs i nærheden af furen, tog de den med. - »Han æ jo så
stærk,« sagde naboen.
tørreti.
N ar forårsarbejdet var til side, skulle der graves tørv. Hede
torv og klyner. Mæ æ tørrespå gravedes store, runde, tynde
hedetorv, eller tykkere firkantede, hvor der var tyndt mår
lag. - Klyne gravedes i mosen, der kunne være 10-12 klyne
dyb. (En klyne var ca. 2 tommer tyk, ca. P/a kvarter lang).
Som børn bar vi klyne ud i hænderne og satte dem til tør
ring. Fader stod i graven og smed op mæ æ klynspå. - Efter
hånden som heden blev dyrket op, måtte vi købe hedetør
vene, men vi gravede dem selv. - En pinselørdag var jeg
sendt ud i heden at grave tørv. Man kunne se milevidt, det
flimrede i horisonten, en enkelt tørvegraver hist og her. Mit
venstre lår var øm af spaden. Solen brændte nådeløs over
min svedige ryg. Jeg tænkte ved mig selv: Det er godt, i mor
gen er det pinse. Hele to fridage lå forude. - Vi havde gerne
/ Æ

en tør periode sidst i maj og juni, den kaldte de gamle æ

tørretaer. - N år tørvene var tørre, blev de kørt hjem. Hede
tørvene blev sat i store stakke. Ved hver ejendom var der
stakke næsten lige så store som husene. Man brugte også
hedetorv at strø under grisene. Hedetorv blev især brugt til
at fyre med i bilæggerovnene, der var almindelige i stuerne
dengang. Man fyrede ind fra arnen, i den åbne skorsten.
Klynerne derimod kom i hus i æ sparhus, eller spændhus,
som næsten lå ved hver gård. Spærrene stod på jorden. Huset
var tækket med lyng. Klynerne brugtes mest til skorsten og
senere til komfur.
Da den gamle måde at bjærge brændsel på ikke er mere,
vil jeg prøve at beskrive den lidt nøjere. - N år hedetørvene
var halvtørre, blev de som regel rejst to mod hinanden med
lyngen indad. N år tørvene var tørre, blev de skruet i store
skruer, eller kjællinger, der havde korsagtig form. - Som før
omtalt bar vi de klaskvåde klyner ud i hænderne, hvilket gav
sorte hænder og arme og en øm ryg, men fader sagde, at vi
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havde ingen ryg. Senere tog vi tørvene med greb og kørte
dem ud på trillebør. Endnu senere kørte vi ud med hest for
en tørveslæde. Vi reest eet æ klyn - det var der andre, der
gjorde - men når de var halvtørre, satte vi dem op i små
skruer - røgler.
Høet bjærges.
Ved midsommer i slæt og høst stod hedebonden og hans folk
op om morgenen kl. 4-5. Ja, der fortælles endog, at en mand
i Sunds, (der havde stor høbjærgning), slet ikke gik i seng i
den tid, men lagde sig lidt på slagbænken et par timer. Min fader satte sig gerne først, han kom op, te o pek æ hjølli.
Jeg satte hestene på græs, mugede og fejede i stalden. Min
moder og søster malkede. - Vi havde ingen hjorddreng, som
jeg husker. Mine søstre, (hvoraf jeg havde tre), og jeg pas
sede kreaturerne. - Får og ungkreaturer skulle flyttes, og
køerne trækkes ud, inden vi fik wo dower. Og så var vi fær
dige til at tage i engen. De fleste steder blev kun konen og
hyrdedrengen hjemme. Vi tog vor formejesmældmar mæj o så
æ »gromand«, en stor stenkrukke med øl i, den blev sat i et
vandløb for at holde den kold. - Katskægg sku slås i æ dog,
var græsset halvstort, var det næsten eet te o slå. Det var
sommetider næsten ved at stortne for mine øjne ved at slå
katskæg en hed sommerdag. (Det er en græsart, der groede
på høje steder i engen, strid og kort). Henne a kl. 11 sku dær
hverres, høet, der var slået dagen før, skulle vendes.
Ved middagstid tog vi hjem o fæk wo onnen o wo mejessøvn. - Drøwtidaws var kl. 3, men så længe sov man nu
sjælden. Det var almindeligt, at karlfolkene sov i høet i
laden. - Før kl. 3 kunne det ikke nytte at trække køerne ud,
få så beest di. (Køerne blev malket om middagen). Var det
rigtig beesvejr, kunne dyrene rende rundt i tøjret med halen
i vejret, næsten til solen gik ned; mangen lille hjorddreng
har grædt sine modige tårer en sådan dag. - Nå, de, der
skulle i engen, lod æ hjord ta sæ a dee. - Om eftermiddagen
skulle der stakkes hø, man rev med små river, hvert strå
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skulle med. - Hesterive kendtes ikke i min barndom. Klokken ca. 5 spistes attemejesmældmar. Øldunken måtte
frem. En dram fik de sommesteder, det fik vi ikke. Ved
aftenstid skulle høet læsses på vogne. Det var almindeligt, at
kvinderne lagde læsset, karlene forkede. - Når vi kom hjem,
var der et læs hø eller to, der skulle ind i laden. Man brugte
at sprede høet på høpladsen udenfor laden. Det var gerne
deres bestilling, der blev hjemme, min moder og én af os
søskende; høet sku hverres en gang eller to i løbet af dagen.
Når vi andre kom fra engen, blev høet skubbet sammen,
ind mod laden, og så var det tit moder, der stoppede ind
ad de små glugger, det tog tid, høet skulle måske transpor
teres heel op o æ laj, det var vi alle mand om.
Omtrent alle ejendomme i Ilskov havde et engstykke i
Røjenkær. Røjenkær bæk har sit udspring i Øst-Ilskov, og
foruden de engstykker, der lå ved ejendommene, havde de
altså et større eller mindre engskifte længere mod vest. Det havde vi ikke. Men min fader havde købt et stykke eng
nede ved Linå nørreå, der løber ud fra Sunds sø. Det var et
stykke godt vandingseng, men det lå omtrent en mil borte.
Det var før vi fik cykler, og når vi henimod aften havde
fået høet læsset, måtte vi gå hjem det meste af vejen. Fader
var øm over hestene, andre sad oven på læsset, selv om de
sommetider havde to vogne efter en spand heste. - Hvor
var man stagtræt, når man nåede hjem. Vi havde mad med i
engen til hele dagen: Boghvedegrød med god mælk, ægpande
kage med flæsk, brød, smør eller margarine, ost, pølse, o så æ
gromand eet o fåglemm. - Jeg husker, engang min søster og
jeg overnattede i en høstak, så sparede vi den lange vej. Om aftenen fik vi så wå onnen, f. eks. kål eller anden søwels,
inden vi gik i seng.
Høsten skal bjærges.
Når høet var bjærget sidst i juli - dengang var der næsten
intet agerhø —var der ikke længe til, at rugen var moden,
man ku måske lige nå o gi æ brakjord en omgang inden. -
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Jeg var kun 15 år, da jeg fik le i hånd og skulle følge min
fader, hvem moder bandt op efter. En af mine søstre bandt
neg op efter mig. Det var mest rug, vi havde, og det kunne
godt være lang og svær at hugge i. Men den første dag eller
to i engen var værst. Man blev øm i alle lemmer, ja, man
kunne næsten ikke krybe af sengen om morgenen. De war o
fo æ »hjøllikal«.
Hen på eftermiddagen skulle det høstede korn sættes te
rå, 12 neg i hvert »sæt«. Raden satte man på ryggen af age
ren. Vi talte traverne, 1 trave var 5 sæt, - 60 neg. (Lyng
regnedes der 20 knipper til 1 trave). Hen mod aften skulle
et par af os hjem til kreaturerne. Æ nætter sku jo osse lawes.
Var det regnvejr en dag i høsten, sku dær lawes boen ud i
æ low. - Man brugte dengang at binde negene sammen i
tvillinger, før de kom i hus. - Kornet blev betragtet som en
Guds gave og blev behandlet omhyggeligt. I gammel tid
måtte hø og korn puttes ind ad de små glugger i muren - æ
gaf. - Når vi kørte korn i hus, blev der bredt et klæde eller
sække ud under æ gaf, for at opsamle det korn, der faldt fra
negene, når de blev puttet ind. - Et af os børn kravlede op
på læsset og rakte negene ned til mor, der rakte dem ind ad
æ gaf, hvor en anden tog imod og smed videre til far. Sku
æ tvillinger højt op i laden, var vi to til at eksportere dem.
- V a r høsten vanskelig, kunne det ske, at vi kørte korn ind
til ud på natten; så blev staldlygten hængt op på hanebjæl
ken. - I høstens tid måtte vi af og til hå æ »gromand« te æ
mond, øllet havde tilbøjelighed til at blive surt i sommervar
men, så vi drak hellere kærnemælk. - Laden var gammel og
snæver, så noget af kornet blev sat i stak. Derfra har jeg et
minde. Vi havde en daglejer til at sætte hæs, og da han var
kommen noget op i højden, blev han syg; men ville ikke give
op, skønt han klagede og vred sig som en orm, stakken skulle
være færdig. Mandens navn var Peder Adolf Olsen, han
boede i nærheden og døde forholdsvis ung. En anden dag
lejer hed Gravs, og da han haltede lidt, blev han kaldt Lam
Graves. Fader trakterede sine daglejere med et glas brænde-
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vin til maden. Jeg var i stuen og så, at manden blev så
underlig, han stirrede uafbrudt på brændevinsflasken, og
fråden stod ham ud af munden. Min far gik ud og spændte
for vognen, lagde halm i bunden, gik ind og tog Graves som
et dyr, lagde ham op i vognen og kørte ham hjem. Manden
fik delirium.
Efteråret holder sit indtog.
1. september, atter æ store markind, (et to-dages marked i
Herning omkring denne dato) hørte middagssøvn og formjesmældmar op, ligesom der heller ikke vankede noget om
eftermiddagen. - Æ daw wa lång, o æ træsker wa tång. Æ
måltier wa få, og æ mældmarer små. - Så snart vi fik ind
høstet, skulle der tærskes rug af te æn bægt brø. Rugen sattes
ud i et dejtrug o æ kalgordieg i æ soel, for at få det tørret,
hejsen vild er dæjn æ kvaen. Der skulle også tærskes sæderug
af, og der skulle piøjes til rug. Alt korn var måske ikke i hus,
der stod vel lidt grøn havre på lave steder. Boghvede var
der også en del af ude. - Da jeg var barn, dyrkedes ikke
roer; men lidt kartofler var der ved hver ejendom. Da jeg
blev voksen, gravede jeg kartofler op om formiddagen, om
eftermiddagen samlede vi op olie mand i spande og halm
løbe og læssede dem på vogn. Kartoflerne blev kulet ned i
jorden. Da jeg var barn, var der også kartofler under en
seng i sovekammeret, der var frostfri, o de wa let o kom te
nær vi sku ha katofler te wå onnen. - Somme naboer brugte
at hjælpe hinanden med at få kartoflerne op, så gik det med
løjer og skæmt. - I min barndom, når aftnerne blev lange,
kartede, spandt og strikkede mænd, kvinder og børn. Men
da jeg blev ældre, var det kun kvinderne, der gjorde te’gawn.
Slagtningen hørte også efteråret til. Det gamle flæsk var
harsk, kålen fik gul farve, og det var sejt at bide i til kar
toflerne. Fersk fisk var sjælden spise, som regel kun når
nogen havde været i staden. Klipfisk engang imellem, den
kunne købes hos købmanden; men første klasses varer var
det nu ikke.
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Kvinderne havde det værst.
I ældre tid fulgte kvinderne i marken (som omtalt), men
huset skulle jo også passes, selv om det ikke, hvad renhol
delse angår, blev gjort så grundigt som i nyere tid. Der skulle
fejes og strøes sand på. Køkkenbordet skures. Malkning var
kvindearbejde, der malkedes morgen, middag og aften. Pas
ning af svin og kalve var også deres bestilling. N år om mid
dagen æ onnen war ædt, kunne karlfolkene lægge sig, tit sov
de i høet i laden (i æ seng waer eet te o vær få flower og
lopper). - Kvinderne derimod sku vask op o bagefter ur o
malk, og dette kunne være en tortur, stalden var fyldt med
fluer, køerne slog med halerne og sparkede med benene,
halerne var tit fyldt med møg og ajle, at få en sådan ind i
ansigtet var ikke rart. Efterhånden gik strikningen af mode;
men kvinderne blev jo ved med at strikke til husbehov, og
lappe, det var der meget arbejde med, dagligtøjet var tit
lap på lap og klud på klud. - Min mor f. eks. gik tit og strik
kede på vejen hen at flytte køer. - Bagning og brygning
var jo også kvindens arbejde. - N år om foråret, æ træk wa
kommen fræ æ væk, skulle der klines og kalkes. Først strøg
man muren med komøg, bagefter med kalk, det var selvføl
gelig kvindearbejde. Min moder slagtede både kalve, får og
svin, vi børn skulle røre i blodet. Kun når der skulle slagtes
en stor so eller et kreatur, havde vi hjemmeslagter. Kvin
derne klippede får, stakkede tørv, læssede dem og satte
tørvestak.
Der var mange børn på heden, de skulle klædes og ren
holdes. Tøjet var hjemmevævet, og syningen besørgedes af
en omvandrende sypige. Renholdelsen måtte husmoderen
tage sig af, drengene måtte af og til have hovedet over bor
det, så kæmmedes håret med en karte, lusene raslede ned på
bordpladen for bagefter at blive knækket. Værre var det
med pigerne med det lange hår. Brændevin var en drik, der blev brugt i ethvert hjem,
»den fattige mands snaps«. Med måde er alting godt; men
der var hjem, hvor manden var dranker, og det gik især ud
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over kvinder og børn. - Disse forhold gjaldt især i min barn
dom og første ungdom.

Søndagen.
Søndag morgen fik vi kaffe, lavet i kobberkanden; der var
ingen pose i kanden. Til kaffen fik vi vafler, eller hvis vi
nylig havde bagt i den store ovn, kovlinger eller store kring
ler, bagt af temst møel, rugmel, der var sigtet eller rystet
genem et fint sold. Resten af dagen var der ikke megen for
andring af kosten fra det daglige. - Det var ikke hver søn
dag, vi kom i kirke, der var langt til kirken i Sunds. (Vi fik
kirke i Ilskov 1898). Det var sjældent, at min far kørte til
kirke; min mor gik tiest, og hun tog somme tider mig med.
Jeg mindes en vintermorgen, det var helt mørkt, da vi gik
hjemmefra, mine forældre ville til alters, og jeg var med.
Det var tindrende frost, jeg frøs og begyndte at klynke,
mine fødder var som is. Nedad vejen kom vi forbi et hus,
hvor der boede en kludesamler og hans kone. Kr. Bak hed
manden, der måtte vi ind, og jeg fik fødderne varmede;
ægteparret var lige stået op. Vi spadserede så videre ad den
milelange vej. - Var vi ikke i kirke, læste min far en prædi
ken om eftermiddagen, og vi børn skulle sidde stille og høre
efter, vi kiggede efter hvergang et blad vendtes, om det skulle
være det sidste. - Der var koldt i kirken om vinteren, før
der blev stillet kakkelovn op. Jeg husker en vinterdag, der
sad et islag på loftet, som efterhånden tøedes, så dryppede
det ned; der hørtes af og til et klask på en skaldet isse. Min mor bad aftenbøn med os børn, hun satte sig ved siden
af sengen, jeg husker: »Gud Fader i det høje, i varetægt mig
tag, fra synd og sorg og fare din engel mig bevare, som ledet
har min fod i dag.« Fadervor. I min ungdom gik der en åndelig vækkelse hen over Ham
merum herred. Der blev holdt møder i kirker og skoler.
Mange missionshuse blev bygget. Min moder tog mig somme
tider med, når et sådant hus skulle indvies i omegnen.
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Fritid og fornøjelser.
Fritid var der ikke meget af. Fyraften var et ukendt begreb.
Ferie var der intet, der hed. Tjenestefolk kunne få fri en
enkelt søndag, når de spurgte om lov. - Majmarked og stoe
markind i Herning var ifølge gammel tradition fridage. Der
var gøgl og drikketelte i massevis. Dans på byens hoteller.
Landevejen kunne være uhyggelig en markedsaften, når de
fulde folk kørte kapkørsel og piskede på de arme krikker.
- Som modtræk mod markedsgøglet blev der holdt ungdoms
møde i en plantage i Gellerup, der efterhånden trak mange
unge. - Gilder var der ikke mange af. - Høstgilder var ikke
almindelige, man fik en gang æbleskiver, når høsten var i
hus, det kunne også ske, at loen blev fejet, og de unge fik en
svingom en lørdag nat. De unge kunne også selv skillinge
sammen og holde et dansegilde i en privat mands hus. Ywelbøjel, var der noget, der hed, om gilderne der blev holdt i
julen, da blev der spist og drukket; der kunne det træffe, at
der i én stue blev spillet kort, og i en anden sunget salmer af
vækkelsens folk. - Vi unge kunne samles til leg en søndag
eftermiddag: sto ænk, bank gro læjer urr o. a. 1. En kort
tid var jeg medlem af en skytteforening. Vi stod og plaffede
mod en skive af pap søndag formiddag. Var en enkelt gang
til kapskydning sammen med flere sogne, hvor man fik
præmie for dygtighed.
Bindstouer af den gamle slags har jeg ikke kendt; men vi
kunne gå til aftensæde hos en nabo. Idet vi kom ind, spurgte
vi: Vil I ha’ bindere? Vi sad og røg tobak, spillede forskellige
spil eller sad blot og sludrede. Kvinderne strikkede. - Vi fik
en bid brød, sommetider en dram, inden vi gik hjem. Var vi
indbudt til unggilde en aften, legede vi forskellige lege:
Blindebuk, klap i hynder m. m. - En enkelt gang var jeg til
ynglingemøde (som det hed) i Sunds. - Der var enkelte den
gang, som tog på højskole. Jeg havde sat mig i hovedet, at
det ville jeg også, men det holdt hårdt, inden jeg fik lov,
særlig fra fader. Men vinteren 1901-02 var jeg på Børkop
højskole. Mine tre søstre kom ikke på højskole.
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Min fader var en hjemmets mand. Det var sammetider
moder måtte gå alene, når de var budt ud til gilde, fader
blev hjemme. Fader kunne gå en tur til Uhre at besøge sine
halvbrødre. Et år tog han til toftemarked i Viborg, der varer
to dage, dagen før red han på en hest, der skulle sælges, til
Uhre, overnattede hos sin bro
der og tog til Viborg dagen ef
ter. Hesten blev ikke solgt før
ste dag ; så fader måtte overnatte
sammen med et par brødre på
en købmands loft. Først trediedagen efter kom han hjem, uden
hest. — Engang da jeg var dreng,
var jeg med fader i Knudstrup
til marked; på hjemvejen kørte
vi om ved en mand fra Ager
skov, der kørte med stude og
var svirende ; manden svang svø
ben over de arme stude og kørte
om kap med os, der var heste
Jens Siggaard
kørende ; til sidst måtte han give
op. En anden gang kørte mine forældre til Knudstrup med et par
dejlige, sorte heste og kom tilbage med et par stude; men jeg tror
nok, fader knap an blev ked af at køre med stude.
Om aftenen ved vintertid kunne det ske, at fader røg en
pibe tobak, skråtobak brugte han ikke. »Herning Folkeblad«
fik vi af en mand i nærheden, en 4-5 stykker ad gangen; vi
fik dem altid sidst og billigst. Avisen læste fader om aftenen,
undertiden læste han højt for moder, der sad og spandt.
Moder var søvnig om aftenen, fader spurgte af og til: Hør
du ær? når han så, at moders hånd begyndte at synke.
Undertiden kunne det også ske, at moder satte fader i
arbejde om aftenen med at valke uldtøj, hvilket brugtes
dengang. Simer strøg fader også undertiden, det var, før
tækkegarnet blev opfundet.
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Plantningssagen
Ingen troede dengang, at der kunne gro træer på heden,
fader heller ikke. Der var kun en kålgård ved ejendommene
med lidt blomster, morgenfruer f. eks., stikkelsbærbuske,
køkkenurter, et enkelt piletræ og hyldetræ. Da Hedeselska
bet begyndte sin virksomhed på egnen i forrige århundredes
slutning, snakkede jeg med fader om at plante lidt træer, jeg
havde begyndt at grave nogle huller langs med en markvej;
men det ville fader ikke høre tale om, han jævnede hullerne
efter. Dog efterhånden begyndte folk at plante. Min fader
anlagde en lille have foran stuehuset med et par frugttræer ;
midten og lætræer rundt i udkanten. Jeg fik omsider lov at
plante nogle rækker graner nord for gården, og jeg tror nok,
fader glædede sig ved at se dem gro op; men han var ikke
let at få med på noget nyt, heller ikke med hensyn til avls
brug.

Mine foraldre tager på aftægt.
Da mine forældre var sidst i tresserne, tog de en 7-8 td. Id.
fra henne ved den gamle Viborg-Herning landevej, ikke
langt fra den ny stationsby, byggede hus og flyttede ind i
1907. Jeg overtog mit fødehjem og skulle svare aftægt på
den måde, at jeg skulle drive ejendommen, levere brændsel
og hø. Men fader drev den selv i mange år, hentede selv heste
og redskaber og leverede dem tilbage igen; desuden hjalp
mine forældre ofte mig med et og andet. De holdt et par
køer, grise og nogle få høns. I aftægtshuset tog mine forældre
igen fat på bindehosen, de strikkede benklæder, som fader
rejste til Herning og solgte til fabrikant Truelsen, fik tæjer
med tilbage og strikkede påny. Det var som i gamle dage,
når man så moder ved spinderokken, mens far strikkede.
I gammel tid stod rugbrødet i bordkrogen på den vægfaste
bænk, ve æ nejer bo’ænd. Min far skar brødet, mæ æ brøknyw. Mine forældre blev ved selv at bage, også efter de var
taget på aftægt. Moder bagte i komfurovnen.

94

Jens Siggaard

I mine forældres sidste leveår, da kræfterne tog af, fly t
tede de tilbage til deres gamle hjem. Der blev indrettet lej
lighed i østre ende af stuehuset. - De havde set heden svinde;
min fader opdyrkede ca. 25 td ld. hede og mose. - Da mine
forældre færdedes, i de unge
år, over den store hede fra Il
skov til Karup ad den hullede,
dybsporede hedevej, så de Loke
dryw mæ hans gjærrer i hori
sonten. På deres gamle dage
blev heden beplantet med fyr
og gran. En enkelt cyklist kunne
man møde, ja, endog en bil
kunne vove sig ud ; mødte man
sådanne uhyrer med hestekøre
tøj, så pisken i vejret, cykli
sten måtte stå af, bilen holde,
det var livet om at gøre at
slippe forbi.
Siggaards foraldre
Min moder døde efter et kort
sygeleje 15.-7. 1918. Fader levede til 27.9. 1923. Han sad på en
stol, fuldt påklædt, og var død. Lægen sagde af et hjerteslag.
Den gamle hedebondes livsdag var endt.

EN TROLDDOMSSAG FRA TVIS 1635
Af Vald. Andersen
Til Viborg landsting var 12. aug. 1635 mødt en repræsentant
for velb. Corfitz Ulfeld til Tvishus, nemlig ærlig og velfor
standige Peder Christensen i Breinholt, der skulle lade en
trolddomssag pådømme, idet Peder Christensen i Skavtrup,
Thomas Henriksen i Dall*, Markus Pedersen i Grønbak og
Thomas Pedersen sammesteds og deres medbrødre kirke
nævninge i Tvis birk og sogn den 3. juli sidst til Tvis birketing havde »Anna Christensdatter, gift med Oluf Sørensen
Munk i Tvislund, kirkenævn oversvoret for Throld-DombsConster og bedrift, hun skal have gjort.«
Altså en heks. Af sådanne var der i datiden temmelig
mange, men i årene forud for 1635 havde man dog i Vest
jylland fået ikke så få bragt på bålet1. Man vil synes, at
udsigten til den barbariske rettergang og straf, der ventede
den, der anklagedes for heksekunster, skulle have virket
afskrækkende på folk, som ønskede at omgive sig med over
naturlige evner. Om Anna Christensdatter i Tvislund havde
ladet sig advare i tide, eller hun var forblevet i rollen som
i hvert fald »klog« kone til op mod 1635, ses ikke tydeligt
af de afgivne vidnesbyrd.
Peder Christensen fremlagde et tingsvidne af Tvis birke
ting af 17. juli s. a. Maren Christensdatter af Stocuad havde

vidnet med oprakte fingre og ed, at hendes moder Drude
Jensdatter, som boede i Stocuad, blev meget syg og lå på

hendes seng udi 12 år. Og hendes halve krop var som død,
og benene var groet til hendes krop, så hun var en krevel.
* vel Skærpendal. E. J.
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Imidlertid hun lå syg, da omtalte og klagede hendes moder
på forn. Anna Christensdatter, Oluf Munks hustru i Tvis
lund, der med hendes trolddomskunster havde gjort hende
denne sygdom. Også, da hun lå på sit yderste, sagde hun, at
Anna Christensdatter var vred på hende, fordi forskr. Oluf
Munk tog hende til ægte (?). Og Anna C. havde lovet hende
en diæffuels færd.
Johanne Nielsattder i Haffuenstrup havde vidnet, at ved
»en pas« for 13 år siden var hun i Tvisholt hos hendes svoger
Anders som døde der. Han var da selv til bryllup, og da
tog hun og en dreng, som tjente Dynes i Tvisholt, ved navn
Jens Andersen, 3 køer i hus, som var Oluf Munks og hans
hustrus. Så kom Anna C. til Tvisholt og ville have køeme.
Da sagde Johanne Nielsd. og drengen, at hun ikke fik dem,
før deres husbond kom hjem. Så sagde hun, at de ikke skulle
blive så letbenede til at løbe efter hendes køer ad åre, de
skulle få en djævels færd, men de skulle ikke få det på én
tid. Straks derefter fik Johanne Nielsdatter »en fang« i hen
des venstre ben, så det blev så tykt som en karls midje. Og
hun havde samme fang i sit ben fra »om år, man skar rug,
til anden år derefter, man skar havre«, så hun var ganske
nær død deraf. Drengen Jens Andersen fik ligeså en skade i
sine ben, så han døde deraf. Dette bevidnede Dynes i Tvis
holt. Han ville gå til Anna C. (se efterfølgende), men blev
straks »for vand«, så han ikke kunne komme til hende. På
Tvis birketing havde Anna C. tilstået, at da Johanne Nielsd.
fik den skade i sit ben, lod de hende hente, at hun skulle
signe hende, hvad hun også gjorde, hvorefter Johanne N.
blev rask.
Inger Pedersdatter i Tvislund havde vidnet, at engang for
10 år siden kom Anna C. til hendes, og da blev hun vred og
gik bort. Og så straks førend »halledsmiddag« samme dag,
som Anna C. var der om morgenen »da løb en liden pige
barn for ved hende frem i stegerset, da syntes det hende, at
ligesom somme barn blev kastet på ilden, så den blev brændt
på brystet, så de kunne se det længe på samme barn.«
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Erik Knudsen i Tvis vidnede, at for 4 år siden havde han
et får at føde for Oluf Munk i Li. Tvislund, men siden han
fik det får at føde, blev hans øg syg. Erik K. sagde (til Oluf
Munk vel), at hvis ikke øget straks blev til pas igen, ville
han klage til sin husbond, og så blev hans øg og straks tilpas
igen. Men siden havde han ingen held haft med sine får.
3 væddere var døde, en blev gal, og druknede i en dam og
deingrube. Og han havde haft uheld med sine køer, siden
han kom i »skilling og vrede« med Oluf Munk.
Henrik Sebastsen i G'jettrupbæk vidnede, at han havde
lejet en plovstud af O. M. og studen var blevet »brødt et
lidet« på halsen, så tog O. M. studen fra marken hjem til
Henrik og sagde, at han havde drevet studen som en skjælm.
Henrik tilbød at betale for, hvad der var brødt på studen
for ploven i stedet. Da sagde O. M., at koen skulle blive
sådan, at den hverken skulle gå for plov eller malke. Samme

aften blev hans ko syg og døde andendagen derefter. Da han
tog huden af, syntes han, der slet intet blod var i koen.
Senere gik Henrik til O. M. og beklagede sig, at han havde
taget livet af hans ko. Da kom Anna C. og sagde, at hun
aldrig før havde gjort ham noget ondt, og han skulle være
glad, om han kunne beholde sin anden ko.
Jens Pedersen i LI. Tvislund forklarede, at da han og Oluf
Munk »skiftedes ved om deres værelse«, blev de uenige om
en kakkelovn. Da sagde Anna C., at han skulle ikke tage
sådan på, han skulle få en plage på sin krop derfor, og hun
havde tvunget »så gild en karl som han kunne være«. Og
det skete en påskeaften for 11 år siden; onsdag efter påske
blev han syg og lå på sin seng i 11 uger og kunne ingen mad
få i sig. Og siden Voldborgdag derefter kom Anna C. til
Skierpendal (hvor J. P. boede) og gik gennem huset, og da
blev han mere syg end før. Så gik hans broder og hans fader
til Anna C. og sagde, at hvis hun ikke straks gjorde J. P. til
pas igen, ville de tage hende for deres husbond. Nogen tid
efter blev J. P. til pas igen.
Hardsyssels Aarbog LXI

7
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25. juni s. a. havde Oluf Jensen i Toustrup, Jørgen Niel
sen i Vognstrup og deres medfølgere, 11 mand af Vinding
sogn, vidnet, at Anna C. var barnefødt i Lærkegaard*; der
havde både hendes moder og hendes morsøster været beryg
tet for trolddomskunst. Og hvem de havde lovet ondt, dem
vederfaredes det. 24 mand fra Krogsdal vidnede ligeså.
Efter et andet vidne havde Anna C. »ledig og løs«
bekendt, at hun kunne 5 signelser, men brugte kun de 3 signelser, som hun havde fået af en karl; de 2 havde hun lært
af en kvinde, og derfor havde hun ingen »gode« af dem og

kunne ikke bruge dem.
Niels Jensen i Tvis mølle havde vidnet, at den tid, før
fjenden kom i landet, var han syg og lå ved Munkbro; da
kom Anna C., og hun gjorde ham rask. Så spurgte han, hvad
hun ville have for hendes umage. Så sagde hun, at hun intet
ville have, men ville han give hendes barn noget, da måtte
han det. Så sendte han hendes barn nogen (ulæseligt) ned
til Tvis kirke, men dem ville hun ikke tage. Så blev han
meget værre (syg) end tilforn og blev sådan, som om to

havde klemt ham mellem deres hænder. Så bandt han sig
med et bånd »i hans midje«, og så langt båndet kunne nå,
gik huden af. Og i samme hans sygdom syntes han, kom 3
djævle ind, og den fjerde syntes han var på en ligbåre, og
syntes han, de var der, så længe han var syg. Så drog han
noget efter ud til Holstebro og købte brændevin for 4 sk. og
drak og mente, det skulle gøre godt, men det blev værre. Så
åget han med en vogn af Marup til Li. Tvislund. Han traf
Anna C.og bad hende gøre vel og hjælpe på ham. Så skændte
hun først storlig på ham, og så stod hun bag ham og »løste«
over ham, og så blev han tilpas. Så gik han hjem til Munk
bro, og takkede han hendes »minde« derfor.
Christen Henriksen i Gjettrupbæk vidnede, at mens fjen
den var her i landet, gik han ved Li. Tvislund med hans
faders kvæg. Da kom Oluf Munk til ham og sagde, at han
gd. fandtes ikke i Vinding, måske Lægsgaard. E. J.
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skulle få en djævels fred (el. færd), fordi han drev på hans
mark og ved hans korn. Så straks derefter blev han afsindig
og er det hver sommer. Og da kom der noget til ham i sko
ven, ligesom en »raget hund med ingen hale« og begærede
den højre hånd af ham. Men han sagde nej og gjorde kors
for sig. Så forsvandt det, men bagefter vidste han ikke af sig
selv at sige, men blev fundet ude på marken og åget hjem. Efter at disse vidnesbyrd var fremført, bekræftede Peder
Christensen i Skavtrup og Thomas Henriksen i Dal og deres
medbrødre kirkenævninge »med deres ed og toug*«, at de
havde svoret Anna Christendatter »en fuld kirkenævn over
for trolddomsbedrift og derpå bedet dem Gud til hjælp«.
Nu mente Peder Christensen så, at denne afgørelse skulle
stadfæstes af landstinget.
»Så var forn. bem. Anna Christensdatter her til stede og
højiigen svor og benægtede aldeles udi trolddomskunst
u-skyldig og u-brødig at være. Men bekendte, at hun kunne
nogen signelser, som hun og havde brugt, og dem her op
regnet. Formente forn. nævningsed ikke burde komme hende
til hinder eller skade. Men (vidnerne citeres) da hun selv
bekender at have brugt adskillige signelser, deres ord og for
malia opregnet, som hentyder til den hellige trefoldighed til
bespottelse, da bør hun efter kgl. maj.’ udgivne mandat at
rømme hans maj.’ lande og provincier og ej mere lade sig
der befinde uden den straf (som) vedbør.«2
*
Denne »trolddomssag« viser, at landstinget også kendte
andre straffe end bålet, når en heks eller heksemester stod
anklaget. Også i dette tilfælde som i alle heksesager var der
i første omgang fældet dom over den anklagede hjemme i
sognet, idet kirkenævningene, dvs. mænd fra sognet, havde
»svoret hende kirkenævn over for trolddomskunst«, gentaget
ved Tvis birketing. Megen frygt, men også had og hævngerrighed var dermed kommet til udtryk over for Anna Chri* toug, vidnesbyrd, jvf. tysk die Zeugen! E. J.
7*
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stensdatter, som efter vidnerne til fulde havde spillet rollen
som heks. Som et formildende træk, der ikke kendes fra
ret mange af sådanne sager, lod Anna C. sig påvirke af
truslen om at gå til husbonden. Hermed er hun egentlig
karakteriseret, nemlig som en heks, der også var »klog« kone,
som kunne signe og sandsynligvis også var blevet brugt til
at hjælpe mod sygdom og anden ulykke. Under sagens
behandling fremkom dog ingen vidnesbyrd herom, men kun
ufordelagtige. Dette skyldtes uden tvivl, at man hjemme i
Tvis havde afsluttet proceduren med det resultat, at Anna
Christensdatter skulle fældes. Fordelagtige vidnesbyrd, om
der havde været nogen, nåede ikke frem til den afgørende
instans, landstinget. Alligevel ser man i dette tilfælde, at
den blotte og bare heksefrygt, som vel også nu og da havde
kunnet gribe en landsdommer, holdes i baggrunden, og en
nøgtern vurdering af vidnesbyrdene bliver afgørende. Anna
Christensdatter, der ligesom hendes mand tit og ofte havde
optrådt uforsigtigt med deres trusler om ulykke, var ikke
heks, i dette begrebs værste betydning, men klog kone, der
kunne signe og havde gjort det.
Dommen var ikke just mild. At rømme land og rige må
forstås bogstaveligt Umiddelbart efter landstingets afgørelse
er det, efter sædvanlig praksis, bekendtgjort på Tvis birke
ting, at enhver som herefter husede Anna Christensdatter,
selv kunne forvente en streng straf. Benådning? Næppe.
1. Hardsyssels Aarbog, 25. bd., 66 ff.
2. Viborg landstings dombog C 1635, fol. 167 ff.

BREV FRA EN AUSTRALIENSFARER
Ved H. P. Hansen

Wilson Station d. 13.-12. 1874.
Kjære Forældre.
I mene vel derhjemme i det gamle Tårum, at jeg aldrig
mere vil lade høre fra mig, men Grunden til at jeg ikke før
har skrevet er, at jeg ingen fast Plads har havt. Nu vil jeg
først fortælle Jer lidt om Reisen bagefter kommer Even
tyrene jeg har havt i dette forunderlige Land.
Vi skulde, som I vel veed, have seilet fra Hamborg den
30 Juni, men vi kom først afsted den 3die Juli, det vil sige
den Dag kom vi ombord, men først næste Morgen Kl. 5
reiste vi fra Hamborg. Den 5te Juli havde vi jævn god
Kuling og de Fleste bleve søsyge, men jeg var ikke søsyg
hele Reisen igjennem. Den 9de om Eftermiddagen fik vi
Englands Kysten isigte. Kl. 8 saa vi Lys i Dover og vi kunde
tillige see Fyrtaarnet ved Calais. Kl. 9 begyndte det at
tordne og lyne og det vedblev dermed til Kl. 2 om Natten.
Den 10de Juli afsendte jeg et Brev til Jer, hvilket jeg haaber
I have modtaget, saavel som et fra Kjøbenhavn og to fra
Hamborg. Den 11 juli fik vi udleveret 6 Lod fordærvet
Smør og 3 Lod Sukker for hele Ugen, det var vor Ranson
hele Reisen igjennem for hver Uge. Hver Løverdag fik vi
fordærvede Sild, raadne Suurkaal og uspiselige Kartoffeler
til Middag, og ellers fik vi saa lidt Mad, at vi sloges om det,
skjøndt det var bedre til Svin end til Mennesker. Den 14 Juli
havde vi saa stærk Taage, at vi ikke fra Skibets Agterstavn
til Forstavnen. Vi passerede den Dag mange Dampere, som
alle gik for halv Kraft. Der stod en Mand paa Vagt hele
Dagen og varskoede ved at tude i et slags Basun. Taagen
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vedvarede hele Natten og Kl. 3 næste Morgen vare vi kun
circa 20 Favne fra Øen Alderney, da lettede Taagen, og nu
saa vi først, hvor nær vi vare ved at strande paa Øen. Nu
fik Mandskabet travlt med at halse rundt og kaste Ankeret
ud. Vi kastede Anker paa 16 Favne Vand. Vi laa tilankers
ved Øen hele Dagen. Denne 0 er stærkt befæstet, paa den
Side hvor vi laa kunde vi tælle 5 Forter. Det er en af de
normanniske Øer, men hører nu til England og det er et
meget høit Land. Den 16de Juli kom vi ud af Kanalen, ind
i hvad Søfolkene kalde den spanske Sø. Den 20de Juli om
Morgenen Kl. ’ var der Visitation i alle Kister og Køier efter
en H at og en Skjorte, men ingen af Delene fandtes, dog kort
efter fandtes Hatten i en Køie, hvor Tyven i sin Angst for
at blive opdaget, vistnok har kastet den hen. Den 27de Juli
passerede vi Øen Madeira paa flere Miles Afstand, men da
det er et meget høit Land, kunde vi tydeligt see Øen. Samme
Dag traf vi Nordvest Passaten.
Den 29de Juli passerede vi Øen Tenneriffa, det er een af
de kanariske Øer. Den 31te Juli saa vi en stor Flok Flyve
fisk, de ere af Størrelse som en Sild. Den 1ste August pas
sered vi den nordlige Vendekreds, samme Morgen fandt vi
en Flyvefisk forude paa Dækket. Den 2 August var det Søn
dag, og vi havde Dands paa Dækket til Musik af 2 Svenskere.
Den 3die August passerede vi Solen paa 161/2° nordi. Bredde
og tillige passerede vi een af de capverdiske Øer, Antonio.
Den 4de August gik vi om Middagen op til Kaptainen og
klagede over Maden, der var aldeles uspiselig, men Doctoren
gav os det svar, at Maden var saa god, at et hvert Herskab
kunde spise den. Den 5te August saa vi en Flok Bonitter.
Den 6te August fik vi en lille Forøgelse af vor daglige Ran
son Vand, saa at vi istedet for V2 Potte fik 3/4 Potte Vand,
men skjøndt vi havde en Maskine til at lave fersk Vand af
salt Vand fik vi dog kun raaddent Vand hele den Tid vi laa
i Varmen. Den 8de August var Varmen saa stærk at Tjæren
smeltede paa Dækket. Den 17 August traf vi Sydost Passaten.
Den 18 August passerede vi Linien, om Morgenen bleve vi
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Alle døbte, det vil sige, Skibsmandskabet stod ved Lugen og
beldte hver som kom op en Pøs Vand over Hovedet. Den
20de August beskyldte Matroserne Proviantforvalteren for
at have solgt af Skibets Brændevin, og næste Dag maatte
han levere Pengene tilbage til Pasagerene. Den 21de August
blev Thora Petersen fra Kjøbenhavn arresteret, fordi hun var
gaaet ned til de gifte Pasagerer. Den 23 August saa vi en stor
Mængde af de saakaldte Kapduer, de ere paa Størrelse som
en stor Due og de ligne dem endel i Skabning, af Farve ere
de sortbrogede. Den 24de August fødte Tømmermand Hen
riksens Kone fra Kiel, en Søn og Alt gik meget heldigt. Den
25de August fangede Styrmanden 3 Kapduer paa en Krog
med en lille Lærredslap paa. Den 27de August fangede vi 3
Albatrosser, det er meget store Søfugle og vi fangede dem
paa samme Maade som Kapduerne. Den 29de August døbtes
Henriksens Barn med Navnet Carl August. Daaben udfør
tes af Seminarist Møller fra Vorbasse. Paa Reisen gjorde jeg
Bekjendtskab med en Sjællænder, hvis Navn er Fischer, hans
Fader og Pastor Qvistgaard i Hemmeth ere Pleiebrødre. Han
var fra Boeslunde Sogn. Den 1ste Septemb. passerede vi Kap.
Vi havde den Dag stærk Kulde og Blæst. Den 7 Septbr. om
Natten blev der stjålen 6 £ fra en sveitsisk Skomager. Den
8de Septbr. fødte en svensk Gartner Larsons Kone en Datter.
Alt gik meget heldigt. Den 13de Septbr. saa vi en stor Hval
fisk. Den 14de Septbr. fik vi Storm og stærk Kulde og det
vedblev hermed til 2 Dage efter. Næste Dag laa vi underdreiede, det vil sige, vi havde kun 3 Seil til og laa og drev
for Vinden. Den 17de Septbr. opdagede vi Tyven der havde
stjaalet Skomagerens Penge, det var en Elsasser paa 16 Aar,
han havde skjult dem i et Frakkeærme. Den 19de Septbr var
der Klammeri mellem Kaptainen og Proviantforvalteren de
skjældte hinanden ud for Tyveknægte i alle Pasagerernes
Paahør. Den 23de October døde der et lille Barn af Tydsker
nes, det blev sænket i Havet næste Aften. Den samme Dag
saa vi Sydspidsen af Ny-Zeeland, og den 26de kastede vi
Anker i Lyttletons Havn om Formiddagen efter 112 lange
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Dages Seillads. Der kom kort efter Proviant ud til os, en
halv Oxe, frisk Brød og Kartoffeler. Kl. 2 om Eftermiddagen
kom vi i land paa en 0 , der hedder Huth og er Qurantaine
for alle Emigranter. Her levede vi godt i 2 Dage efter de
udstandne Besværligheder paa Reisen, saa kom vi ugifte unge
Karle og 5 Familier uden Børn 39 i Tallet med Dampskib
fra Lyttleton til en By 120 Miil engelsk længere syd paa, der
hedder Timaru. Her skulde vi arbeide ved Jernbanen.
Dette var nu Reisen. Nu kommer mine Eventyr i dette
forunderlige Land hvor vi Nat naar I have Dag, og hvor vi
see Solen nord for os. Ved Jernbanen arbejdede jeg i 5 Dage
og da jeg tog derfra, var der kun 4 Mand tibage af 39, og
det var af den Grund at ingen Mennesker kunde holde det
Arbeide ud som de bød os. Thi vi arbejdede rigtig nok kun
8 Timer om Dagen, men mange af dem der vare der tillige
med mig, havde arbeidet ved Banen hjemme, og de sagde at
det var kun Legeværk ved Siden af Arbeidet her, og saa gave
de kun 6 Sh. om Dagen, hvoraf vi skulde betale Kosten, der
kostede 2 Sh. pr. Dag, medens Englænderne fik fra 10 til 12
Sh om Dagen. Saa tog jeg da min Svakkert som de her kalde
det paa Nakken og gik min Vei. En Svakkert er Tæpperne
man har, og hvori man ruller si Tøi ind og vandrer saa fra
Station (udtales Stæsen) til Station , det er de store Faarehold, hvor de have fra 10,000 til 150000 Faar. Faareklipning er her en god Forretning, thi de faa 1 £ for 100 Faar
at klippe, og de Fleste klippe 100 til 120 Faar om Dagen.
Nogle men ikke Mange kunde klippe 200 Faar en Dag. Naa
som sagt, jeg tog min Svakkert og marserede af op i Landet
til de store Stationer og »askede after Work« som Engelskmændene sige. Jeg og en anden Dansker Niels Andersen fra
Gunderup Sogn ved Aalborg. Føde kunde vi få nok af, men
intet Arbeide. Naar vi kom og spurgte efter Arbeide, sagde
de, at de havde intet Arbeide, men derimod spurgte de os
om vi vilde have Noget at spise, og naar vi sagde ja, saa fik
vi alt det vi kunde spise og drikke og ovenikøbet Nattelogis
til. Her i Landet spise de 3 Gange om Dagen, og de faa til
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hvert Maaltid, Kjød, Brød og Kartoffeler, samt Thee, men
Rugbrød kjende de ikke. De Fleste spise her mere Kjød end
Brød. Til sidst kom vi til en Station, som hedder Maronon
Station og ligger mellem Geraldine og Asburthon. Her arbeidede vi ved Fensning, det vil sige vi indhegnede Markerne
med Pæle og Staaltraad, og skulde have 12 Sh. om Ugen
samt Kosten. Men da vi havde arbeidet her i 2 Dage saa
faldt jeg og forstuvede min Arm saa alvorligt, at jeg intet
kunde bestille og maatte have Doctoren til den. Han var
derude 4 Gange og tog 1 £. hver Gang, han boede i Asbur
thon og havde 3 danske Miil derud og Medicinen kostede
2 £. saa mine Penge slap og jeg maatte endda laane IV2 £. af
min Landsmand, der forresten var en stor Grobrian og kaldte
alle Skolelærere og Præster for Skurke og Kjæltringer, og
ligefrem sagde til mig, at han troede ikke min Fader var
bedre end de Andre. Da kan I rigtignok tro at jeg blev harm
1 Hu, men jeg havde nu engang laant Penge af ham, og jeg
vilde ikke forlade ham før jeg havde betalt, hvad jeg skyldte
ham. Paa samme Station var der en Skotlænder som hed
Wiliam Dunvoedee, en høi smuk Mand, der i en paafaldende
Grad ligner Skolelærer Jens Jacobsen fra Nørre Bork, han
havde hver Aften lært mig Egelsk, og ham fortalte jeg hvor
dan det hang sammen med min Landsmand, og da jeg efter
14 Dages Forløb atter var kommen mig, saa bad han mig
følge sig ind i hans Kammer og da jeg kom herind trak han
2 £. op af Lommen og gav mig, samt bad mig betale min
Landsmand hermed, da jeg spurgte ham om, hvor jeg skulde
sende Pengene hen, når jeg vilde og kunde betale ham, sva
rede han, at han havde ingen Addresse, men han mente vi
saa nok hinanden en Gang, om ikke før, saa i Christchurch.
Vist ikke mange af mine Landsmænd skulde have gjort det
samme og laant et vildf remmedt Menneske ovenikjøbet af en
anden Nation saa mange Penge, uden mindste Sikkerhed for
at jeg vilde betale dem tilbage, og hvor skal jeg træffe Man
den, han er Tømmermand, og han kan klippe Faar, han kan
ploie, høste og saae og er i det hele et Genie. Jeg skal glemme
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den Mand, om jeg saa blev 100 Aar. Næste Morgen betalte
jeg min Landsmand, hvad jeg skyldte ham, og drog ad
Christchurch til, medens han tog ad Geraldine til. Næste
Aften kom jeg ind til een af de smaa Farmere, som de her
kalder Kakaduer, for at bede om Nattely og Spise, men han
spurgte mig om jeg ikke var bedre til at gaa omkring paa
Publikhousene, som de her kalder Kroerne, og drikke mine
Penge op, end til at arbeide. Da blev Hjerterummet mig for
trangt, og jeg græd bitterligt, da han viste mig Døren, ved
Tanken om at jeg skulde gaa omkring i et fremmed Land og
betle om mit Brød. Da han saa det blev han mildere stemt,
og gav mig noget at spise samt Nattelogis. Næste Morgen
gik jeg derfra til Christ-curch, og da jeg kom til Byen, blev
jeg heel underlig tilmode ved at see denne Færdsel og glade
Menneske-vrimmel, medens jeg gik med en sulten Mave og
ikke en Skililng i Lommen, Saa vandrede jeg derfra til
Lyttleton, det er 6 engelske Miil. Her blev jeg tiltalt af en
Mand, der spurgte mig om jeg var Sømand, og da jeg sagde
ja, saa spurgte han mig, om jeg vilde tage med en Skonnert
til China og derfra først til England, og saa til Hamborg,
saa vilde han give mig 6 £. om Maneden og god Kost, men
saa tænkte jeg. Nei, jeg er ikke kommet til Ny-Zeeland for
at forlade det saa hastigt, det skal enten give Brød eller Død,
og saa gik jeg tilbage ad samme Vei jeg var kommen. Som
jeg nu gik i mine egne just ikke videre glædelige Tanker, men
dog stolende at Herren vil hjælpe den, der vil hjælpe sig selv,
og at han som føder Himlens Fugle og Markens Lilier klæde,
ogsaa vilde hjælpe mig i min Nød, saa kommer der en ung
Knøs paa min egen Alder ud fra nogle smaa Huse, der laa et
Stykke fra Veien, og han spurgte mig om hvad Landsmand
jeg var. Det fik han at vide, og saa sagde han, at han var selv
en Dansker, han var fra Langeland. Han gav mig det Raad,
at jeg skulde gaa til Chahsmere, der ligger Va Miil dansk fra
Christchurch, der vilde jeg nok faa Arbeide. Naa, jeg tra
skede da af til det ovennævnte Sted, der er en Dansker fra
Aarhuus Egnen, og da jeg kom der, saa blev jeg viist op til
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Herskabet, da saa Herren kom ud, spurgte han mig om jeg
kunde tale Engelsk, nei det var kun lidt, Naa, saa troede han
at jeg vilde have for meget i Løn, da jeg mærkede det, saa
sagde jeg at han kunde give mig hvad han selv vilde, saa
sagde han All-right, og saa blev jeg sendt ned at faa Noget
at spise og kom i Arbeide strax med at sætte Kartoffeler.
Næste Løverdag gik jeg op efter Penge og han gav mig et £.
og sagde at han vilde give mig det i Løn om Ligen. Eieren af
Chasmere hedder Wilson og har i sin Tid været Gouvernør
i Ost Indien, hvorfra han har medbragt 7 Hinduer, der
arbeide paa Chasmere. Chasmere ligger tæt op til Bjergene,
og Wilson har 20,000 Faar eller Ship som de her kalde dem,
gaaende paa Bjergene. Wilson eier tillige en anden Station
her paa Sydøen, som hedder Bangitato Station, og hvor ha >
har 120,000 Faar. Her er god Fortjeneste her i Landet, men
Alting er saa dyr af Luxusartikler at være. Et Pund Tobak
koster fra 5 til 7 Sh. og det er endda daarlig Tobak, det er i
smaa Stænger og Kager og det bruges baade til at ryge og
skraa. De bruge her smaa korte Træpiber eller Kridtpiber,
og de ryge og arbeide paa eengang. 1 Flaske Brændeviin
koster 6 Sh. og en Fl. Rom 5 Sh. Hvem der ville drikke, maa
hellere blive i Danmark, thi efter Fortjenesten er Brændeviin
alligevel bedre Kjøb der end her.. 1 Pund Sukker koster her
6 Pence, der er det samme som en halv Sh. og Smør koster
1 Sh. pr. Pund.
Klimaet er her meget mildt. Der falder ikke Snee om Vin
teren andet end om Natten, og det tøer i Reglen næste Mor
gen, og om Sommeren kan det være meget varmt. Fra Christ
church til Lyttleton gaar Jernbanen gennem Bjergene, Tun
nellen er */2 Miil dansk lang og de arbeidede paa den i 7 Aar.
Ved Byen Rakaia passerede jeg en Træbro paa en engelsk
Miils Længde, Skjernaa Broerne ville see smaa ud ved Side.i
af den og flere andre, som jeg har passeret her i Landet. Naa,
nu tror jeg næsten at jeg har berettet Alt hvad jeg veed om
Reisen og Forholdene her, og nu vil jeg til Slutning fortælI“
Jer lidt om, hvad jeg synes om Landet og Folkene her.
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Her i Landet bruge de ikke at tage Hatten af for hinanden,
de ere her alle lige gode, men alle de Englændere, som jeg har
truffen her, ere fødte Gentelemen, som Englænderne sige, og
de ere aldeles ikke raa. Jeg er meget godt fornøiet her, thi
Kosten er god og Fortienesten er god. Jeg kan magelig uden
at knibe paa Skillingen, som de sige, lægge 6 Rd. tilside om
Ugen, og det kan vist ikke mange Arbeidere i Danmark
gjøre. I Høstens Tid kan man hos Farmerne faa V2 £. om
Dagen for 8 Timers Arbeide, men det er strengt Arbeide.
Naar det er Folk der kan og vil arbeide strengt, saa kan de .
kort Tid her tjene mere end de kunne tjene hele deres Leve
tid i Danmark, at sige naar de ingen Penge har. Men jeg vil
dog Ingen raade til at reise herover, naar de ikke ere deres
Arbeide over Haanden, eller som mene at de strax kunne
gribe Lykken her, thi de ville blive slemt skuffede. Jeg troer
lok Ny-Zeeland er et meget godt Land for Arbejdsfolk, it j :.
Guldet ligger ikke strøet paa Landeveien, og man maa
arbeide strengt for at leve, saavel her som hjemme. Af vilde
Dyr eller Slanger er der aldeles Ingen her i Landet, og af
Indfødte saagodt som Ingen her paa Sydøen, men paa Nord
øen er der en Deel og de ere nok slemme at komme for nær
til. Jeg har kun seet en Halvsnes Stykker af dem her, og de
ere aldeles civiliserede paa denne 0 .
Hvorledes lever I ellers derhjemme i det gamle kjære
Tårum? I kjøre vel nu rask paa Jernbane? Er Søster Gine
hjemme? I kan troe jeg kunde have Lyst til at faa hende
herover, hun kunde ret gjøre sin Lykke her, men det var nok
Synd at tage Jert sidste Barn bort fra Jer. Fader sidder vel
endnu ved embedet? Hvordan har De det i Skovbølling, hils
Dem fra mig og siig Dem, at det næste Brev sender jeg til
Dem. Hils Dem i Bundsgaard, Jørgen han vel snart begynde
at passe Køerne. Henriette har vel ikke forglemt Morbror
Viggo? Hun er jo nu en stor Pige, og skal vel snart til at lære
at læse? Hils nu til Slutning i Møllen, paa Apotheket, Gud
moder Birthe og Alle de Andre Tårum, der bryde sig om en
Hilsen fra mig. Jeg haaber, at I snart skrive igjen og forglem
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saa ikke ar meddele mig hvad N yt der er passeret siden jeg
reiste hjemmefra.
Broder Victor har jeg skrevet til i disse Dage, men endnu
intet Svar faaet. Nu hilses I paa det Kjærligste fra mig Kjære
Forældre, og I skulle ikke gjøre Eder Bekymringer over mig,
thi Gud er god, og hans Miskundhed varer evindelig, og saa
længe jeg kan beholde mit Helbred, da kan jeg nok tjene
Føden og mere til, og med Guds Hjælp haaber jeg nok endnu
engang at see det kjære gamle Danmark. Hils Søster Gine fra
mig og bed hende skrive et Brev til mig, saa skal jeg skrive
til hende igen. Nu har jeg aldrig skrevet saa langt et Brev,
og jeg beder Dig kjære Fader, ikke at see formeget paa Skrif
ten, og ikke blive vred, om der hist eller her skulde være et
forkeert Tegn, thi Du veed at Skrivning aldrig har været mi
stærke Side.

Jeg er rask og sund og godt fornøiet og ønsker ret af Hjer
tet, at kunne høre det Samme fra Jer.
Sendende Jer mange kjærlige Hilsner forbliver jeg Jeres,
Jer aldrig forglemmende taknemlige Søn
Viggo Rasmussen.
Min Addresse er: Mr. Viggo Rasmussen
Chasmere, Christchurch P. O.
Canterbury Ny-Zeeland.

Ved afskriften er Viggo Rasmussens ortografi og tegnsætning
fulgt slavisk. Hvor meningsforstyrrende lakuner findes er
ingen ændringer foretaget. På side 104 linie 10 mangler »kunne
se« og side 105 linie 36 her mangler »aldrig«.

Genealogiske oplysninger til brevet kan afskriveren med
dele følgende: Viggo Rasmussen var født i Tarm skole 6.
september 1855, som yngste søn af lærer Jørgen Rasmussen
(1811-1883) og hustru Agnete (1818-1903). Han døde i
små kår i byen Kaikoura, New Zealand, 9. januar 1929,
uden nogensinde at gense sit fædreland.
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Endvidere korte oplysninger om de sidst i artiklen nævnte
familiemedlemmer: »Søster Gine« er afskriverens farmor
Georgine Agnete Dynesen (1851-1932) født Rasmussen,
datter af lærer Jørgen Rasmussen.
Beboerne »i Skovbølling« er Viggo Rasmussens søster og
svoger, lærer Jens Peter Jensen (1838-1908) gift med den
ældre søster Erasmine Kristine (1946-1927).
i »Bundsgaard« Aadum sogn boede søsteren Henriet;:
Christiane (1844-1924) gift anden gang med Jens Kristian
Olsen.
Jørgen og Henriette er søsteren Henriette Christiane’s
børn af første ægteskab med den afdøde møller Pedersen,
Ikast Mølle. Jørgens efterkommere kalder sig Bundgaard og
lever afskriveren bekendt stadigvæk i Ringkøbing amt. Hen
riette, født 1869 lever endnu i 1960 på »De gamles Hjem«
i Ryomgaard.
»Broder Victor« er Jørgen Victor Rasmussen, født 1845.
Han var i 1863 discipel på Kolding apotek, senere farmaceut
i København. Traditionen vil vide at han havde et splittet
sind. Han udvandrede til New Zealand antagelig omkring
1870. Han lod kun høre fra sig en enkelt gang og forsvandt
sporløst. Det lykkedes aldrig Viggo Rasmussen at komme i

forbindelse med Jørgen Victor Rasmussen.

BIDRAG TIL EN BERETNING OM DE TO ENGELSKE
LINIESKIBE ST. GEORGE OG DEFENCE’S FORLIS
PÄ DEN JYSKE VESTKYST DEN 24. DECEMBER 1811
Ved afdelingsbibliotekar Arne V. Frandsen
Nogen billig historie for England blev overfaldet på Dan
mark i 1807 ikke.
Den engelske Østersøhandel blev om ikke helt ødelagt,
så dog i høj grad vanskeliggjort så længe krigen varede,
fordi England nødsagedes til under store tab for dets krigsog handelsflåde i ikke mindre end 7 år at udvide sit krigs
territorium til også at omfatte de dansk-norske farvande.
For at dække sit enorme behov af krigsvigtige varer, og
det ikke mindst af tømmer, som det indtil krigen med Dan
mark til dels også havde aftaget fra Norge, måtte det nu
under resten af krigen sende store flåder af handelsskibe
ledsaget af krigsskibe til Østersøen. Skibene gik til forskellige
havne i Rusland, Finland, Svensk Pommern og Sverige.
De mindre fartøjer blev selvsagt hurtigere færdige med at
laste end de større og måtte af den grund vente på disse.
Derefter afgik skibene til forskellige opsamlingspladser som
f. eks. Hanö-bugten på den svenske østkyst, hvor de igen
måtte vente på dem, der skulle komme fra andre pladser.
På opsamlingsstederne skulle krigsskibene modtage dem for
at ledsage dem i samlet konvoj til England gennem Store
bælt, Kattegat og Skagerak.
De lettere skibe måtte på turen gennem de danske far
vande ankre op flere gange for at vente på de tungt lastede
og langsomt sejlende, og resultatet blev derfor, at konvojerne
kun langsomt bevægede sig frem.
Hertil kom, at skibene, der var fuldstændig ukendt med
besejlingsforholdene, ofte kolliderede og led havari eller
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strandede ved de danske kyster, hvor samtlige fyr selvsagt
var slukkede og alle sømærker inddragne, for slet ikke at
tale om de forholdsvis mange fartøjer, der tid efter anden
blev erobrede af kapere og kanonbåde trods de eskorterende
krigsskibe.
Den norske historiker Constantius Flood er tilbøjelig til
at mene, at denne del af krigen for Englands vedkommende
med millioner oversteg værdien af hele den danske flåde og
samtlige ca. 1500 opbragte dansk-norske fartøjer, foruden
tabet af flere tusinde menneskeliv.
Efter hans opgivelse behøvede England i 1812 ikke min
dre end 96 krigsskibe, hvoraf 16 var linieskibe, for at opret
holde sejladsen på Østersøen.
De største tab blandt konvojerne led englænderne sidst på
året 1811.
En flåde på et par hundrede større og mindre fartøjer
skulle efter at være samlet i Hanöbugten afgå mod England
først i november måned.
En del af dem var ladet med krigsmateriel, resten med
trælast og stykgods.
Hele flåden skulle ledsages af en eskadre under kommando
af admiral James Saumarez, der i årene 1807-14 ledede de
sømilitære operationer mod Danmark. Han havde hejst sin
stander på lord Nelsons så berømte linieskib Victory, der
havde en besætning på 850 mand og var udrustet med 102
kanoner.
Hans næstkommanderende var kontreadmiral Robert
Carthew Reynolds, hvis flag vajede fra St. George, et linie
skib med 853 mand og 98 kanoner. Det var under kom
mando af David Oliver Guion. Admiral Reynolds var en
officer med betydelige erfaringer, og han havde udmærket
sig ved adskillige lejligheder.
Blandt de øvrige store krigsskibe var: Defence, der var på
74 kanoner og havde en besætning på 538 mand og var under
kommando af kaptajn James Newman Newman; Cressy,
74 kanoner og 550 mand under kommando af Charles
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Dudley Pater; Orion og Vigo, hver på 74 kanoner, og Dread
nought på 98 kanoner.
Efter hvad engelske fanger senere oplyste, var der yder
ligere 1 fregat, 2 brigger og 120 handelsskibe i konvojen,
men efterhånden som den nåede frem til Storebælt kom flere
til, og det menes ifølge hollandske beretninger, at den på et
vist tidspunkt talte 230 skibe.
Admiral Saumarez havde fået ordre til, at han ikke under
nogen som helst omstændigheder måtte vente til senere end
den 1. november med at lade denne årets sidste konvoj afgå
fra Hanö-bugten, men han havde dog bemyndigelse til at
sejle tidligere derfra, såfremt lejlighed gaves, og hvis han
skønnede, at det var forsvarligt.
Konvojen sejlede følgelig til den fastsatte dato, men
stormfuldt vejr og ugunstige vindforhold tvang den til at
vende om ikke mindre end tre gange. Først den 9. i samme
måned lykkedes det endelig at komme afsted.
Konvojen avancerede kun langsomt, og da vejret fortsat
var dårligt, ankrede den natten til den 11. op ud for Born
holm.
Skønt det næste dag var stærk storm, blev der signaliseret,
at man skulle lette anker, men stormen var på dette tids
punkt så voldsom, at størstedelen af konvojen i stedet hejste
nødflag. Nogle skibe gik ned, medens andre grundstødte,
uden at det var muligt at komme dem til hjælp.
Næste dag stilnede vejret noget af, og konvojen sejlede
atter vestpå.
Den 15. nåede den frem til en position ud for Rødsand
Syd for Nysted på Lolland, hvor der blev kastet anker for
at oppebie gunstig vind.
Vejret var smukt indtil ved 16-tiden, da mørke skyer trak
op fra vindhjømet i NV, og ud på aftenen rejste vinden
sig til orkan ledsaget af lyn og torden, regn og hagl og sne
og slud. Linieskibet St. George befandt sig da i nærheden af
land, der lå agterud i sydøstlig retninig.
Hardsyssels Aarbog LXI
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Mandskabet blev derfor pebet op på dækket for at give
skibet mere ankertov, men orkanen var da så voldsom, at
vandet vaskede ind over dækket og skyllede alting med sig,
så det næsten var umuligt for mandskabet at opholde sig dér.
Endnu inden man var færdig, så man et stort handelsskib
komme drivende i mørket hen imod boven af St. George,
hvorved det sprængte dettes ankertove. Handelsskibet kræn
gede over og gik derefter til bunds.
Der var imidlertid ingen tid at spilde for det rædselsslagne
mandskab på St. George, og for at undgå at strande lod
man det andet bovanker gå, men vind og sø var så voldsom,
at ringen på dette sprængtes. Da man forsøgte at gøre pligt
ankeret klar, mislykkedes dette, så man hvert øjeblik ven
tede, at skibet skulle tage grunden. Man prøvede forgæves
på at sætte sejl for at foretage en kovending og dreje skibet
til vinden, men man havde næppe sat sejlene, før de blev
revet af ligene og ført bort af stormen. Til sidst lykkedes det
dog at få kastet pligtankeret, men også dette sprængtes ved
at pløje hen ad bunden, medens skibet fortsat drev længere
og længere ind mod kysten.
Kaptajn Guion og de øvrige officerer om bord foreslog
at kappe masterne for at lette skibet og derved redde livet.
Til at begynde med modsatte admiral Reynolds sig dette,
men omsider gav han dog ordre til at gøre det.
Men det var til ingen nytte. En vældig sø løftede det store
skib op og sendte det med voldsom kraft mod havbunden.
Skibet var strandet, og det stod temmelig hårdt.
Efter gentagne hug blev roret revet af dets hager, hvor
imod kættingerne stadig holdt; men til alt held sprængtes
disse ud på morgenen. Derved blev skibet helt frigjort fra
det løsrevne ror, der i værste fald kunne have slået det i
stykker.
Da det begyndte at lysne, konstaterede man, at man var
strandet ca. 4 miles fra land.
Vinden var nu løjet noget af, og søgangen var mindre
voldsom.
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Da vejret bedredes, og vandstanden atter steg, viste det
sig, at St. George ikke tog vand ind, og med hjælp fra andre
krigsskibe i konvojen lykkedes det at få det slæbt af grun
den. Det fik rejst nødmaster, underslået sejl og anbragt et
nødror, hvorefter det blev taget på slæb op gennem Store
bælt af Cressy, og en af de første dage i december gik det
ind i Vinga sund ved Göteborg, hvor der blev lavet et såkaldt
Packenhamror til det.
I alt strandede 10-12 større eller mindre skibe på Rød
sand eller blev taget af kaperne. En del af mandskaberne,
deriblandt 8 mand fra Cressy, der skulle være kommet et
af de strandede fartøjer til undsætning, men som var ude af
stand til at nå tilbage igen, blev ført ind til Nysted, hvis
indbyggere, så snart vejret tillod det, var i fuld gang med at
udlosse alt, hvad bjerges kunne.
Mellem strandingsgodset var der store partier af talg, sejl,
tovværk, planker, tjære og træspigre - altsammen kærkomne
materialer på et tidspunkt, da forbindelsen med omverdenen
i ordets bogstaveligste betydning var afbrudt på grund af
blokaden.
Fra dansk side fulgte man den engelske flådes bevægelser
med den største interesse. Overfarten mellem Korsør og
Nyborg blev gang på gang indstillet som følge af fremmede
skibes passage gennem bæltet, ikke mindst da de store kon
vojer skulle føres igennem nu, inden vinteren satte ind.
Efterårsvejret synes dette år at have været temmelig
uroligt. Således står der at læse i »Danske Statstidende« for
den 22. november 1811, at der natten til den 16. rasede et
frygteligt uvejr med lynild, torden, regn og hagl over
Maribo. Det ene orkanstød efterfulgte uophørligt det andet,
og det var, som om hele naturen var i oprør. Først ved
2-tiden om morgenen stilnede det af, men i løbet af natten
strandede en halv snes skibe på Rødsand ud for Nysted på
Lolland. De tilhørte alle den østfra kommende engelske
konvoj, der var gået til ankers i farvandet for at ride uvejret
af. Et af skibene var et linieskib, medens de øvrige var mindre
8*
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fartøjer, og inde fra land kunne man se, at det store skib
var nødt til at kappe alle master for at blive lettet så meget,
at det kunne komme fri af grunden. Et par dage senere for
søgte man fra Gedser odde at konstatere, hvorledes kon
vojen var sammensat, men vejret var for tåget og vinden for
stærk til, at man turde vove sig ud med både. Derimod
begyndte man losningen af 5 strandede transportskibe trods
det ugunstige vejr. Senere gættede man på, at det havarerede
linieskib måtte have været Victory.
Fra Sjællands, Fyns og Langelands kyster, hvor alle fyr
var slukkede, og alle sømærker inddragne, kunne man iagt
tage konvojens langsomme bevægelser op gennem Storebælt
og i farvandet syd for dette.
Den 21. om formiddagen lettede den med NNØ-vind og
laber kuling, og i mørkningen gik den til ankers under
Femern, hvor en af opsamlingspladserne synes at have været.
Nogle dage senere meddeltes det fra Tranekjær, at en
fjendtlig flåde ved middagstid var set sejle forbi Spodsbjerg
i nordlig retning. Bedækningen bestod af 1 tredækker på 108
kanoner med kontreadmiralsflag, hvoraf man forøvrigt
sluttede, at det måtte være årets sidste konvoj. Dens master
var gået tabt, og den var på slæb efter et par af de andre
orlogsskibe. Desuden var der 4 orlogsskibe, 2 på 80 og 2 på
74 kanoner, 1 fregat på 36 kanoner, 1 brig på 18 kanoner,
1 lettre de marque (d.v.s. et armeret handelsskib) og 3
armerede skibe. Den konvojerede koffardiflåde bestod af
38 skibe, hvoraf 3 havde blinde porte, 16 brigger, 15 galea
ser, 1 skonnert og 1 jagt; i alt var den samlede flåde på 82
orlogs- og handelsskibe.
Rapporter af lignende indhold fortalte, at flådeenhederne
var set fra Nyborg, Korsør, Lohals, Hov, Omø, Sprogø,
Refnæs og Kalundborg, og at de nu langsomt stod nordpå.
*
Den 2. december 1811 sendte sergeant i den kgl. engelske
marine Wm. Galey, som befandt sig om bord i St. George,
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et brev fra Göteborg hjem til sin kone i Milbrook, hvori
han bl. a. skrev:
»Vi havde fået ordre til at blive i Hanö-bugten indtil den
1. november, fordi en konvoj skulle samles ved denne tid,
men som følge af stormfuldt vejr og ugunstig vind var det
umuligt at sejle før den 9.
På denne og den følgende dag nåede vi kun lidt frem,
og om natten ankrede vi op i nærheden af Moon (brevskri
veren forveksler her uden tvivl Møen med Bornholm. Udg.s
anm.). Skønt der var stærk storm den næste dag, signalerede
vi til konvojen, at den skulle lette; men stormen var fryg
telig, og i stedet for at lette hejste størstedelen af konvojen
nødflag, og nogle af fartøjerne gik ned for øjnene af os, uden
at vi kunne yde dem den mindste hjælp med både på grund
af uvejrets rasen.
Da vejret den næste dag var blevet mere moderat, lettede
vi atter og stod ind i bæltet, et langt, smalt farvand på ca.
160 miles i længden, omgivet på alle sider af fjendens kyster,
og hvor det dybeste vand på flere miles kun er 7 favne.
Den 15. kastede vi anker ud for Sjælland (d.v.s. Lolland.
Udg.s anm.). for at oppebie gunstig vind, alt imens vi havde
været udsat for den stærkeste kulde og havde sejlet på lykke
og fromme gennem bestandig tåge, samtidig med at vi hvert
øjeblik ventede at blive indesluttet af store ismasser, som på
denne tid af året driver omkring i alle retninger og truer
med at ødelægge alt, hvad de kommer i berøring med.
Den dag (den 15.) vil jeg sent glemme. Den var smuk,
men temmelig blæsende indtil kl. 4 om eftermiddagen, da
truende mørke skyer trak op i NV, hvorfra vinden kom,
medens vi havde land i SØ i en afstand af 10 miles og ret
agterude.
Eftersom vi ventede, at natten ville blive urolig, bjergede
vi alle sejl, men lidet anede vi, da førstevagten kl. 8 gik til
køjs, hvad der skulle vederfares os, inden det blev lyst.
Ved halv 10-tiden blev førstevagten purret ud for at give
skibet mere ankertov, og ikke længe efter blev alle mand
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pebet op, da vinden på dette tidspunkt var vokset til en
sand orkan. Før vi imidlertid nåede at stikke ud på tovet,
var banjerne under vand fra for til agter, fordi vandet
strømmede ind gennem klydsene, medens de under skibets
voldsomme bevægelser førte alt (stole, borde, kistebænke
etc.) foran sig og gjorde det farligt for mandskabet at fort
sætte med at udføre dets pligt.
Vi var ikke færdige med at give skibet mere ankertov, da
vi hørte (ti mørket var så tæt, at vi ikke kunne se 10 yards
frem for os) nogle gennemtrængende skrig nær ved os fra
besætningen på et stort koffardiskib, som kom drivende hen
mod boven af os, og idet det sprængte vore ankertove, sank
det under os i en dyb bølgedal for aldrig mere at komme til
syne igen!
Mange af os græd af medlidenhed og var grebet af rædsel;
men der var ikke tid til spekulationer.
Vor egen fare var overhængende, ti ved at hive loddet
konstaterede vi, at der ikke var mere end 14 favne, skønt vi
havde ankret på 20, og vi anspændte hver nerve for at hin
dre vort skib i at drive ind mod kysten. Vi lod derfor vort
største krananker gå, men til ingen nytte. Det holdt kun et
øjeblik. Vind og sø sprængte ringen, som havde den kun
været en tynd tråd.
Vi var nu i en overordentlig faretruende situation, efter
som vi havde et tov ude af hvert klyds, medens dækslerne
ikke var gjort klar til at lade pligtankeret falde, og tovet
til dette ikke var fastgjort, så skibet kunne dreje bi, og der
var tre fod vand på banjerdækket. Vi ventede hvert øjeblik,
at skibet skulle tage grunden.
Vor eneste redning under disse omstændigheder var at få
sat sejl og kovende og dreje skibet til vinden; men i samme
øjeblik, som klyveren og forestængestagsejlet blev løsnet,
blev de slået i tusinde stykker.
Ved at hive loddet konstaterede vi kun 8 favne.
Kl. 6V2 begyndte det at lysne, og vi opdagede til vor
skræk og rædsel, at den sandbanke, på hvilken vi var stran-
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det, kun lå 4 miles fra land. Masterne, som vi havde bygget
vort håb om redning på, var slået itu af bølgerne, og vi følte
os overbeviste om, at der ingen udsigt var til at frelse livet,
med mindre Guds godhed ville træde mellem os og den tru
ende ødelæggelse. Til alt held blæste vinden ved dette skæb
nesvangre øjeblik i vort liv med mindre styrke, og søgangen
var aftaget noget.
I løbet af dagen (den 16.) kom de andre orlogsskibe så nær
ind på os, som sikkerheden tillod det, medens vort skib ved
blev at hugge tungt indtil kl. 8 om aftenen, da det ophørte
dermed, hvad der fik os til at frygte for, at det havde boret
sig ned i sandbunden; men til vor usigelige glæde opdagede
vi ved 12-tiden, at forstavnen havde drejet sig mod land, og
at vandet var steget 3 fod mellem kl. 8 og kl. 12, endskønt
der ikke er ebbe og flod på disse kyster.
Dette tilsyneladende mirakuløse tilfælde kan forklares på
denne måde: Som følge af at vinden havde været så voldsom
før, og at den var i NV på det tidspunkt, da vi stødte,
antager jeg, at vandet er blevet presset op gennem bæltet.
Efter at vinden havde lagt sig, dannede det på sin tilbage
venden et slags tidevand, hvilket forekommer mig at være
meget sandsynligt, da vi hele tiden havde NVstrøm.
Det sted, hvor vi grundstødte, var Nysted banke ved
Sjælland.
Vi lod nu pligt ankeret gå efter umenneskelige anstren
gelser; men ligesom det var tilfældet med de to andre ankre,
havde det overhovedet ingen virkning på skibet, idet ankeret
sprængtes, da det pløjede hen over grunden til trods for, at
det vejede 82 hundred-weight (ca. 4 tons - Udg. anm.).
Skibet fortsatte stadig med at drive mod kysten; bølgerne
var som bjerge; vinden, der var blandet med sne og slud,
hylede uhyggeligt omkring os, og vi blev af lodsen under
rettet om, at den eneste måde, på hvilken vi kunne redde livet

og lette skibet, var at kappe masterne.
Det vil være håbløst for mig at prøve på at skildre vore
følelser - dem er det umuligt at beskrive; til trods for at jeg
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har været med i mange kampe, både til lands og til vands,
har forlist og været ude for de største trængsler, så har jeg
aldrig nogensinde været ude for sådanne sindsbevægelser som
i disse uhyggelige øjeblikke.
I frygtelig spænding ventede vi på, hvordan det ville gå,
når masterne blev kappet, fordi vi ikke var sikre på, om de
ville falde klar af skibet eller hen over dækket og slå skibet
i stykker.
Men vor spænding udløstes snart.
Medens fokkemasten var ved at falde, løftede en svær sø
skibet højt op mod selve himmelen for at styrte det ned mod
havbunden (klokken var da to om morgenen) med den mest
forrygende kraft og et frygteligt brag, som syntes at skulle
slå alle planker itu.
Derpå fulgte et øjebliks stilhed, men snart efter hørtes fra
for til agter, at masten var klar, og nu beordredes alle mand
til pumperne og til at kaste kanonerne over bord, og hvad
der ellers kunne lette os.
Ikke længe efter hørte vi endnu et frygteligt brag - vi
stirrede et øjeblik ængstelige på hinanden endnu for bange
til at spørge, indtil vi til sidst hørte nogen råbe: »Det var
stormasten, der gik! Igang ved pumperne, drenge. Pas på;
om lidt vil mesanmasten gå! Så vil skibet blive lettere, og
hvis vi lever til daggry, kan vi, ved Guds hjælp, håbe på at
nå land - i det mindste en del af os - på resterne af skibs
siderne.«
Efter gentagne hug mod bunden blev roret til sidst revet
af dets tappe og blev hængende i rorkættingerne, som dog
også gik ved 5-tiden. Det var et held, at de gik, for havde
kættingerne holdt stort længere, ville skibet være blevet slået
i stykker af det løst hængende ror; agterenden var allerede
nu stærkt beskadiget.
Hvad der således ville have været betragtet som den stør
ste ulykke, hvis det var sket ved enhver anden lejlighed,
måtte nu forekomme at være den største nåde.
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Vor eneste trøst var dernæst, at skibet ikke tog vand ind,
en omstændighed, som i høj grad satte humøret i vejret hos
det næsten udmattede mandskab.
Ved at modtage assistance fra de andre skibe ved 10-tiden
søndag formiddag, den 17. (efter at vi havde været en slags
skibsvrag i 30 timer), var vi nu uden for al fare, og efter at
have sat nødmaster og underslået sejl nåede vi vor tidligere
ankerplads ved 2-tiden.
Den 18. var vi klar til at sejle igen, bortset fra at vi intet
ror havde, hvilket kaptajn Pater, H. M. S. Cressy, venligst
skaffede os, og på denne og den følgende dag forkortede vi
vor distance med 40 miles, idet vi konstaterede, at alt sva
rede til vore forventninger.
Jeg må nu fortælle dig, at af de 120 sejlskibe, som afgik
fra Hanö samtidig med os, kunne vi kun mønstre 75 den 21.
november, således at mindst 45 må være gået tabt.
Skibet, som sprængte vort ankertov, og som gik ned ved
os, var et stort, smukt skib på omkring 500 tons dødvægt,
og det var enten engelsk eller amerikansk, da vi tydeligt
kunne høre den fortabte besætning gentagne gange på engelsk
anråbe Herren om hjælp.
Trods al vor modgang mistede vi selv ikke én eneste mand,
ligesom ej heller én eneste blev såret.
For denne og enhver anden nådegave, som den almægtige
Gud har givet os, beder jeg dig sammen med mig opsende
den inderligste tak i hans hellige navn.
Vi skal alle sejle til England ved den første gunstige vind.
Vi har fået et godt skib til at ledsage os - det nye Cressy så vil folk sige, når vi når frem til England: »Her kommer
den gamle St. George i ledebånd ligesom et lille barn.«
Jeg havde nær glemt at fortælle dig, at vi igen i dag (den
2. dec.) næsten gjorde det af med St. George lige før daggry.
Da vi lå underdrejet med skibet, fordi vi vidste, at vi
befandt os tæt ved kysten, opdagede vi ved 7-tiden om mor
genen de hvide brådsøer lige i læ og næppe et bøsseskud
fra os.
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Cressy slæbte imidlertid snart af med os, da der var nok
af vand og gunstig vind.
Havde vi gjort denne opdagelse 5 minutter senere, ville
vi uundgåeligt have været fortabte, da stedet bestod af hårde
klipperev, af hvilke mange var undersøiske.
Gud ske lov er vi nu uden for al fare og sikre i Göteborg,
men jeg ønsker oprigtigt, at det var i Plymouth eller Ports
mouth.
Jeg overgiver mig imidlertid til den almægtige styrer af
alle ting og tvivler ikke på, at vi vil nå sikre frem til Eng
land ikke længe efter, at du har modtaget dette.«
Sergeant Wm. Galey nåede aldrig hjem til England!
*
Under opholdet ved Göteborg blev skaderne på St. George
udbedrede så godt, som det nu engang lod sig gøre, idet det
som sagt blev forsynet med nødmaster og et Packenham-ror,
hvorefter det efter officerernes mening ville være i stand til
at gøre turen til England.
Den 2. december var det, som allerede nævnt i sergeant
Galeys brev, nær gået galt igen med skibet, men til alt held
var Cressy i nærheden og fik det slæbt bort.
Den 17. december, da vinden var østlig, fik man lods om
bord, hvorefter St. George lettede anker og forlod Vinga
sund sammen med største delen af flåden, der bl. a. bestod
af omkring en halv snes linieskibe, deriblandt Victory,
Defence, Cressy, Vigo, Dreadnought, Orion, og nogle fre
gatter og mindre krigsskibe.
Hero afgik derimod først dagen efter sammen med Grass
hopper, Egeria, Prince William og resten af konvojen, der
antages at have været på 120 transportskibe, men det for
liste på Haak sand ved Texel ved den hollandske kyst, og
kaptajnen, officererne og hele besætningen omkom på 8
mand nær, der blev skyllet i land.
Vejrforholdene var fortsat ugunstige for sejladsen. Alle
rede ud for den svenske kyst meldte vanskelighederne sig på
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ny, og inden man rundede Skagen, skal tre af konvojens
skibe være gået tabt.
Ude i Skagerak begyndte det at blæse stærkt op fra NVN.
Det blev til det, man kalder en overkaststorm med byger
og til sidst en frygtelig storm med svær sø.
Efterhånden som man langsomt forcerede frem, svingede
vinden om til Vest fra Syd for til sidst at gå om i NNV, og
det varede ikke længe, inden St. George havde vanskeligt
ved at manøvrere. Nødmasterne og det interimistiske ror
bevirkede, at det hverken kunne følge med den øvrige del
af flåden eller længere var under fuld kontrol.
Admiral Saumarez, der stadig opholdt sig om bord i
Victory, havde ved afsejlingen fra Vinga beordret Defence
og Cressy til at holde sig i nærheden af St. George, medens
de andre flådeenheder satte kursen direkte mod England. De
tre skibe holdt derfor Nordsøen sammen i de følgende dage
i den forrygende orkan, der var ledsaget af voldsomme
regnbyger.
Mandag den 23. december om aftenen sammenkaldte kap
tajn Pater på Cressy sine officerer, fordi han mente, at man
var kommet for tæt ind mod kysten af Jylland som følge af
galt bestik, endskønt Cressy havde lods om bord. Han rede
gjorde for situationen, og da hans officerer var af samme
mening som han, enedes man om at kovende skibet.
Under denne manøvre løb man op i læ af St. George, som
man holdt sig tæt op til i nogen tid. St. George var under
stagsejl, hvorimod Defence lå underdrejet for stormsejl.
Efter at have konstateret, at St. George ikke gjorde forsøg
på at komme i forbindelsle med Cressy, og da kaptajn Pater
ikke turde udsætte sit skib for yderligere risiko, satte han
ved 21,30-tiden kursen vestpå mod England, som nåedes
efter en overordentlig vanskelig sejlads sammen med en del
af de andre skibe.
Defence blev derimod hos St. George, og det blev dets
skæbne.
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Admiral Reynolds signaliserede til kaptajn Atkins, at
Defence skulle prøve på at tage St. George på slæb. Der blev
derfor sat en båd ud fra Defence, og hvor utroligt det end
lyder, så lykkedes det at få en trosse om bord i St. George.
Defence satte derefter alle sejl til for at redde St. George,
men der var intet at gøre. Det blev til en håbløs kamp i det
voldsomme uvejr.
De to skibe blev slået ud af kurs og drev i pålandsstormen
langs Jyllands vestkyst. Det menes, at kaptajn Atkins lod
slæbetovet kappe for dog at kunne redde sit eget skib. Det
forekommer dog at være mere sandsynligt, at slæbetovet er
sprunget som følge af den frygtelige søgang.
Men under alle omstændigheder var alle anstrengelser
forgæves. De to skibes besætninger kunne intet udrette imod
uvejrets rasen. Deres og deres skibes skæbne var beseglet.
*
Omkring midnat mellem den 23. og 24. december blev
vagten og frivagten på Defence pebet op for at kovende
skibet, men en halv times tid senere ombestemte kaptajn
Atkins sig, fordi han ville vente, til St. George foretog
samme manøvre, og så forøvrigt fortsat blive hos det.
Ud på natten kunne man iagttage, at St. George afbrændte
blålys i læ og affyrede minutskud.
Førsteløjtnanten Mr. Paker meldte derefter kaptajn
Atkins, at St. George var strandet. Han gjorde samtidig
opmærksom på den alvorlige fare, deres eget skib befandt
sig i, og foreslog at følge Cressy’s eksempel. Kaptajn Atkins
spurgte, om St. George havde signaliseret, at de to skibe
skulle skilles, men da svaret var negativt, erklærede han, at
han ikke havde i sinde at forlade sin admiral i farens stund.
Ved 2-tiden flængedes storestagsejlet, og forestagsejlet
blev derefter halet ned. Skibet lå nu underdrejet i stormen
for mesanen, og vinden var NV.
Et par timer senere blev der sendt folk op i foremærset,
for at forestagsejlet atter kunne blive hejst, men de var
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næppe kommet op i masten, førend skibet stødte ganske let,
og nede i læ skimtede man brændingen i mørket.
Skibet gik derefter ned i en bølgedal, og denne gang stødte
det meget hårdt både for og agter. En mægtig sø væltede det
over i læ, hvorved man blev ude af stand til at hejse forestagsejlet, der var kommet halvt op.
For at lette skibet og derved muliggøre mandskabets red
ning blev der givet ordre til at kappe masterne, men i samme
øjeblik ordren kom, brækkede stormasten, mesanmasten og
foremærsråen og væltede ud over rælingen. Nogle minutter
senere gik også fokkemasten.
Der blev derefter affyret minutskud for at komme ai
grunden og afbrændt blålys til St. George for at tilkende
give, at man var strandet, og at det ikke var muligt at redde
skibet. Men der blev kun afgivet 5-6 skud, så rev kanonerne
sig løse, og det var herefter umuligt at affyre flere skud.
Defence var ikke noget nyt skib. Det var vistnok det
ældste i den engelske flåde og var 45-50 år gammelt. Det
var ikke så solidt bygget som St. George, selv om det var
kobberforhudet, for det varede ikke mange minutter, inden
det begyndte at falde fra hinanden som følge af de kolossale
brådsøer, som slog ind over det og knuste både mennesker
og materiel, samtidig med at de løsrev kanonerne fra deres
surringer og ødelagde alle både undtagen barkassen.
Der opstod den største forvirring og panik, fordi der var
så mange, der søgte op på det øverste dæk, således som det
altid er tilfældet ved skibskatastrofer. Andre prøvede på at
redde sig i land på de vragstumper og planker, man kunne
få fat i.
Det fortælles, at der befandt sig fem kvinder på skibet,
deriblandt tømmermandens kone, som sammen med en lille
pige, der formodedes at være hendes egen, prøvede på at nå
skansen, men de blev begge sammen med de mange andre
skyllet over bord af en frygtelig sø. Constantius Flood kan
berette om en anden kvinde, gift med en af skibets officerer,
og deres søn, der var med som midshipman. Han blev af
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faderen surret til et vragstykke og kastet i havet. Han drev
i land og skulle, efter hvad der fortælles, være blevet reddet
af nogle beboere, hvorimod forældrene omkom, men det har
ikke været muligt at finde noget konkret om disse to hæn
delser. Vitterligt er det, at der mellem de 26 døde, der drev
ind i Jens Dahis og Jens Nielsens fælles strandlen, fandtes en
nøgen dreng. Det er ikke utænkeligt, at det er dette fund,
der har sat kystboernes fantasi i bevægelse.
Kaptajn Atkins, der til at begynde med havde opholdt
sig på hytten, søgte at holde sig fast til en kanon, der var
fastsurret til mesanmasten, medens officerer og mandskab
klyngede sig til forskellige vragdele. En snes mand havde
søgt tilflugt i barkassen, men da en sø slog ind over vraget
og skyllede den over bord, kæntrede den, og alle ombord
værende druknede.
En anden sø styrtede ind over skibet med så voldsom
kraft, at den formelig løftede pligtankeret fra dets plads og
rejste det op, hvorefter det væltede og i faldet dræbte ca. 30
mand, der var søgt ç>p på bakken.
Bommene blev skyllet over bord, og der omkom næsten
hundrede mand, som havde klynget sig til nogle af dem.
Kaptajn Atkins, der søgte at redde sig på en læsejlsbom,
som han havde surret sig fast til sammen med fem andre,
drev senere op på stranden. De fem var døde. Han levede
endnu, men udåndede i armene på en af redningsmændene.
I løbet af nogle få timer omkom ca. 550 mand - officerer
og mandskab.
Kun syv nåede levende ind til kysten, hvor de blev bjerget
op på land af tililende kystboere.
De reddedes navne var Joseph Page, John Brown, Ralph
Teazie, John Platt, Thomas Mullins, Amos Stephens og M’

Cormic, men den sidstnævnte døde, da han blev kørt bort.
*
Efter hjemkomsten til England har den reddede matros
Joseph Page skrevet en beretning om Defence’s ulykkelige
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sejlads Den blev af pseudonymet Nauticus indsendt til The
Naval Cronicle med en bemærkning om, at den er gengivet
i fortællerens ukunstlede sømandssprog - i modsætning til et
brev fra et af besætningsmedlemmerne på St. George, som
også findes optaget i samme tidsskrift.
Joseph Page skrev:
»Mandag den 23. december 1811 kl. 12 middag blev
stormstagsejlet slået under og foremærssejlet sat; der blæste
da en hård storm fra VSV. St. George og Cressy lå begge
i læ.
Kl. 1 bjergedes foremærssejlet, og vi lå underdrejet for
klos-rebet storemærssejl.
Kl. 3 om eftermiddagen blev storemærssejlet bjerget; vin
den var VNV. Storemærssejlet blev slået fra og firet ned pa
dækket; et foremærssejl blev gjort klar til at blive slået
under, men da der ikke var noget andet storemærssejl om
bord, ville vor kaptajn (Atkins) ikke tillade, at det blev
slået under af frygt for at miste det. Det blev anbragt under
skansen for at være parat, hvis vejret skulle bedres.
Vi lå derefter underdrejet for stormstagsejl kl. 9,30.
Cressy kovendte og gik agter om os i sydlig retning.
Vor kaptajn gav ordre til at holde alt klar til at kovende.
Han spurgte samtidig Mr. Baker, om St. George havde
kovendt, og fik nej til svar. Han sagde så, at han ville holde
samme kurs som hun, og iøvrigt ikke kovende, før hun
gjorde det.
Vi så ikke mere til Cressy.
Kl. 12 midnat blev vagten og frivagten pebet op på dæk
ket for at kovende skibet.
Kl. 12,30 sagde kaptajnen til Mr. Baker, at han ikke ville
kovende, førend St. George gjorde det, men at han ville blive
hos hende. Så St. George afbrænde et blålys i læ.
Kl. 2,30 (den 24.) flængedes storestagsejlet; forestagsejlet
haledes ned, og vi lå underdrejet i stormen for mesanstagsejlet; det blæste da en svær storm fra NV.
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Kl. 4,30 befalede førsteløjtnanten mig (der var mand
skabsleder for foremærset) at sende fire mand op i masten,
og jeg gik selv med op.
Netop som jeg var kommet op i mærset, stødte skibet
ganske let, og da jeg så ned i læ, opdagede jeg brændingen.
Jeg sagde til Ralph Teazie (en af dem, der blev reddet), at
skibet havde rørt grunden. Da hun derefter gik ned i en
bølgedal, stødte hun meget hårdt for og agter. Forestagsejlet
var da halvt oppe.
Idet en mægtig sø brød ind over hende, skyllede den mændene over i læ, så de var ude af stand til at hejse det.
Netop som førsteløjtnanten gav ordre til at kappe ma
sterne, gik stormasten, mesanmasten og foremærseråen over
rælingen. Omtrent fem minutter senere gik fokkemasten.
Da søen knækkede den, frembød folkenes uhyggelige skrig
og kanonerne, der blev revet løse, og som knuste mændene til
døde, et uhyggeligt billede.
Jeg så tømmermandens kone med en lille pige ved hånden
prøve på at nå agterdækket, da en frygtelig sø brød ind over
skibet og skyllede hende sammen med mange af folkene ned
gennem lugeåbningen.
Kaptajnen befandt sig da på skansen, medens han holdt
sig fast til haubitseren foran mesanmasten. Bådene lå ved
falderebet i læsiden; alle var slået itu undtagen barkassen,
i hvilken der var omkring 20 mand, men den blev snart
efter skyllet over bord og lå med bunden i vejret.
Jeg sprang nu over bord og fik fat i det øverste af mesanmasten. Skibet brækkede over ved halsklampen og falderebet.
På grund af søgangen og skibets rullen blev pligtankeret slået
tværs over bakken og dræbte derved adskillige af mændene.
En mægtig bølge brød derefter ind mellem bakken og
skansen, og bommene (Omtales senere som tømmerflåden.
Udg.s anm.) blev skyllet bort med næsten hundrede mand,
som havde klynget sig fast til dem. Jeg blev sammen med
adskiPige andre skyllet bort fra masten. Jeg arbejdede mig
nu fra den ene vragdel til den anden, indtil jeg kom op på
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bommene, på hvilke der på dette tidspunkt var cirka 40
mand.
Da søen kom igen, tog den alle med sig undtagen 3-4
mand. Jeg fik fat i tømmerflåden igen og talte med John
Brown og sagde til ham, at jeg troede, at vi drev nærmere
ind mod land. Han sagde, at han også mente, at dette var
tilfældet.
Der var så atter 20 mand på tømmerflåden, men da den
nåede kysten, var der kun seks tilbage.
To danskere, der opholdt sig på stranden, kom os til
hjælp. Min fod var kommet i klemme imellem de mindre
rundholter. John Brown og Ralph Teazie, der opdagede, at
jeg ikke var i stand til at komme fri af tømmerflåden, ville
hjælpe mig; men danskerne sagde til dem, at vi skulle for
holde os rolige, for de (danskerne) var stærkere end os, og at
de ville prøve på at få mig fri af flåden. En af danskerne
gjorde tre forsøg, førend han kunne komme ud til mig. Den
tredie gang blev han gennemblødt fra øverst til nederst, men
han fik fat i min fod, fik den fri og halede mig ind på
stranden.
Han førte mig derefter hen til et lille skur for at vente på
vognene; de fleste af os var ude af stand til at gå. I løbet af
ti minutter kom et større antal vogne og kørte os til Sheltoz
(Fjaltring; udg.s anm.), en lille landsby ved vejen.
Manden, som kørte os, henvendte sig til en kone på vejen
og spurgte hende, om hun ikke havde noget brændevin. Hun
tog en flaske op af sin lomme og fik hver enkelt af os til at
drikke af den, hvad jeg tror, først og fremmest var årsagen
til, at vi reddede livet. Vi nåede ikke længe efter frem til et
hus i landsbyen, hvor vi kom af tøjet, og tørre klæder blev
givet os, og hvor vi kom i seng. Klokken var da hen ad elleve,
så vidt jeg kan skønne.
Danskerne var meget flinke mod os.
Da jeg kom til mig selv, fandt jeg Thomas Mullins lig
gende ved siden af mig i sengen. Han var drevet ind på
kysten på et vragstykke lidt efter mig.
Hardsyssels Aarbog LXI

9
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Netop da vi nåede ind til kysten, krængede hyttedækket
og ruffet helt over, og ikke et menneske kunne ses, bortset
fra nogle enkelte på en del af vraget.
Ved 5-tiden henvendte en herre, som talte engelsk, sig til
mig og Mullins, der lå i sengen, og fortalte os, at der var
bragt en officer op til huset, og han spurgte os, om vi kendte
ham. Vi sagde ja, og hjulpet af folkene gik vi ud i laden og
fandt, at det var vor kaptajn.
Søndag den 29. blev han lagt i en kiste og begravet på
Sheltoz (Fjaltring) kirkegård. David M’Robb og John
M’Cormic blev begravet ved siden af ham.
Vi blev der indtil den 15. januar, da vor kaptajn blev
gravet op igen og ført til Rizkum (Ringkøbing; udg.s anm.),
hvor vi traf sammen med de overlevende fra St. George. De
var ved dette tidspunkt ved at begrave bådsmanden fra
Anholt. Hvem denne var, har det ikke været muligt at skaffe
oplysninger om.
Vi begravede derefter vor kaptajn under militære æres
bevisninger.
De fra St. George fortalte os, at de snart skulle sendes
hjem.«
Denne beretning af Joseph Page suppleres af en mere
fyldestgørende, der findes i W. O. S. Gilly’s værk »Narra
tives of Shipwrecks of the Royal Navy« (1851), som hoved
sagelig er udarbejdet på grundlag af de officielle dokumenter
i det engelske admiralitet.
Joseph Page blev nemlig efter tilbagesendelsen til England
sammen med de andre overlevende fra katastrofen afhørt
af en krigsret i Sheerness, der ligger på nordvestpynten af
øen Sheppey og ved Medways munding i Themsbugten. Der
er ingen tvivl om, at det er hans vidneudsagn, der ligger til
grund for denne del af Gilly’s fremstilling af katastrofen.
De to fremstillinger er for størstedelens vedkommende i høj
grad overensstemmende med hinanden. Gilly medtager blot
flere træk, ligesom hans sprog er akademikerens til forskel
for den ulærde matros’.

To engelske linieskibes forlis

131

Efter omtalen af ligsynet i laden hedder det hos Gilly:
»Vi vendte tilbage til vore senge, fordi vi var alt for
rystede til at kunne blive oppe.
Herren fortalte os, at der ikke kunne fremskaffes læge
hjælp denne nat, men vi skulle få al den pleje, som huset
formåede at give. Han sagde derefter farvel, idet han lovede
at komme igen næste morgen, når vi var kommet så meget
til kræfter, at vi var i stand til at kunne tale med ham.
Han kom derfor igen den næste morgen og udspurgte os
om vort skibs størrelse m. v. Vi fortalte ham, at det var på
74 kanoner med en besætning på 600 mand.
På vort spørgsmål om der var flere af vore kammerater
fra skibet, der var kommet i land, svarede han benægtende,
og vi takkede inderligt den Almægtige for vor redning.«
»Som følge af den voldsomme kulde og de kvæstelser, vi
havde fået, gik der nogen tid, inden vi igen kunne bevæge os
omkring. Så snart vi var raske nok dertil, gik vi ned til
stranden, hvor vi så vragresterne af Defence ligge spredt
langs med stranden på en strækning af 2 miles, men ikke et
eneste lig kunne ses. Vi antog, at de måtte være drevet læn
gere mod Syd og mod Vest, eftersom en stærk storm gik i
den retning.
Denne opfattelse blev i høj grad bekræftet, da vi så, vore
officerers ejendele blev solgt sammen med andre ting, der
stammede fra skibet, 6 miles fra det sted, hvor vi strandede,
dengang vi skulle mødes med de få, der var blevet reddet fra
St. George.
Den 13. januar blev vor kaptajn igen gravet op af sin
grav og ført til Rinkum (Ringkøbing) kirke og anbragt i en
gravhvælving.«
*
De mænd, som reddede Joseph Page og hans kammerater,
da de drev i land, udgjorde et vagthold, der bestod af gårdmændene og strandfogederne Peder Dahlgaard, Jens Gadegaard, Peder Christensen og Christen Weie, alle fra Fjal
tring.
9*
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De havde i de sidste døgn holdt vagt ved vraget og lad
ningen af barkskibet Die Liebe af Drammen, der var ind
strandet en ugestid i forvejen, og på grund af vejret havde de
søgt ly i et telt, som de havde rejst på stranden.
Ved 5-tiden om morgenen hørte Peder Dahlgaard en
usædvanlig lyd, som han lidt efter blev klar over måtte have
været et skud, for da han var sprunget op og var kommet
udenfor, så han et glimt i mørket i nordvestlig retning og
hørte kanonskud. Han sluttede deraf, at skuddene måtte
stamme fra et skib, der var i nød, og sammen med de andre,
som nu var kommet til, skyndte han sig derfor så hurtigt
som muligt i retning af det sted, hvorfra glimtene var kom
met.
Det viste sig at være SV for den såkaldte Tranholm, hvor
de ude i mørket kunne se et stort skib, der var strandet helt
ude på den yderste revle.
Inden de var nået ud for selve strandingsstedet, kunne de
konstatere, at masterne var gået, og de lagde samtidig mærke
til, at dele af vraget allerede var begyndt at drive i land, og
at der mellem disse kom et levende menneske, som klyngede
sig til et vragstykke.
Sammen med Mads Liisbye, som var kommet til, fik Peder
Christensen det halet op på stranden, og det stærkt forkomne
menneske kom i Peder Christensens kavaj og blev ført til
teltet.
Undervejs videre nordpå til strandingsstedet mødte de
Christen Mærsk fra Fjaltring. Han var på vej i den modsatte
retning langs stranden for, som han senere fortalte i retten,
at antage vagthold ved Die Liebe.
Da han var kommet i nærheden af Tranholm, havde han
også set det strandede skib ude på revlen. Det havde endnu
sine master i behold, men da han kom nærmere, så han dem
falde. Derpå hørte han en ynkelig jamren, og noget efter så
han nogle vragstykker komme drivende ind mod land. Han
skyndte sig sydpå, alt hvad han kunne, for fra sit eget
strandlen at kunne iagttage, hvad det var, der skete, og her
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var det så, at han mødte vagtholdet og blev vidne til, at
Peder Christensen og Mads Liisbye trak en af de skibbrudne
op på land. Christen Mærsk fulgte denne hen til teltet og
lånte ham sin kavaj til at dække sig med. Ved teltet så han
en anden reddet englænder, men hverken han eller de andre
havde set, hvornår og hvordan vedkommende var kommet
dér.
Da vagtholdet var kommet endnu nærmere til strandings
stedet, kunne det se nogle sammenbundne rundholter, som
fem mennesker klyngede sig til, komme drivende. Med fare
for sit eget liv og under store anstrengelser fik Peder Dahlgaard dem en efter en trukket op på land.
En af mændene havde fået sin fod i klemme mellem rund
holterne, og han kunne på grund af udmattelse ikke komme
fri ved egen hjælp. Først efter gentagne forsøg lykkedes det
Peder Dahlgaard at komme ud til flåden og få ham bjerget
ind på stranden.
Peder Dahlgaard og de andre strandvagter ledte derefter
de overlevende hen til teltet, hvor de tog sig af dem og sør
gede for, at de blev dækket til, indtil de kunne blive kørt til
Fjaltring.
Flere levende mennesker kom der ikke i land fra dette
skib.
Så snart man var klar over, hvad der var sket, var der
blevet sendt bud til by- og herredsfogden i Lemvig, justits
råd F. K. Schønau, som denne nat opholdt sig på Ryssenstéh
Nord for Bøvling fjord, der udgør den nordlige del af Nis
sum fjord. Han nåede ud til strandingsstedet ved 8-tiden
om morgenen og gav straks ordre til, at de reddede skulle
transporteres til Fjaltring på nogle af de vogne, der allerede
havde indfundet sig.
Han forlod imidlertid strandingsstedet efter ca. en times
forløb, fordi der kom bud til ham om, at der var indtruffet
endnu en stranding ca. 3 mil længere mod Nord ud for
Ferring. Han gav derfor kystbefalingsmanden Peder Høegh,
Rammegaard, besked om at han skulle træffe de fornødne
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foranstaltninger m. h. t. bjergningen af såvel de ilanddrevne
vragdele som de, der lå i havstokken, ligesom han skulle
sørge for, at alt vraggods blev samlet i dynger på stranden,
og at det blev sat under bevogtning af kystmilitsen, der var
stationeret langs kysten under hele krigen for at hindre
englænderne i at gøre landgang.
Medens herredsfogden således var borte, besatte kyst
militsens mandskab under anførsel af overbefalingsmanden,
kaptajn A. von Schuchardt, hen på eftermiddagen stranden,
hvor der så blev sat vagtposter ved vraggodset. En del tønder
og fustager blev kørt til Rammegaard, hvorimod nolge tøn
der med krudt foreløbig blev overgivet von Schuchardt til
opbevaring.
Hen på aftenen vendte herredsfogden tilbage til stran
dingsstedet, hvor han blev hele natten. I de efterfølgende
dage opholdt han sig det meste af tiden på stranden sammen
med sine to kontorbetjente og nogle opsynsmænd.
Først den 30. december, altså 6 dage efter strandingen,
lod han nedsætte en ekstra gæsteret i Strandgaarden i Fjal
tring for at få nøjagtig oversigt over, hvad der var sket den
skæbnesvangre nat.
Det kan forekomme noget sent, men herredsfogden lod
protokollere, at han havde anset det for sin pligt først og
fremmest at drage omsorg for, at alt, hvad der måtte blive
opskyllet på kysten fra det strandede skib, så vidt muligt
blev bjerget og opbevaret.
I forhøret gav Peder Dahlgaard for sit vedkommende en
fremstilling af, hvad der var sket, og denne blev tiltrådt af
de fire andre vagtmænd, medens Christen Mærsk redegjorde
for sine oplevelser på stranden. Han kunne iøvrigt tiltræde,
hvad de andre havde sagt.
Herredsfogden ønskede imidlertid at afhøre flere vidner,
men på grund af embedsforretninger i forbindelse med andre
strandinger måtte afhøringen udsættes i nogle dage, nemlig
til den 9. januar 1812.
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Forhøret blev denne dag holdt på Gadegaard i Fjaltring,
hvor en af de reddede endnu lå syg, hårdt medtaget som han
var efter strandingen.
De seks søfolk, eller krigsfanger som de nu benævntes,
fremstod i retten.
Deres navne var Amos Stephens, der var skibstømmer
mand, John Brown, Ralph Teazie, Thomas Mullins, Joseph
Page og John Platt, alle matroser.
Det var blevet meddelt herredsfogden, at overbefalings
manden for kystmilitsen, kaptajn von Schuchardt, allerede
havde holdt forhør over fangerne, og han havde derfor
udbedt sig en udskrift af dette, der var dateret Sønderbye i
Fjaltring den 25. december 1811 og underskrevet A. von
Schuchardt og B. Claudi. Udskriften blev nu oplæst i engelsk
oversættelse af skibskaptajn Jens Peter Schmidt, som herreds
fogden havde med sig.
Afhøringen var blevet foretaget med Claudi som tolk.
Han var dommer i Ryssensten birk og kystbefalingsmand og
i øvrigt fader til den Christopher Claudi, der blev det nørrejyske redningsvæsens organisator.
Det fremgik af udskriften, at Amos Stephens var ameri
kaner, og at han var blevet presset i Bristol den 28. februar
1811 og derefter stationeret på Defence. Også John Brown
var amerikaner. Han var allerede i 1803 blevet taget til
fange på et fransk skib og tvunget til at gå i engelsk krigs
tjeneste. Han blev anbragt på Defence den 28. november
18C6. Ralph Teazie, Thomas Mullins og Joseph Page var
derimod englændere.
De forklarede blandt andet, at det strandede skib var det
engelske 2-dæks-krigsskib Defence på 74 kanoner under
kommando af kaptajn Atkins, og at det havde en besætning
på 550 mand samt 10 fanger. Derforuden var der to matros
koner og et par pigebørn.
Af fangerne, som var blevet taget ved Danzig på en skon
nert kaldet Den lille Dievel, var fire danskere og to sven
skere, medens resten var tyskere.
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Ved forhørets slutning blev det forklaret dem, at de nu
var danske krigsfanger, hvorefter de havde sig at rette, hvil
ket de også lovede.
De to amerikanere Amos Stephens og John Brown bad
om, at der hos rette vedkommende måtte blive gjort fore
stillinger om, at de ikke var englændere eller fjender af Dan
mark, men at de var blevet tvunget til engelsk tjeneste. De
bad ligeledes om at måtte blive udleveret til deres lands kon
sul, så at de kunne undgå at blive udleveret til englænderne.
Deres medfanger bekræftede, at de var amerikanere, og at
de var blevet presset til engelsk tjeneste.
Efter at udskriften af kaptajn Schuchardts forhør var
blevet oplæst og indholdet forklaret dem, erklærede fan
gerne, at det i det væsentlige forholdt sig, således som det var
blevet fremstillet, men Amos Stephens bemærkede, at der,
hvad ham angik, var enkelte unøjagtigheder. Blandt andet
var det i 1810 og ikke 1811, at har var blevet presset ikke
i Bristol, men i Liverpool, hvor han straks blev anbragt i
fangeskibet Princess. Kort efter blev han transporteret til
Plymouth, hvor han blev ført om bord i orlogsskibet Salva
dor, hvorfra han så overførtes til Defence. Han var født i
Boston og havde i New York fået hyre på et amerikansk
skib, der skulle til England, men her blev han presset, da han
sammen med de øvrige besætningsmedlemmer var gået i
land. Siden da havde det været ham umuligt at unddrage
sig den engelske krigstjeneste, thi hver gang, der var landlov,
var der officerer med, og man var da under skarp bevogtning.

John Brown tilføjede, at han var født i Salem NØ for
Boston, og at han oprindelig havde været forhyret på et
skib, der var hjemmehørende i Boston, men da det på en af
dets rejser anløb Jamaica med en ladning for fransk reg
ning, blev det opbragt af englænderne og ført til Kingston,
hvor han mod sin vilje blev presset til engelsk tjeneste.
Heller ikke han kunne flygte, fordi han også var under
bevogtning, når han var i land, og fordi der var hård straf
for forsøg på dessertering.
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Han var først blevet anbragt på et fransk linieskib, som
englænderne havde erobret, men efter at have sejlet med
dette et årstid, blev han overført til Defence, som han så
siden havde sejlet med.
De erklærede alle på forespørgsel af herredsfogden, at
deres redningsmænd havde ydet dem al mulig hjælp. Disse
havde overladt dem deres egne klæder, for at de kunne
dække sig med dem, og ingen af dem havde forestillet sig,
at man ville være blevet behandlet så godt i et fjendeland,
hvorfor de udtrykte deres største taknemmelighed.
De erklærede endvidere, at de alle havde set de tre lig,
der var drevet i land den første dag, og at de havde genkendt
kaptajn Atkins samt to matroser, og de var fuldkommen
sikre på, at den ene var John M’Cormic og den anden David
M’Robb.
Kaptajn Atkins blev begravet på Fjaltring kirkegård i
»en anstændig kiste«, men derom senere. Det blev de to
andre også, men de måtte dog nøjes med »simple« kister.
Et fjerde lig blev transporteret op til Anders Mærsks
gård. For om muligt at få det identificeret blev alle de red
dede ført derhen, og de erklærede, at den druknede var båds
manden Georges Middleton, og med dette ligsyn sluttede så
forhøret den 9. januar 1812.
*
Begivenhederne omkring St. George forløb omtrent
således:
Ved 23-tiden var vinden sprunget om i NNV, og ved
midnatstid gav admiralen ordre til at kovende og stå Vest
over.
Man forsøgte at hejse klyveren, men den blæste bort, inden
den var kommet halvvejs op. Der blev derefter sendt mand*) På de gamle krigsskibe var lønningen indrettet til opbevaring af
køjerne om dagen. Dette kaldtes for finkenettet. Langs dette var
anbragt et overtræk af sejldug til beskyttelse af køjerne. Det må
være dette, som er prøvet som erstatning for de mistede sejl.
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skab op for at gøre foremærssejlet løs, men også dette blæste
bort.
Da alle foresejl således var gået, prøvede man på at sætte
presenninger fra finkenettet*) op i forriggen, men dette
havde ikke nogen virkning, idet det store skib overhovedet
ikke reagerede.
Der blev så givet ordre til at fastgøre et nitommers-tov
til vareankeret, hvis stok og ene flig ganske vist manglede.
Ved at benytte sig af, at vinden en overgang lagde sig, lod
man ankeret falde og lagde roret om for på denne måde at
prøve på at få vendt og lagt kursen om, men ulykkeligvis
fik tovet fat i underkanten af det interimistiske ror og bræk
kede det af.
Der var ikke andet at gøre end at sætte sin lid til de andre ankre.

De to vagter blev derfor beordret til at gøre tovene klar,
og frivagten blev pebet op for at stryge underræerne og mær
sestængerne. Klokken var da mellem fem og seks om mor
genen den 24. december. Man hørte på dette tidspunkt
kanonskud fra Defence og så det afbrænde blålys for at til
kendegive, at det var strandet.
Pludselig opdagede man, at der ikke var mere end 12
favne. Man lod derfor først tøj-ankeret gå og derefter dag
ligankeret, men i det øjeblik, dette gik, stødte skibet på den
yderste revle.
Det er muligt, at admiral Reynolds lod ankrene kaste i
håb om, at det på denne måde kunne lykkes at redde skib
og mandskab, men ankertovene sprang som sytråde, og
skibet stødte.
Alligevel stoppede det op, da de to ankre tog bunden, og
inden tovene sprængtes, svajede det rundt, således at det fik
forstavnen ud mod havet, medens den tungere agterstavn
kom til at vende ind mod land. Det opnåede derved en gun
stigere position og større modstandskraft mod de vældige
brådsøer, der ustandselig skyllede ind over det og raserede
dækket og knuste alt efter at være brudt mod dets bov, end
hvis det havde ligget på tværs af søerne.
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Det kolossale skrog fik stærk slagside, efterhånden som
det borede sig ned i sandbunden.
Da tømmermanden ville undersøge, hvor megen skade
skibet havde taget ved grundstødningen, konstaterede han,
at vandet stod 10 fod højt i bunden af skibet. Der blev
derfor givet ordre til at kappe masterne, og mandskab blev
sendt til pumperne for at lette det, men i løbet af kun en
halv times tid tog det så meget vand ind, at dette nåede
banjerdækket, så at mandskabet hurtigst muligt måtte søge
tilflugt på skansen.
St. George var et forholdsvis nyt skib, og af den grund
var det svære skrog meget modstandsdygtigt, hvad der givet
vis var medvirkende til at forlænge mandskabets lidelser,
men da bunden først var blevet knust under dets huggen
mod grunden, fossede vandet ind gennem revner og huller og
trængte ind i rum og kamre, hvor alt raseredes.
Med undtagelse af barkassen var alle både og alt opret
stående materiel på dækket blevet knust eller skyllet over
bord.
3-4 mand af besætningen anmodede om tilladelse til at
forsøge på at nå ind til kysten i barkassen. Tilladelsen blev
også givet, men da man ville sætte båden i søen, blev der
givet kontraordre, fordi man indså, at det var en håbløs
opgave at give sig i lag med. Mændene vendte uden protest
tilbage til deres poster, men ved skæbnens underfulde spil
var to af dem blandt dem, der senere kom levende i land.
Ved 20-tiden juleaften prøvede 14 mand alligevel på at nå
ind til land i barkassen, men de nåede næppe at komme fri
af vraget, førend den kæntrede.
Mesanmasten stod endnu. Da der blev givet ordre til at
kappe den, kunne der ikke længere skaffes økser til veje,
hvorfor mændene måtte bruge deres knive til at skære talje
rebene på rigningen over, men da masten skulle falde, væl
tede en mægtig sø hen over skibet og tog den og hytten med
sig sammen med de levende og døde, som befandt sig på
hyttedækket.
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Man stablede derefter under uhyre anstrengelser døde og
halvdøde op i rækker, for at de kunne danne en barriere mod
søerne, som de endnu levende kunne søge beskyttelse bag,
samtidig med at de klamrede sig til hinanden for ikke selv
at blive skyllet over bord, når bølgerne uophørligt vaskede
ind over vraget, og for at holde på den smule varme, man
endnu havde i kroppen, eller som man kunne få hos hinanden.
Her lå også admiral Reynolds og kaptajn Guion tæt op til
hinnaden, begge udmattede og livløse på grund af de over
menneskelige anstrengelser, de havde måttet udstå. Admira
len havde opholdt sig i sin kahyt, indtil vandet trængte ind
i den. Kl. 14,30 juledag udåndede han, medens kaptajnen
endnu lå tæt ved siden af ham.
Antallet af døde blev efterhånden så stort, at det blev
nødvendigt at kaste dem over bord, et arbejde, der på mere
end én måde næsten oversteg kræfterne hos dem, der indtil
nu havde forsøgt at holde modet oppe både hos sig selv og
hos andre.
Under dette uhyggelige arbejde slog en ny sø ind over
hyttedækket og sugede de overlevende dér med sig.
Hvor utroligt det end lyder, så skylledes fem af dem til
bage på skibet igen for atter at blive suget bort og påny
ført tilbage igen. To af dem døde, men de tre andre kom
senere levende i land.
Juledags formiddag ved 10-tiden væltede en tårnhøj
brådsø ind over vraget. Den skildres af øjenvidner inde fra
klitterne som et kæmpevandbjerg, der med en tordenlignende
larm væltede ind over det - en af disse mægtige bølger, som
bringer selve havbunden i oprør, og som fører sand og sten
og grus med sig, så den forvandles til en tyk, brun masse,
der knuser alt under sig.
Da skibet atter dukkede frem af vandmasserne, regnede
man med, at de havde taget ca. 400 mand med sig, således at
der nu kun var 150-200 overlevende tilbage.
Det ser ud til, at al kommando på skibet ophørte kl. 12,
da skroget nu begyndte at falde fra hinanden, og at det der-
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efter blev overladt til enhver for sig at prøve på at redde
sig i land, sådan som han bedst kunne.
Ved hjælp af nogle rundholter, som var alt, hvad der nu
var tilbage, fik man lavet en tømmerflåde, og det lykkedes
en halv snes mand at komme ned på den, men kun de fire,
som havde surret sig fast, undgik at blive skyllet over bord
af den første sø, som kom. De nåede kysten, mere døde end
levende, og de var så afkræftede, at de ikke formåede at
komme fri af tømmerflåden ved egen hjælp.
Yderligere syv mand drev i land på planker og andre
vragdele.
Ud på aftenen blev skibets agterdæk revet af, og derved
omkom det sidste halvthundrede, der var tilbage, d.v.s. at
der af den 853 mand store besætning kun kom 11 mand
levende i land.
Grunden til, at så få af dem, der sprang ud, overlevede
katastrofen, var den, at de drev langs med kysten, fordi der
var nordlig vind og strøm. Havde vinden været stik Vest,
var de sandsynligvis kommet mere direkte ind mod kysten,
og chancen for at være blevet frelst havde været større, selv
om man slet ikke kan se bort fra den mulighed, at de kunne
være blevet knust, inden de nåede ind.
Da det begyndte at lysne, lå det mennesketomme vrag ude
i brændingen krænget over på den ene side, medens bølgerne
væltede ind over det.
*
En af de ni overlevende fra St. George, John Andersson,
sendte, da han var kommet tilbage til England, et brev til
admiral Reynolds familie. Det findes gengivet i »The Naval
Chronicle« (1812, Bd. 28, s. 113 ff.). I dette skriver han:
»Den 22. dec. 1811, da vi lå ud for Sälö (Sarø? Udg.s
anm.), og vinden var VSV, blev der signaliseret efter lods,
som kom om bord. Vinden sprang om fra N til 0 og blæste
ud over havet, og kursen sattes mod England.
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Søndag den 23. (skal være den 22. Udg.s anm.), da vinden
var N til V, satte vi vor kurs. Mandag aften sprang vinden
om til VNV, og det blæste op til en stærk storm med svær sø.
Kl. 9 tabte vi Defence af syne; kl. 9,30 passerede Cressy
os i læ og stod sydover. Ved 11-tiden drejede vinden til
NNV. Kl. 12 gav admiralen signal til at kovende og gå vest
over; vi forsøgte forgæves at hejse klyveren, men den blæste
bort, før den var kommet halvt op.
Efter at denne var gået tabt, blev der sendt mandskab op
for at gøre foremærssejlet løs, førend det blæste bort. Da alle

vore forsejl var gået, satte man presenninger fra finkenettet
op i forriggen, hvilket imidlertid ikke havde nogen virkning.
Man fik så fat i et 9-tommers tov og fastgjorde det vil vare
ankeret, hvis stok og ene flig manglede.
Idet man benyttede sig af, at vinden lagde sig, lod man
ankeret gå og roret lægge ned for at prøve på at svaje stav
nen op i vinden for derved at lægge kursen om, men tovet
fik fat i underkanten af roret og brækkede det af. Alt, hvad
man nu kunne gøre, var at stole på vore ankre.
Man sendte straks de to vagter ned for at ordne tovene
og peb frivagten op for at stryge underræerne og mærse
stængerne. Da man opdagede, at der kun var 12 favne, lod
man tøjankeret gå, og på det tidspunkt, da dagligankeret
gik, strandede vi. Klokken var da mellem fem og seks den
24. om morgenen. Der blev så givet ordre til at kappe
masterne og sende mandskab til pumperne, men det viste sig,
at skibet tog så meget vand ind, at mandskabet var nødt til
at søge tilflugt på skansedækket, hvor det forblev fra den
24., til vi forlod skibet den 25., da alle, som var blevet til
bage, enten var døde eller livløse. Vi spejdede forgæves efter,
at der skulle komme både til hjælp. Søen gik så højt, at det
var umuligt for både at klare sig. Af et par ræer, som var alt,
hvad vi havde tilbage, fandt vi på at lave en tømmerflåde.
Vi kom så ud på den, nogle fastsurret, andre ikke; de, som
ikke var det, blev fejet af den af den første den bedste bølge.
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Admiralen blev i sin kahyt til den 24. Da søen trængte
ind i den, var han nødt til at lade sig hale op gennem sky
lightet på hytten, hvor han og kaptajnen (Guion) lå tæt op
til hinanden. Kl. 2,30 den 25. døde han, medens kaptajnen
lå ved siden af ham.
De, som havde surret sig fast, d.v.s. jeg selv og tre andre,
nåede kysten, men vi var så afkræftede, at vi var ude af
stand til at komme fri af tømmerflåden uden hjælp. Syv
mand drev senere ind på kysten på planker eller vragstykker,
da skibet blev slået itu. Da vi kom til os selv, kunne vi kun
mønstre 11 mand.
John Andersson.«
*
Om aftenen, den 25. december mellem kl. 19 og 20, kom
herredsfoged Grønlund fra Ringkøbing ud til strandfoged
Jens Dahl i Sønder Nissum sogn.
Strandejeren, assessor G. P. Ammidsbøll på Søgaard i
Nysogn ved Ringkøbing, havde juleaften sendt ridende bud
til ham med brev om, at der var strandet et krigsskib i Jens
Dahis strandlen omtrent 15 km Syd for Mærskgaardene i
Fjaltring sogn.
Her hos Jens Dahl traf han kystmilitsens overbefalings
mand, senere overkrigskommissær Henning G. Lassen fra
Åbjerg i Vedersø, der kunne fortælle ham, at skibet, som
var strandet, var det engelske krigsskib St. George, at det
stod på den ydre revle, og at kontreadmiral Reynolds var
om bord i det. Han havde været ude ved havet om formid
dagen, men da var der allerede sket stor skade på skibet, og
store mængder af vragdele var i løbet af dagen drevet i land
langs kysten. Han kunne også fortælle, at en del af de skib
brudne havde forsøgt at redde sig, men hidtil var der kun
kommet elleve levende i land.
Samme aften tog de to mænd ud til havet; men der var
på dette tidspunkt intet at høre eller se til mandskabet.
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Noget senere kom strandejeren, assessor Ammidsbøll, sam
men med toldinspektør J. Fæster fra Ringkøbing til stede på
stranden, hvor strandfogderne, strandrideren og flere kyst
boere havde gjort alt, hvad der stod i deres magt for at
redde så mange som muligt af de andrivende skibsfolk, men
bortset fra de nævnte elleve, var alle døde, da de nåede ind.
2. juledag blev synsforretningen sat ved stranden med
sognefoged Hans Baunbæk og strandfoged Jens Dahl som
vidner.
Men der kom den dag ingen vragrester ind fra selve skibet,
undtagen de, der allerede var blevet løsrevet dagen før.
Man anvendte derfor denne og de efterfølgende to dage
til at bringe vragresterne længere op på stranden for at
sikre sig mod, at de drev til havs igen, og til at samle dem
sammen i større dynger.
Stranden var i mange km’s længde oversået med vragdele,
som assessor Ammidsbølls folk måtte køre sammen med deres
vogne.
Den 28. december blev undersøgelsesretten atter sat, men
denne gang hos strandfoged Jens Dahl i overværelse af Hans
Baunbæk og Jens Dahl selv for at komme til lovlig vished
om, hvad det var for et skib, der var strandet på kysten den
24. om morgenen før daggry og for at komme til klarhed
over, hvor det hørte hjemme.
De elleve reddede, hvis navne i forhørsprotokollen for de
flestes vedkommende er ulæselige, blev derfor fremstillet.
Den ene af dem var den tidligere nævnte John Andersson.
De ti erklærede alle, at de var englændere, hvorimod den
ellevte fortalte, at han var nordamerikaner. Han opgav at
hedde William Watson og sagde, at han var blevet presset
i Portsmouth. Hans patent var dateret New York den 27.
januar 1804; men om ham senere.
På herredsfogdens spørgsmål derom, svarede de alle, at
de var matroser.
De forklarede, at det strandede skib hed St. George, at
det førte 98 kanoner, og at det tilhørte den engelske konge.
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Det havde haft kontreadmiral Reynolds om bord og var
under kommando af Daniel Oliver Guion. Desuden var der
blandt besætningen 10 søløjtnanter, 1 marinekaptajnog 3 løjtnanter.

Det var sejlet fra Göteborg sammen med krigsskibene
Victory på 102 kanoner under kommando af admiral Saumarez; Defence på 74 kanoner og 550 mand under kaptajn
David Atkins; Dreadnought på 98 kanoner og 750 mand
under kaptajn Valentine Collard; Vigo på 74 kanoner og
550 mand under admiral Dixon; Orion på 74 kanoner og
550 mand under kaptajn Archibald Collingwood Dickson;
Cressy på 74 kanoner med 550 mand under kaptajn Charles
Dudley Pater; Hero på 74 kanoner med 550 mand under
kaptajn James Newman Newman, tillige med en del flere
krigsskibe og en koffardiflåde på 150 skibe. Deres bestem
melsessted var Portsmouth.
Årsagen til, at skibet strandede, var dels, at det ingen
ordentlige master havde, fordi man havde måttet kappe de
oprindelige, da det stod fast på Rødsand, dels at roret var
blevet ødelagt samme steds. Cressy og Defence var blevet
beordret til at holde sig ved St. George som følge af dettes
slette tilstand. Derfor måtte Defence, der var et gammelt
skib, gå i stranden omtrent en mil Nord for St. George.
Cressy formodedes at have reddet sig.
Da de strandede, kastede de den øverste række kanoner
over bord. Klokken var da 6 om morgenen, og søen brød
straks ind over skibet. Kl. 8 stod vandet over mellemdækket,
og kl. 10 var skibet helt under vand på skansen nær.
Der var ikke nogen mulighed for mandskabet for at redde
sig i land undtagen på vragstumperne. Man havde tirsdag
aften mellem kl. 10 og 11 forsøgt at sætte en båd ud, men
den var næppe kommet fri af skibet, før den kæntrede.
Den næste dag besluttede de sig til at prøve på at komme
i land på vragstumper.
Da de forlod skibet, var der mere end 500 døde, og da den
sidste sprang ud, var der ikke over 50 mand i live. Admiralen
og kommandøren var mellem de døde.
Hardsyssels Aarbog LXI
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Alle elleve tilføjede, at de ikke havde regnet med nogen
redning inde fra land, fordi de kunne se, at det var umuligt
at komme ud til skibet i det vejr.
N år der kom så få i land af de mange, skyldtes det, at
vinden var for nordlig, hvorved de kom til at drive langs
med kysten uden at kunne lande.
Såvidt de reddede englændere.
Overkrigskommissær Lassen havde tidligere meddelt her
redsfogden, at han på en af de opdrevne døde havde fundet
en del guld- og sølvmønter samt nogle bancosedler. Han
fremlagde nu i retten en erklæring med følgende indhold
om den synsforretning, han havde holdt på stedet:
»I Dag den 25. Dec. 1811, (da) jeg var ved Havet i
Anledning af det Engelske Skib, der var løbet fast paa Stran
den ud for Fjand, fandt jeg hos en strandet Engelskmand,
som var død: en Uhr-Kjedde, 31 Guldpenge i en liden Pung
og desuden 99 Sølv do, samt 20 Stk. Sølvpenninger og en
Deel Ravperler og en gi. Tegnebog, hvori var nogle Papirer
samt 7 Engelske Bankosedler.
Disse Deele har jeg modtaget i Bevaring i Overværelse af
Niels Pajborg fra Huug i Vedersø og Søren Glistrup fra
Nissum som Underskriver i Aften med mig. - Fjand den
bemeldte 25. Dec. 1811. Lassen - Niels Pajborg - Søren
Glistrup.«
Herredsfogden havde som nævnt fået udleveret tegne
bogen. Pungen og bancosedlerne, som Lassen havde sendt til
sin bopæl til opbevaring, afleverede han nu på herredsfog
dens anfordring.
De reddede erklærede, at den døde var sekretær hos admi
ral Reynolds, og at hans navn var James Railton, og at han
var fra London; men mere om ham senere.
Foruden bancosedlerne indeholdt tegnebogen et billede
af hans kone samt en billet med hendes adresse i London,
på hvilken han bad om, at man ville meddele hende hans
død.
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Herredsfogden spurgte derefter de fremstillede, om deres
afgivne forklaring var så sandfærdig, at de kunne beedige
den. Derpå svarede de alle ja, hvorefter enhver for sig
aflagde ed efter deres religionsskikke på, at deres afgivne
forklaring var sandfærdig.
Birkedommer Bendix Ahlefeldt Claudi, som var tilstede
i anledning af andre embedsforretninger, havde været tolk
her mellem undersøgelsesretten og de reddede. Han erklæ
rede under embedsed, at deres svar på rettens spørgsmål var
oversat, således som de havde afgivet dem.
Det blev så tilkendegivet de elleve, at de nu var krigs
fanger, og at det strandede skib, og hvad dette ellers måtte
have rummet, var konfiskeret, samt at denne strandingssag
ville blive pådømt på behørigt sted.
Det var ellers meningen, at overkrigskommissær Lassen
skulle have optaget et forhør over dem, men da han af det
oplyste nu havde erfaret alt, hvad han ønskede at vide,
afstod han derfra og udbad sig i stedet for en afskrift af
forhøret.
Søfolkene blev derefter demitterede.
Da man mente, at vejret var således, at det kunne lade
sig gøre at komme om bord i vraget, blev det besluttet at
sende en båd derud for at undersøge, hvordan det stod til
på skibet, og for om muligt at redde admiralen og kaptaj
nen, såfremt de endnu skulle være i live. To af de reddede
skulle følge med.
Det blev til sidst oplyst, at der i de foregående dage var
fundet en del papirer på stranden, som herredsfogden havde
fået overladt, og han havde sørget for, at de blev sendt til
tørring, for at de kunne blive nærmere undersøgt. Forret
ning blev derefter udsat.
Den 28. december blæste det imidlertid så meget op igen,
at man alligevel ikke kunne lægge til ude ved skibet, og
dagen efter var vejret ikke stort bedre, men den 30., da
undersøgelsesforretningen blev genoptaget, gik en havbåd
ud til vraget. Den var bemandet med Niels Illeborg, Mads
10*

148

Arne V. Frandsen

Kjær, Jens Dahl, Jens Nielsen, Anders Ibsen, Anders Bjerre,
Poul Miltersen, Jens Jensen, Anders Hage og Jørgen Bjerre,
alle fra Fjand, samt to af de reddede.
Da de kom tilbage, fortalte de, at alle kahytter var borte.
Det samme var tilfældet med det øverste dæk, hvorimod
mellemdækket var brækket af, og en del af det var drevet
bort. Kun de to skibssider stod tilbage, men de var så løse
i det, at de lod sig bevæge af bølgeslaget.
Ved hjælp af bådshager havde de undersøgt vraget for,
om de kunne finde noget. De fandt ingen mennesker - hver
ken levende eller døde - men kun et par stumper sejl og lidt
tovværk. Mere var der ikke at bjerge, erklærede de.
Skibet stod ca. 900 alen (d.v.s. 600 m) fra land. Først når
havet havde brækket det helt itu, og resterne var drevet i
land, ville der blive noget at bjerge.
De fundne papirer blev nu gennemgået, men de kunne
ikke give nogen oplysninger om selve skibet. De bestod mest
af breve til admiralen og havde derfor ingen interesse for
denne forretning, men da det kunne tænkes, at de kunne
indeholde oplysninger til støtte for den kongelige tjeneste,
besluttede herredsfogden, at de skulle forblive i amtets arkiv.
Strandejeren, assessor Ammidsbøll, gjorde opmærksom på,
at han i henhold til en forordning af 5. juli 1808 regnede
med, at halvdelen af værdien af det, der blev bjerget, tilkom
ham i bjergeløn; men hvis der ikke kom mere i land end det,
der indtil nu var drevet ind, ville han ikke engang få sine
egne udgifter dækket til de folk og vogne, han havde måttet
leje. Han håbede dog, at der ville komme så meget, at han
så nogenlunde kunne holdes skadesløs. I så fald var han villig
til at ville nøjes med en trediedel i bjergeløn.
Herredsfoged Grønlund erklærede, at han hos rette ved
kommende ville anbefale assesorens tilbud, som han person
lig fandt særdeles uegennyttigt.
Assessor Ammidsbøll ville heller ikke gøre krav på nogle
af de penge, der var blevet fundet på den omkomne sekretær.
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Han oplyste desuden, at strandfogderne Jens Dahl, Jens
Mikkelsen, Anders Ibsen og Mikkel Sand sammen med
strandrideren Anders Andersen og en af strandejerens egne
folk, Jens Højbjerg, hver nat havde holdt vagt på stranden
og ved vagthuset.
Assessor Ammidsbøll gjorde endvidere forestillinger om,
at det var umuligt for ham at holde opsyn med eller være
ansvarlig for alt det, der drev i land, dels fordi det lå spredt
over så lang en strækning, dels fordi det let lod sig trans
portere bort, uden at det opdagedes.
Hertil erklærede herredsfogden, at han var indforstået
med dette, og han besluttede derfor, at der den 30. december
skulle holdes auktion over det inddrevne med undtagelse af
det, der atter kunne finde anvendelse til skibsbrug, og det,
der var blevet kørt op til vagthuset.
Dermed sluttede denne undersøgelsesforretning.
Det blev nødvendigt nytårsdag at lade præsterne fra prædikestolene i Husby og Nissum kirker meddele, at ingen
måtte forgribe sig på de ilanddrevne døde. Det skulle om
gående meddeles, om og når admiralen eller andre officerer
måtte komme i land, og ingen måtte røre dem.
*
Bjergningsarbejdet blev som nævnt for St. George’s ved
kommende overtaget i entreprise af strandejeren, assessor
Ammidsbøll. Et par dage efter strandingen, nemlig den 27.
december, blev der opsat en kontrakt mellem ham på den
ene side og herredsfoged Grønlund, der repræsenterede den
kongelige kasse, på den anden.
Bjergningen var således, som også tidligere omtalt, blevet
påbegyndt, så snart de første vragdele drev i land, og strand
ejeren forpligtede sig nu til at fortsætte med det fornødne
antal vogne, og den skulle udføres så hurtigt, det kunne lade
sig gøre. Det opbjergede skulle bringes i hus eller opbevares
på stranden under strandejerens ansvar, indtil det kunne
blive bortauktioneret, hvilket skulle ske snarest muligt. For
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bjergning og bevogtning betingede strandejeren sig som sagt
en trediedel af det bjergede eller af det beløb, der indkom
ved auktionen.
Foreløbig gik man nu i gang med at bjerge og opsamle,
hvad der drev i land, og det må, endskønt der var meget,
som drev længere sydpå langs kysten, have været enorme
mængder af vraggods, der kom ind: flager fra dækkene og
skibssiderne, dynger af træstykker, luger, dele af rundholter,
sejl, tovværk, kanoner, raperter med og uden hjul, tønder
med krudt, med mel og med fisk, joller, kasser, kister, vand
tønder, klæder, linned, sko, gangspil, bolte, ringbolte, kættinger, jernknæer, nagler, jomfruer, kobberdele o.s.v., o.s.v.,
ja, selv en 18-pundig kanon med rapert og 6-7 musketter,
der lå under den, drev ind.
Alt metal og tovværk skulle forbeholdes den kgl. tjeneste,
som det hed sig, og det blev pålagt bjergerne omgående at
meddele, når sådanne ting fandtes.
Løjtnant Wigelsen var til stede som militærets repræsen
tant, og han sørgede for, at admiralitetet fik tilstillet for
tegnelser over, hvad han havde tilbageholdt til dette. Han
blev senere afløst af en løjtnant Bendtz.
Til at transportere kanonerne op fra stranden havde han
fra generalkommandoen i Randers rekvireret nogle blok
vogne, og han kunne fra sit kvarter på Rammegaard midt i
februar meddele herredsfoged Grønlund, at nu var vognene
på vej.
Især synes transporten af den 18-pundige kanon at have
voldt en del besvær. Så sent som den 6. november 1815
havde man endnu ikke fået noget bud på den, fordi den told,
der skulle betales for den, mentes at ville overstige dens
værdi flere gange. Den var endda blevet vurderet til kun 20
rbd. Grunden til, at man ikke kunne få den solgt, var sikkert
også den, at omkostningerne til transport og ophugning ville
overstige, hvad eventuelle interesserede kunne magte - rent
bortset fra, hvad man skulle bruge en kanon til herovre i
det øde Vestjylland.
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Så sent som den 7. april 1819 besvarede herredsfoged
Grønlund en skrivelse fra amtet i anledning af nogle
bemærkninger, som revisionen havde gjort (22. okt. 1818)
til det regnskab vedr. forskellige bjergede genstande, han
havde indsendt. »Endskøndt at Kanonen er næsten nye og
ansees for brugbar, vil den dog næppe finde Liebhavere her,
efterdi Ingen har Brug for samme og af hvilken Aarsag intet
Bud kunde faaes.« Han mente dog, at man burde transpor
tere den enten til Ringkøbing eller en anden købstad, hvor
fra den så kunne sendes videre, når skibslejlighed gaves;
men præsten i Nr. Nebel, Jakob Stampe (1800-1870), der
var født i Viborg, fortæller i nogle erindringer, der er
optrykt i »Fra Ribe Amt« (1923-27. Bd. 6, s. 495), at en
søndag morgen i sommeren 1821 passerede to store jern
kanoner gennem Viborg på vej til tøjhuset i Randers. Deres
ankomst vakte stor opsigt, fordi der var spændt ikke mindre
end 18 heste for hver blokvogn. Begge kanoner var meget
lange, og Jakob Stampe kunne stikke hovedet helt ind i
mundingen af dem, og han mener at kunne huske, at der
stod et stort G på dem. De må altså have ligget i næsten 10
år på stranden ud for Fjand eller måske oppe ved Rammegaard, uden at man havde kunnet få dem solgt.
Fire kanoner fra Defence blev ført til Lemvig, men heller
ikke disse lykkedes det at komme af med i første omgang.
Christen Mortensen i Husby havde på stranden fundet
en kuffert, som han bragte til Jens Dahis i Fjand. Herreds
fogden lovede ham en dueør, og den 10. februar sendte han
et brev til denne for at minde ham om hans løfte. »Om Deres
Løftes Opfyldelse tvivler jeg aldeles ikke, da jeg som
bekiendt for enhver er en fattig Mand, der maa kiøbe alt
til mit og mines Ophold, og følgelig trænger til Pengene,
saa beder jeg at bemeldte Doceur, som De har mig tildelt,
maatte mig med første leveres.«
Regnskabet, der er dateret den 13. oktober 1812, viser,
at klitboe Christen Mortensen »biergede et Kuffert med
Linnet, som blev solgt ved Auction; da han er fattig og hans
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Redelighed fortiener at komme i Betragtning, saa tilstaaes
han på høie Approbation 20-«-«-.«
Det trak også i langdrag med at få solgt barkassen eller
sluppen, der stod på stranden ved Fjand, fordi man ville
bruge den til at tage ud til vraget, hvis det senere skulle vise
sig, at der var noget, som kunne bjerges, men da herreds
foged Grønlund fik at vide, at den efterhånden var blevet
så medtaget ikke alene af vejr og vind, men også fordi der
var blevet fjernet forskellige ting fra den, at den ikke kunne
bruges mere, besluttede han, at den skulle sælges ved en
offentlig auktion. Forinden skulle der dog foretages et lov
ligt syn for at få konstateret, hvor megen skade den havde
taget, og til at udføre denne forretning sendte han den 12.
april 1812 fuldmægtig Madsen, Søgaard, tilligemed Hans
Baunbæk og Jens Højbjerg. De skulle taksere båden til den
værdi, de mente, den havde, da den stod på stranden i ube
skadiget stand, noget der i sandhed ikke må have været let
for dem. Som vidner mødte strandfogderne Jens Dahl og
Jens Nielsen Harboe.
Barkassen blev grundigt efterset både indvendig og ud
vendig, og man kom til det resultat, at den ikke kunne
istandsættes så meget, at den atter kunne bruges. De antog,
at den måtte have haft en værdi af 90 rdlr., sådan som den
oprindelig havde stået på stranden, og de tilføjede, at de
var villige til at beedige deres syn og taksation, om dette
forlangtes.
Jens Dahl og Jens Nielsen blev derefter spurgt, om de
kendte noget til, hvem der kunne have fjernet forskellige
ting fra barkassen, og hvornår det kunne være sket, og det
blev betydet dem, at de kunne risikere selv at blive draget til
ansvar for de savnede materialer.
De to strandfogder kunne imidlertid fortælle, at Knud
Nielsen Weye og Laust Jensen Broe, der begge var fra Fjand,
en af de første dage i april havde været nede ved barkassen
og brækket noget materiale løs, men de kunne ikke med
sikkerhed sige noget om, hvorvidt de havde taget det med
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sig, eftersom de ikke selv havde set dem. Dette havde der
imod Peter Ottesen fra Fjand og Søren Nidstrup fra Staby.
Nogle dage senere, nemlig den 4. april, havde Jens Dahl
truffet Niels Christensen fra Nissum ved Bjerghuse med et
stykke egeplanke, og han kunne se, at det stammede fra
barkassen, hvorfor han tog det fra ham for at opbevare det.
Begge havde bemærket, at der senere var blevet fjernet
mere fra båden, men de havde derimod ikke set, hvem der
havde gjort det, og de kunne heller ikke med sikkerhed
angive flere, hvorefter synsforretningen sluttedes.
Den 28. april blev barkassen solgt for 30 rdlr.
*
Kaptajn Atkins lig blev som omtalt begravet på kirke
gården i Fjaltring, men i henhold til en kgl. resolution af
31. december 1811 blev det bestemt, at det skulle lægges i
en dobbelt egetræskiste og derefter anbringes i en åben
begravelse, indtil det kunne føres til England. Herredsfoged
Schønau lod derfor den 12. januar liget optage og bisætte i
kapellet i Husby kirke. Distriktskommandanten, general
major von Biilow, meddelte derfor herredsfoged Grønlund
i Ringkøbing, at han skulle sørge for, at det blev transporteret
til Ringkøbing kirke, og den 3. februar blev det kørt til
Ringkøbing af gårdmændene Niels Jensen i Prasgaard og
Ole Nielsen i Husby. I retten dér forklarede de, at de den
pågældende dag i Husby kirke havde modtaget kaptajn
Atkins lig nedlagt i en kiste, og at det var den samme kiste,
som de nu afleverede her i Ringkøbing uåbnet og i samme
stand, som de havde modtaget den, hvilket de begge bekræfmed deres underskrift.
Forhørsretten begav sig derefter til kirken sammen med
kirkeværgerne, fuldmægtig og vejermester Valentin Bajer
og Anders Fauerbye.
Her blev kisten åbnet i et talrigt publikums påsyn. Liget
blev lagt i en egetræskiste »forsynet med anstændigt Linned«,
som det hedder i den gamle justitsprotokol, og nedsat i kir-
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kens begravelse. Retten regnede med, at den anden kiste
ville blive afleveret nogle dage senere.
Dette skete den 12. februar, og kisterne blev nu nedsat i
familien Solgaards åbne begravelse, hvor de skulle stå, indtil
der kom besked om, at liget skulle sendes til England. Dette
skete i sidste halvdel af juni måned, da det førtes til Udbyhøj
ved indløbet til Randers fjord, hvor det blev udleveret til
en engelsk parlamentær.
Hvad de andre druknede angår, så blev deres jordefærd
af en mere primitiv karakter.
Mylius Erichsen fortæller, at ligene lå i dyngevis i strand
lenene sydefter, og at læs efter læs blev kørt op i klitten,
hvor de uden større formaliteter blev gravet ned i et passende
afsides bjerg - Dødmandsbjerget. »Det var i Krigens Tid,
og Klitboerne har vel ikke villet gøre for megen Stads af
vore Fjender - Engelskmændene.«
Admiral Reynolds sekretær, Railton, fik, hvad man kan
kalde en anstændig begravlse, idet han blev lagt i en kiste
og begravet på Nissum kirkegård. Hans ejendele blev sendt
til en slægtning i Hamborg. Jens Dahis kone sørgede for, at
hans yderklæder blev rengjorte og tørrede. De bestod af en
blå kjole, vest og benklæder af samme farve o.s.v. Sammen
med andre druknedes klæder blev de udleveret til de 11
overlevende matroser, som trængte til dem, som det hedder.
Antallet af døde var så uhyggeligt stort, at beboerne i
flere sogne simpelthen vægrede sig ved at begrave dem på
deres kirkegårde, fordi de troede, at det ville blive umuligt
at opholde sig dér på grund af dunsten fra ligene.
Fhv. lærer A. Sørensen, Sdr. Nissum, har (i Samlinger til
jydsk Historie og Topografi. 1868. Bd. 3, s. 291-322) skre
vet en afhandling, som han kalder »Fortællinger og Sagn
om Søndernissum Sogn«, hvori han også omtaler St. George
og Defence’s strandinger. Han fortæller, at 35 af de lig, der
drev i land i Husby sogn, blev begravet på kirkegården dér,
og at pastor Kristian Siersted (1760-1813) holdt en smuk
tale over dem. Selv stod han i nærheden af graven og så på,
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hvordan de reddede englændere grædende stod og knugede
deres hænder, medens deres omkomne kammerater sænkedes
i jorden.
»I forrige Tider var det ikke sjælden,« skriver han, »at
man ranede ved stranden ilanddrevet Gods, ja, man begik
endog den himmelråbende Synd at stjæle det ligefrem fra de
Skibbrudne. De Rige stjal som de Fattige; enhver listede til
sig, hvad der var at faae Fingre paa, og man undsaa sig ikke
for om natten at hente hele Læs af det strandede Gods. Om
Strandejerne og Strandfogderne toge Deel i disse Afskyelig
heder, lader jeg være usagt,« slutter han.
Man er ikke utilbøjelig til at tro, at det må være med hen
blik på visse foreteelser i forbindelse med de to skibes forlis,
at han skriver således. Der ligger både forargelse og retfærdig
harme i bemærkningen om disse tyverier, som han synes at
have haft kendskab til. Der kom mange fremmede til stran
den i anledning af en berammet auktion, der imidlertid blev
aflyst, og strandfogderne kunne konstatere, at adskilligt
vraggods forsvandt, da de mange mennesker spredte sig på
den :,/4 mil lange strækning, hvor vraggodset stadig lå. Det
er indlysende, at det var komplet umuligt for strandfogderne
at kunne holde opsyn med, hvad der gik for sig. Hændte
det, at man så nogen fjerne noget vraggods eller forsøge
derpå, anede man ikke, hvem det var, fordi de var fra langt
opliggende sogne, og hvis man endelig satte efter nogen, som
man mistænkte, så var man ude af stand til at holde øje
med, hvad der foregik andre steder på stranden.
Der er ingen tvivl om, at snakken har gået i de tyndt
befolkede strandsogne, og noget må der vel have været om
den, for den 3. januar 1812 sendte amtmand Rosenørn en
skrivelse til herredsfoged Grønlund, hvori han forlangte, at
alle opdrevne dokumenter skulle sendes til ham til eftersyn.
Rygtet siger, skriver han, at ikke alle strandfogder har
anvendt en så ordentlig og påpassende fremgangsmåde, som
kunne forlanges af dem m. h. t. de opdrevne lig, der tildels
skulle være aldeles udplyndrede. »Jeg venter, at Deres
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Veldædighed ved Deres Nærværelse paa Klitten nøie under
søger alle de Omstændigheder, hvor Vedkommendes Forhold
har viist sig saaledes, at Tiltale med Føie bør finde Sted.«
Genstande af værdi, som måtte være eller bliver røvede,
skal afleveres.
En måneds tid senere skrev amtmanden, at iflg. en kon
gelig befaling af 24. januar skulle alle penge og andre sager,
som fandtes på de ilanddrevne lig, deponeres i den nærmeste
kongelige kasse. Herredsfogden anmodedes derfor om til
amtstuen at indlevere en fortegnelse in duplo så vidt muligt
med en forklaring om særlige kendetegn hos de lig, de var
fundne på.
Nogle dage senere begyndte herredsfoged Grønlund så
helt nede i Bjerregaard strandlen ved Nymindegab, en række
afhøringer for at få konstateret, hvor mange druknede, der
var drevet op på kysten, og »om der ved disse Lig var fore
taget noget uanstændigt eller ulovligt; om der paa Stranden
i den Tid, de opdrev, var begaaet nogen Uorden eller Tyverie, og om der er bierget noget af Klæder, Penge, Prætiosa
eller andre Ting m. v.«
Retten blev sat på Bjerregaard, og her erklærede told
inspektør J. Fæster på forespørosel, at han havde været til
stede på stranden under bjergningen af vraggodset, og at
han ikke kendte noget til, at der skulle være stjålet noget
eller forefaldet andre ulovligheder.
Assessor Ammidsbøll blev spurgt, om han ikke straks
overfor samtlige strandfogder havde bekendtgjort den ordre,
som herredsfogden havde udstedt den 26. december på selve
stranden, i hvilken det meddeltes, at de opdrevne døde ikke
måtte røres på ulovlig måde, at det straks skulle meldes,
hvis der opdrev lig af officerer, at admiralen især skulle
behandles med udmærket agtelse, og at den, der fandt ham
og meldte dette, skulle have en dueør på 50 rdlr.
Assessoren bekræftede, at ordren var blevet givet samme
dag til alle strandfogder fra Torsminde til Nyminde, og på
spørgsmålet om de havde fået instruks om »at omgaaes
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strandet Mand og Gods i Almindelighed lovlig«, og om det
i forbindelse med denne stranding især var blevet pålagt
dem at iagttage dette og at melde, når noget opdrev på
stranden, svarede han, at der ikke var nogen af strandfog
derne, der havde underrettet ham om, at de havde fundet
penge eller gods, der tilhørte nogen af de opdrevne folk,
eller som stammede fra de to skibe.
Hans avlskarl på Bjerregaard, som passede lenet dér,
havde dog meddelt ham, at han havde taget adskillige klæd
ningsstykker i forvaring, men iøvrigt var der endnu ingen,
der havde anmeldt noget, da der indtil for kort tid siden
stadig var drevet lig i land. Han mente ikke, at der på hans
søndre forstrand var inddrevet noget særligt, eftersom vin
den den 24., 25. og 26. december, hvor det meste vraggods
rev sig løs fra skibene, var for nordlig til, at noget af betyd
ning kunne lande her. Alt drev sydpå.
Derefter fremstod avlskarlen på Bjerregaard, Niels Søndergaard, og han blev bl. a. spurgt om, hvor mange døde,
der drev i land i hans område siden den 24. december og til
dato, og om hvornår de sidste drev i land.
Hertil svarede han, at der var opdrevet og bjerget 34
døde, og at det var ca. 8 dage, siden de sidste kom.
»Var der nogen officerer?« spurgte herredsfogden.
»Nej, på deres klæder at dømme var de alle matroser og
mariner.«
»Er de døde blevet behandlede med agtelse og begravet
efter skik og brug?«
»Ja, de blev jordet i de klæder, de kom i, og dem, der var
nøgne, har han klædt anstændigt efter omstændighederne.«
»Har nogen været i hans len siden 24. december og enten
plyndret eller stjålet andre ting, og hvem har det da været?«
»Nej, der indfandt sig nok nogle, men de løb bort, inden
han kom så nær, han kunne kende dem.«
På spørgsmålet om der var inddrevet gods, svarede han
bekræftende.
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Det, han havde bjerget og opbevaret til anmeldelse, blev
nu forevist og vurderet: 32 stk. umage sko - 5 rdl. vurdere
des de til; 1 madrasse - 4 rdl.; 11 stk. sejllærred, dels af
køjer og dels af sejl - 8 rdl.; 12 par forrevne bukser - 6 rdl.;
2 forrevne trøjer - 2 rdl.; 1 do. - 1 rdl.; 5 stk. skjorter - 6
rdl.; 8 stk. lærredsposer - 4 rdl.; 28 stk. strømper - 4 rdl.;
2 vanter og 1 strikket livstykke - 2 rdl. Mere vidste han ikke
ikke af, at der til dato var kommen, og mere havde han ikke,
og på denne forklaring aflagde han ed.
Derefter fremstod de andre strandfogder efter tur, idet
undersøgelsesretten nu var blevet flyttet til Haurvig.
Hos Jep Enevoldsen var der opdrevet og bjerget 16 døde.
Der var kun overkroppen tilbage af en af dem. Desuden var
der kommet et lår og et ben. Det var alle kun matroser og
marinere, der var drevet i land. Med hans vidende var der
ingen, der havde udplyndret de døde eller stjålet noget af
det inddrevne vraggods. Desuden havde stranden været besat
af vagtposter af jægere. Bortset fra en matrostrøje, et par
bukser og en skjorte, som han fremviste og fik takseret, var
der ikke opdrevet noget hverken af penge eller gods.
Laust Christensen Bollerup havde 5 døde, Laust Christen
sen 4 og en halv død mand, og skipper Simon Bollerup 5
døde. Den sidste blev spurgt, om han havde behandlet ligene
anstændigt, hvortil han svarede, at han havde behandlet
dem, sådan som han selv ønskede at blive behandlet, hvis
en lignende ulykke skulle ramme ham.
Christen Olesen var fraværende, fordi han var til sin
broders bryllup, men det blev senere oplyst, at der i hans len
havde været 6 døde, nemlig 5 matroser og en nøgen dreng.
Retten flyttedes derefter til Aargab, hvor Ole Nielsen
havde 5 døde, Anders Christensen 1 død og Jens Nielsen 6
døde og »desforuden et Laar og Been af een«.
I Sdr. Lyngvig strandlen havde Christen Bank 11 døde.
Han havde hverken set eller kendte noget til, at der var
nogen som skulle have plyndret eller bestjålet de døde. Han
havde ganske vist set mange uvedkommende færdes på stran-
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den, men han var ikke kommet så tæt ind på dem, at han
kunne se, hvem det var. Hvad de havde foretaget sig dér
om natten, kendte han ikke noget til.
Christen Lauritsen havde 5 døde og desuden foden af én.
Med hensyn til tyverier svarede han noget lignende som
Christen Bank. Niels Jensen havde 4 døde, Christen Peder
sen 5, Simon Wiig 4 og Simon Nørgaard 5 døde.
I Nørre Lyngvig strandlen havde Hans Nielsen 3 døde og
Poul Poulsen 4. Søren Thygesen, der også havde set folk på
stranden uden dog at kende dem, havde 8 døde, Anders
Christensen 14, Torben Pedersen 8, Jens Andersen »17 heele
døde Mænd og Overparten af een«, Milter Andersen 10,
Niels Fjord 6 og Niels Dahl 7 døde.
Peder Lodberg og Hans Hanning, der var fælles om Søndervig len, var ikke til stede, men det konstateredes i et
senere forhør, at der hos den første var inddrevet 24 døde.
Han kunne oplyse, at han ikke havde noget kendskab til,
om der var begået tyverier eller lignende, selv om han nok
havde set folk på stranden. Hvad der kunne være sket om
natten, var han ikke i stand til at sige noget om. Han havde
en morgen lagt mærke til, at klæderne var trukket af et par
døde i løbet af natten. Han kunne heller ikke benægte, at han
selv havde fjernet noget overflødigt tøj fra en af de døde,
men til gengæld havde han så iklædt andre, der var nøgne,
både med dette og med noget af hans eget. Selv havde han
ikke taget noget.
Niels Hanning havde 25 døde i sit distrikt.
Fra Søndervig strandlen fortsatte man til Søgaard nordre
forstrand i Husby sogn. Det havde oprindelig tilhørt asses
sor Ammidsbøll, men han havde imidlertid solgt det til over
krigskommissær Lassen. Her i Jens Nørbyes område var der
ikke mindre end 82 døde samt overkroppen af én. En af dem,
mente de reddede, måtte være masters-math. Han blev derfor
lagt i en kiste og begravet på Husby kirkegård. Sognefogden
havde sørget for, at 38 af de døde var blevet begravet i klit
terne. Jens Nørbye oplyste, at der havde været mange folk
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på stranden, men hvad de havde foretaget sig dér om natten,
kunne han ikke sige noget om. Han havde en morgen lagt
mærke til, at klæderne var skåret af en eller flere af de druk
nede, og han tilføjede, »at hans Lehn er især meget tilgæn
geligt for Oplandsfolk«.
I næste len, som Jens Lodberg og Jens Ibsen var fælles om,
var der inddrevet 91 lig - et af dem var en kvinde, men de
to mænd »ansaae hende ikke for at være fornem«. På to af
de døde havde de fundet et sølvur, 3 kobbermønter og en
lille sølvmønt. De ville ikke benægte, at de kunne have fjer
net et eller andet klædningsstykke fra de druknede, men så
havde de anvendt dette foruden nogle af deres egne klæder
til at dække dem med, der var nøgne; de forsikrede, at de
ikke havde »tient« noget ved dette.
Christen Ibsen og Mads Bechbye havde hver 9 døde. Sidst
nævnte kunne fortælle, at der færdedes mange uvedkom
mende folk i hans len. Således havde han en morgen bemær
ket, at et par døde var blevet slæbt op af vandet, og at de
manglede de yderste klæder.
I Anders I versens len var der 2 døde. Den ene var en
matros, den anden kunne have været mere, mente han, men
dog ikke officer efter klæderne at dømme.
Hos Peder Bank og Milter Christensen var der inddrevet
henholdsvis 29 og 8 omkomne. Milter Christensen havde
konstateret, at der var fjernet noget fra en flage i hans len.
Ole Jensen og Adser Berg, der også var fælles om et len,
havde 7 døde, hvoraf den ene efter deres mening måtte have
været noget mere end matros, uden at de dermed ville sige,
at han havde været officer.
Mikkel Sand havde 2 døde. Han havde ikke set nogen
plyndre de døde, men en dag, da han hen mod aften opholdt
sig på stranden, så han, at Jens Nielsen fra Madumgaard og
Gades søn, Christian, der også var fra Madum, var ved at
brække en skibsflage i stykker. Han jog dem bort, uden at
de nåede at få noget med sig. Samme aften dukkede Thomas
Tyvkier, Poul Heed og Anders Smeds søn, Lorentz, alle fra
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Vedersø, op ved den samme flage. De havde brsekketøj med
sig, men også dem viste han bort, uden at det lykkedes dem
at få noget med sig. Af det inddrevne havde han ikke selv
taget noget, når undtages en sølvbilling, som han havde fun
det i en andens len.
Thomas Slot havde 2 døde, en matros og en officer. De
reddede erklærede, at den sidste var bådsmand, hvorfor han
blev begravet på Husby kirkegård. Thomas Slot havde hos
matrosen fundet en engelsk to-punds banknote, 2 engelske
kroner og en sølvmønt på størrelse med en dansk otte-billing.
Efter at have forevist pengene fik han dem igen med besked
om at opbevare dem indtil videre.
Rasmus Slot og Jens Gran havde hver en død i deres len.
Retten blev derefter sat i Fjand, hvor der hos Anders
Ibsen var inddrevet 8 døde. De syv var matroser, den
ottende, mente han, kunne godt have været noget mere,
men dog ikke kgl. officer.
Jens Dahl og Jens Nielsen Harboe, der var fælles om et
len, havde 26 døde.
Det var blandt disse, at admiralens sekretær blev fundet.
Fire af dem var marinesoldater, resten var på én nær,
matroser efter klæderne at dømme. Den ene var en nøgen
dreng. De blev alle her som i de øvrige len begravet på for
anledning af sognefogden.
Derefter gik man over i det sidste strandområde, inden
man nåede frem til Torsminde. Det ejedes af fhv. kaptajn
von Falkenberg, Husum, og det var kun et mindre len, i
hvilket Laust Nielsen Harboe var opsynsmand for Christen
Mærsk, der boede i Fjaltring, som ligger Nord for udløbet.
Det hørte egentlig med til Skodborg-Vandfuld herreds juris
diktion, men da mindet havde flyttet sig, var det nu kom
met til at ligge Syd for dette, og von Falkenbergs len var
derved blevet delt i to. Der var hos ham kun inddrevet én
død, og dette var sket umiddelbart efter strandingen. Efter
klæderne at dømme var den døde kun en »simpel« matros.
Hardsyssels Aarbog LX1
11
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I alt inddrev ca. 525 lig på den her gennemgåede ca. 60
km lange kyststrækning.
Strandrideren Anders Andersen kunne på herredsfogdens
spørgsmål oplyse, at han havde opholdt sig i Fjand natten
mellem den 23. og 24. december. Da han kom til stranden
tidligt om morgenen, var den sidste mast endnu ikke kappet
på St. George. Underbefalingsmand Jens Højberg kom først
ud til stranden den 26. om morgenen, hvor han havde ført
tilsyn på strandejeren, assessor Ammidsbølls vegne. Han
bemærkede, at hele den 24. december gjorde besætningen på
skibet ikke noget forsøg på at komme i land, og der kom
heller ikke denne dag hverken folk eller vragdele derudefra.
Der var lys i kahytterne natten mellem den 24. og 25. til
henimod midnat. Den 25. om formiddagen begyndte mand
skabet at gå fra borde på sammenbundne vragstykker, og
dette fortsatte man med til ud på eftermiddagen. Men da
stormen gik mere om i Nord, kom der kun få i land ud for
Fjand. I mørkningen opdrev en flage af kahytten. Derefter
blev alting stille, og der kom ikke mere den dag.
Når der ikke var kommet mere vraggods i land, skyldtes
det, at vinden var for nordlig til, at der kunne komme noget
ind af betydning. Først efter nytår blev der løsrevet en del
fra skibet, deriblandt nogle flager, der blev kastet op på
kysten, men da vinden atter sprang om, drev adskilligt nord
på. Det var tønder, kasser, kister osv. Noget flød ind gen
nem mindet. Det samme skete næste dag; men intet drev i
land her.
De kunne bekræfte, at bekendtgørelen om, at de døde
skulle behandles anstændigt, var blevet givet, samt at den øje
blikkelig var blevet givet videre fra strandfoged til strand
foged.
De to mænd kunne også oplyse, at årsagen til, at antallet
af inddrevne døde nogle steder havde været så stort i mod
sætning til andre, var den, at en odde i disse strandlen gik
ud fra kysten og dæmmede op for strømmen. Af samme
grund gik brændingen nærmere ved land, hvad der bevir-
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kede, at vragdele m. v. havde lettere ved at drive ind på
kysten.
Forhøret sluttede med, at herredsfogden konstaterede, at
sognefogderne til at begynde med havde ladet de døde
begrave på kirkegårdene, men »da sognefolket satte sig imod
at få flere dér, dels for Rummets Skyld og dels for farlige
Uddunstninger, så var de øvrige under vedkommende Sog
nefogders Opsigt begravet i Klitterne«.
Beboerne fik besked om at stille med heste og vogne for
at køre de druknede op i klitterne til de fællesgrave, som
blev kastet dér, og det er som allerede nævnt disse begravel
ser, den stedlige befolkning kalder »Dødmandsbjergene«.
Hvad der blev af de mange andre hundrede omkomne,
er ikke svært at gætte sig til. Mange skal være druknet nede
i banjerne, men ingen véd noget pålideligt om dette, skriver
Mylius Erichsen. Admiral Reynold’s lig blev i hvert fald
aldrig fundet.
Adskillige drev længere sydpå. Pastor Stampe fortæller,
at allerede anden juledag om aftenen drev de første lig ind
på kysten. I løbet af to døgn var de altså drevet ca. 60 km.
Der var på dette tidspunkt legestue i Lønne, men næppe var
det rygtedes, at der drev døde mennesker i land, førend alle
mandfolk forlod legestuen, så pigerne måtte danse med sig
selv, hvis de ønskede nogen dans.
Den i sin tid på Vestkysten så kendte lokalhistoriker,
overlærer J. Olsen, Varde, skrev i en afhandling i »Fra Ribe
Amt« (1905. S. 118-131) om Oksby gamle kirke og kirke
gårde før 1891, at kirkegården ved den gamle stråtækte og
øde kirke, inden den helt blev nedlagt, kun blev brugt til
begravelsesplads for strandvaskere. Midt på den fandtes en
større forhøjning, som beboerne påstod stammede fra en
fællesgrav med ca. 100 lig fra St. George og Defence.
Der foreligger ikke noget om, at der er blevet begravet
nogen af de omkomne på Vedersø og Nysogns kirkegårde,
men gamle folk kunne fortælle Storgaard Pedersen, at de
fleste druknede blev jordet i klitterne.
ii*
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Ved 11,30-tiden den 30. januar dukkede et fartøj op fra
SV et par bøsseskud fra kysten omtrent ud for Kjeldbjerg
i Fjaltring.
De, der befandt sig på stranden, troede, at det var et
engelsk skib, som havde lidt havari, og da det var kommet
nærmere, kunne man se, at det var en kutterbrig, der sig
naliserede ind til land.
Hvor vidt man regnede med at kunne komme i forbin
delse med overlevende eller nogen af kystboerne eller blot
ville konstatere, hvor meget der var tilbage af skibene, får
stå hen. Under krigen var engelske fartøjer ofte helt inde
under kysten, og undertiden sendte man nogle mand i land
for at begrave en død - måske også for at hente landsmænd,
der var undveget fra dansk fangenskab, således som det f.
eks. ser ud til at have været tilfældet i 1808, da 6 skibskaptajher flygtede fra Holstebro, hvor de var internerede sam
men med andre englændere.
Brændingen var imidlertid temmelig svær, og da vinden
sprang om i Vest forsvandt briggen ved 3-tiden i nordvestlig
retning.
Begivenheden gav ikke alene anledning til mange gis
ninger, men også til en retssag mod kaptajn von Falkenberg
for »intenderet samkvem med fjenden«, fordi han var så
letsindig under løfte om betaling at prøve på at overtale
nogle af de tilstedeværende til at tage med sig ud til skibet,
og til at hævde, at man havde lov til at sætte sig i forbindelse
med et fjendtligt fartøj, når dette førte parlamentærflag.
Men fik englænderne således ved denne lejlighed ingen
underretning om, hvad der var sket, så fik de det i hvert
fald på anden måde, idet både danske og udenlandske aviser
bragte ret udførlige meddelelser om katastrofen, og endelig
tilstillede den danske regering det engelske admiralitet en
beretning herom.
Danske Statstidende for den 31. december 1811 bragte
en forholdsvis udførlig beretning om strandingen. Den er
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optrykt i The Naval Cronicle (1812. Bd. 27. Jan.-juni), og
W. O. S. Gilly kan i sit værk Narratives of Shipwrecks
(1851. S. 178 ff.) gengive et brev til governor Maurice,
dateret Randers den 21. januar 1812, fra chefen for det 2det
jyske infanteriregiment, generalmajor Carl von Telleqvist.
Oversat lyder det således:
Sir! Omend den sørgelige ulykke, som overgik hans store
britiske majestæts krigsskibe på den danske kyst, måske
allerede vil være bekendt for Deres Eksellence, så tillader
jeg mig herved ikke desto mindre, eftersom det modsatte også
kan være tilfældet, at underrette Dem om denne sørgelige
begivenhed, idet jeg forsikrer Dem om min dybeste med
følelse.
Natten til den 24. f. m. forliste de to engelske linieskibe
St. George og Defence på Jyllands vestkyst, og de vold
somme bølger gjorde det umuligt at bringe de skibbrudne
besætninger nogen som helst hjælp.
Fra de to skibe blev kun reddet 13 mennesker, som drev
ind på kysten sammen med vragstykkerne. Nogle af dem er
syge og er for øjeblikket under pleje og pasning. En del af
de omkomne er drevet i land og er blevet jordfæstet under
så meget militært ceremoniel, som det har været muligt at
udfolde under de givne forhold.
Alle mulige anstrengelser er blevet gjort for at identificere
de omkomne officerer for derved at kunne vise dem militære
æresbevisninger under bisættelsen på kirkegården.
Ligene af de to omkomne officerer, som blev fundet, er
blevet begravet under militære æresbevisninger. Det ene af
disse var kaptajn Atkins’, øversbefalende på Defence, som
er blevet bisat i en kirke, indtil jeg modtager nærmere ordre
fra min nådige fyrste.
Jeg beklager meget, at admiral Reynolds’ afsjælede legeme
endnu ikke er fundet trods alle de anstrengelser, som er
blevet gjort med dette for øje.
I overensstemmelse med den danske nations dybe følelser,
har befolkningen været stærkt grebet af sorg over at se de
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engelske besætningsmedlemmer i så stor nød, uden at det har
været muligt at kunne yde dem nogen hjælp. Også jeg, Sir,
beklager dybt, at jeg ikke har kunnet sende Deres Eksellence
en mindre sørgelig beretning om denne ulykke.
Jeg forbliver, Sir, med højagtelse, osv., osv., osv.
Telleqvist.
Først da de overlevende vendte tilbage til England, hvor
de kunne afgive deres forklaring for en krigsret i Sheerness,
og hvor deres beretninger og breve kunne offentliggøres, f.
eks. i The Naval Cronicle, erfarede man dér, hvor uhyggelig
stort et omfang, katastrofen havde haft.
Det er forståeligt, at man mand og mand imellem, og det
ikke mindst inden for flåden, drøftede, hvad årsagen til
denne nationale ulykke kunne have været.
En indsender til The Naval Cronicle (1812. Bd. 28, s. 121
ff.), som underskrev sig »A Captain in the Royal Navy«,
mente, at den kunne skyldes misforstået sparsommelighed
m. h. t. at udstyre skibene med de fornødne navigations
instrumenter. Han påstod, at flådens officerer i de sidste 30
år havde beklaget sig over mangelen på sø-ure, ved hjælp
af hvilke man var i stand til at kunne konstatere på hvilken
længdegrad, et skib befandt sig. Efter hans mening var der
ingen tvivl om, at Hero og Grasshopper sammen med deres
konvoj gik tabt, fordi de ikke var udstyret med sø-ure. »En
afvigelse på ikke mindre end
eller ca. V2 streg til højre
eller venstre for den rigtige kurs fra Lindenæs på Norges
kyst (skriver han) vil føre et skib mod Smiths knowl ved
Yarmouth eller Haak sand på Hollands kyst. Enhver sømand
véd, at under stormvejr i lange vinternætter, når man som i
dette tilfælde er belemret med en konvoj, er det umuligt at
holde nøjagtigt bestik på en halv streg på kompasset..« Han
hævdede ligeledes, at der ikke kunne rettes nogen bebrejdelse
mod de officerer, som førte de ulykkelige skibe, for fejlen
med længdegraden var årsagen til deres forlis. Enhver anden
ville under lignende omstændigheder have været udsat for
den samme ulykke, hvis de ikke havde hjælpemidler til at
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kunne konstatere længdegraden. Hans påstande bekræf
tedes efter hans mening af en beretning, som en af de reddede
officerer fra Grasshopper havde afgivet.
I Underhusets aftenmøde den 17. januar (The Naval
Cronicle. 1812. Bd. 27, s. 46 ff.) svarede førsteadmiralitets
lorden C. Yorke på en forespørgsel fra Mr. Whitbread bl. a.,
at Hero havde været offer for en af disse fejlagtige bereg
ninger, som kan forekomme under navigering i farlige far
vande og i hårdt vejr. Det havde vist sig, at officererne om
bord på dette skib havde troet, at man befandt sig i nærheden
af den britiske kyst på det tidspunkt, da man gik på grund
ved Hollands kyst under lignende omstændigheder som
Minotaur forrige vinter. Med St. George og Defence for
holdt det sig anderledes.
Da St. George havde fået skaden udbedret i Vinga så
godt som omstændighederne tillod det og fået rejst nød
master, var det efter officerernes mening fuldstændig i stand
til at begive sig på turen hjem. Hvis det havde været ander
ledes, ville admiralen have strøget sin stander, og han ville
endog have været i sin fulde ret til at ødelægge skibet og til
at hjemføre dets mandskab til England i andre skibe. To
linieskibe, Cressy og Defence, fik ordre til at ledsage St.
George. De afsejlede alle den 17. december, efter at de indtil
da havde ligget for modvind. De havde klaret Skagerak, da
en frygtelig orkan til alt uheld rejste sig fra et ugunstigt
hjørne, og om morgenen den 24. indtraf den sørgelige kata
strofe for St. George og Defence. Cressy undgik en lignende
skæbne under de største vanskeligheder.
Såvidt førsteadmiralitetslorden. Mr. Whitbread synes at
have været tilfreds med det svar, han fik.
De overlevende besætningsmedlemmer fra St. George blev
som nævnt efter hjemsendelsen til England afhørt af krigs
retten i Sheerness, som frikendte dem for al skyld m. h. t.
tabet af St. George.
For Defence’s vedkommende var retten af den mening,
at det gik tabt, fordi det strandede på Jyllands vestkyst
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sammen med H.M.S. St. George som følge af kaptajnens stor
sindede (!) og heroiske (!) beslutning om i farens og nødens
stund at forblive hos sin admiral - en beslutning, som retten
fandt, bragte udødelig ære over kaptajn Atkins minde!
*
Den 12. maj 1812 sendte amtmanden i Ringkøbing en
skrivelse til herredsfoged Grønlund, hvori han anmodede
denne om at meddele ham, om bjergningen fra det engelske
linieskib snart var tilendebragt, eller hvad der eventuelt stod
tilbage at gøre, samt hvornår det kunne forventes, at regn
skabet vedrørende strandingen ville kunne afleveres.
Den 30. oktober forelå »Underdanigste Regnskab over
Indtægter og Udgivter ved det engelske Orlogs Skib St.
Georg som strandede for Nissum Klit ved Torsminde den
24. Decbr. 1811.«
Det viste sig, at den samlede indtægt ved salget af de for
skellige vragdele beløb sig til 16.501 rdl. 0 mark 7 skilling,
og efter at alle udgifter var fradraget, blev der 7.888 rdl.
3 mark 10 skilling tilbage til statskassen.
Det er forøvrigt ganske interessant at se, hvad nogle af
udgifterne er gået til.
Strandejeren, assessor Ammidsbølls andel beløb sig til
3.955 rdl. 3 mark 4 skilling.
Toldinspektør Fæster fik 167 rdl. 5 mark til dækning af
befordring og diæter, og pastor Siersted fik 100 rdl. »for
at kaste jord paa de paa Huusbye og Nissum Kirkegaarde
begravede Englændere og for at holde Taler over Gravene
m: m:«
Degnen Hans Johnsen, Husby, fik 30 rdl. for hans »For
retninger ved bemeldte Liig« ; mere kunne han ikke til
komme, og sognefoged Hans Baunbæk fik 28 rdl. for hans
forretninger ved stranden, hvorimod hans kollega i Husby
fik 79 rdl. for sit arbejde, medens Jens Sørensen i Nissum
modtog 26 rdl. for at lave en ligkiste til sekretær Railton.
Strandfoged Jens Nielsen fik 310 rdl. for kost og logi m.
m. til fire af de reddede, Jørgen Andersen 149 rdl. for 2,
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Anders Ibsen 66 rdl. for 3, Andreas Eriksen, Nissum, 63 rdl.
for 1 og Lars Sørensen, sammested, 109 rdl.
Distriktslæge Fryd fik 28 rdl. for rejse og diæter, samt
»Kuur paa biergede og forfrosne Skibsfolk«.
Jørgen Andersens søn, Laust Mærsk, og Kristen Mosbye
i Husby fik 18 rdl. for kost og logi til skibsfolkene fra
Fjand, da de overværede ligbegængelsen i Husby, hvorimod
der kun kunne blive 2 rdl. til Kristen Bang; hvorfor oplyses
ikke.
Kristen Vang fik 33 rdl. »for en skibsmand fra orlogs
skibet de Fense, som af den militaire Autoritet blev inquarteret hos ham,« og klitbo Kristen Mortensen fik som tidligere
nævnt sine 20 rdl., fordi han er »fattig og hans Redelighed
fortiener at komme i Betragtning.«
Vitterlighedsmændene Hans Baunbæk og Jens Dahl fik
tilsammen 42 rdl. i diæter for 21 dage, medens strandejerens
fuldmægtig Madsen fra Søgaard fik sin sædvanlige dueør på
50 rdl., fordi han »har været tilstede ved alle Forretningerne,
og været nyttig ved Tilsyn og holde Orden blandt Arbej
derne«.
Og så fik statens slunkne kasse for »de 2/s Parter af stemp
lede Papirer til Biergnings Contracterne« 22 rdl. 3 mark.
Der skulle være orden i tingene.
*
Der findes desværre kun enkelte øjenvidneberetninger om
selve strandingen - bortset fra, hvad der kan findes i enkelte
af datidens aviser, og de synes at bære præg af at være ind
sendt af stedlige meddelere. Det er ikke utænkeligt, at det
kan være retsskriverne, der har gjort dette, eftersom udtryk
og vendinger i teksten ord til andet ofte kan genkendes fra
justitsprotokollerne
Liber daticus for Husby-Sdr. Nissum præstekald har en
kort beretning om strandingen, men den er først skrevet
efter pastor Siersteds død i 1813.
Det er derimod sikkert, at fhv. lærer Sørensen har været
tilstede ved begravelsen på kirkegården i Husby, og man
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må have lov til at slutte, at han også har overværet en del af
begivenhederne omkring selve strandingen.
Lærer Sørensen fortæller det ganske vist usandsynlige, at
man inde fra land kunne se admiral Reynold gående på
dækket med en skinnende ordensstjerne på brystet, samtidig
med at mænd og kvinder lå pinte i dødsangst ved hans fød
der, som han skriver i sin enkle og gribende beretning,
medens de bad om at måtte prøve på at redde livet, fordi
bølgerne truede med at knuse skibet. Da kommandoen blev
ophævet om morgenen, styrtede han agterud fra skibet i
havet - »med eller mod hans Vilie vides ikke. Man saa da
fra Land det hjærteskærende Syn, hvorledes Mandskabet,
snart mange snart faa, surrede sig til et eller andet Træ for
at naae Strandbredden, og hvorledes de Fleste enten druk
nede i Havet eller knustes i Bølgerne af omkringliggende
Vragstykker.«
Amtsrådsmedlem, gårdejer Kr. Larsen Vestergaard i Ulf
borg, der ikke selv overværede strandingen, fortalte Storgaard Pedersen efter sin oldemor, at en del vraggods blev
presset ind gennem Torsminde, hvorefter det drev i land på
Fjandø eller i Nordfjand, og at man siden sagde, »at Bebo
erne i de tre Gaarde i Nordfjand havde faaet saa meget, at
de aldrig mere stod til Trængende.«
Pastor Stampe skriver, at i julen 1811 (det må forstås
således, at det var i begyndelsen af det nye år) holdt en del
vogne udenfor hans faders gård i Viborg. De var kommet
fra Ringkøbing med de elleve overlevende fra St. George og
Defence, hvor de havde siddet i fangenskab sammen med
andre englændere.
Da de var kommet ind i hovedvagten, forsøgte de danske
soldater at komme i kontakt med dem, medens folk stimlede
sammen udenfor for at få dem at se. Soldaterne købte bræn
devin til dem og agerede for dem, og matroserne syntes hver
ken modfaldne eller blot alvorligt stemt, men forekom tvært
imod at være glade og i godt humør. Det ser ud til, at de
dagen efter er blevet transporteret videre - ikke til Hol-
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stebro, således som pastor Stampe skriver, for dér kom de
jo fra, men til Randers, hvor de formentlig skulle slutte sig
til fangetransporter, der kom Nord fra for at videreføres til
København. Herfra er de så antagelig afgået til England
over Sverige for at blive udvekslet med danske krigsfanger
i England, idet den engelske regering var gået med til at fri
give det dobbelte antal danskere, og, såfremt der var nogen
blandt disse, som var hjemmehørende i de sogne på hvis kyst
strandingen havde fundet sted, skulle disse først og frem
mest frigives.
Og således gik det da til, at Jens Kjærgaard fra Husby,
der ene mand var sejlet til Norge i sin lille båd efter tømmer,
og som på vejen hjem til Jylland var blevet opbragt og ført
til England, blev frigivet. Han fortalte senere gerne, skriver
Storgaard Pedersen, at han aldrig var blevet så glad, som
dengang det på fangeskibet blev meddelt, at de, der var fra
Sdr. Nissum og Husby sogne, skulle frigives, og det er for
ståeligt, at han var dette.
Mellem de fanger, der passerede Viborg, var den reddede
amerikaner Wm. Watson. Han var, som han havde forklaret
i et af forhørene, blevet presset i Portsmouth, og der er ikke
noget at sige til, at han prøvede på at slippe for igen at
komme i engelsk tjeneste. Han havde derfor fået den idé at
skrive til de forenede nordamerirkanske staters konsul i
København, Hans Rudolph Saabye, og i al dets ubehjælpe
lige sammensætning lyder hans brev således oversat til dansk:
Den 8. januar 1812.
Sir! Undertegnede Wm. Watson, amerikansk statsborger,
benytter herved lejligheden til at underrette Dem om, at
jeg er forlist på sydvestkysten af Jylland ombord i et engelsk
krigsskib, hvis navn er St. George, og fjernet med magt fra
halvskonnerten C of t Ino Gaff (formentlig »Cape of the
Innocent Gaff«. Udg.s anm.) og desværre har jeg mistet alle
mine ejendele og er Gud være lovet frelst.
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Sir, jeg vil meget gerne vide om det er muligt for mig at
slippe herfra uden at skulle tage til England. Vær venlig at
sende mig et svar om hvad der er bedst at gøre, for jeg er
besluttet på aldrig mere at vende tilbage for at tage tjeneste
på et krigsskib. Jeg har skrevet 2 breve til C. W. Limma
uden at få nogetsomhelst svar. Jeg er, Sir, gift i staten Dela
ware. Pasnummeret er 7777. Jeg er, Sir, forbindtligst, Deres
ærbødigste tjener
Wm. Watson.
Forneden har en anden skrevet:
Nørre Jylland Ringkøbing Amt
Fiand i Sønder Nissum Sogn.
Udskriften på brevet har samme håndskrift og lyder:
Til Den Nordamerikanske Consul Master Saabye a/ Kiøbenhavn.
Det tragiske ved det hele er imidlertid, at brevet aldrig
blev afsendt. Det ligger den dag i dag i det læg med »Docu
menter anb. Strandingen af det Engelske Linieskib St. Georg,
som strandede for Fiand den 24. Decem. 1811«, der nu
opbevares i Landsarkivet i Viborg.
N år vejret iøvrigt tillod det, fortsattes i løbet af somme
ren 1812 bjergningen af såvel metaller som tømmer ude på
selve vragene, men da arbejdet blev indstillet, fortælles det,
kunne skroget af Defence på afstand minde om en kirke,
medens St. George, der var brækket midt over, lå væltet
over på skrå, holdt i denne stilling af ammunitionen i ski
bets bund.
Men en af de reddede havde fortalt, at der ombord på
St. George var en krigskasse, som indeholdt flere tusinde
pund sterling i guld, hvad der bevirkede, at folk troede, at
der nede i vraget fandtes et par tønder indeholdende mand
skabets lønninger. De er dog i hvert fald aldrig blevet
fundet.
Der er derimod fundet guld- og sølvmønter på kysten ud
for, hvor skibene strandede, ligesom der inddrev en del
fajance og porcelæn og spiseredskaber. Til at begynde med
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mente man, at de sidste var af sølv, men som tiden gik, blev
det blanke slidt af, og det viste sig, at de var af jern.
Tid efter anden har forskellige dykkerlaug været nede ved
vragene, og det har især været metaldele, man har været
interesseret i, men mon ikke tanken om den formodede krigs
kasse til en vis grad har spillet ind?
Det ser ud til, at det oprindelig var et dykkerlaug fra
Ringkøbing, der begyndte på bjergningsarbejdet, men da
dette ikke kunne svare sig, overlod man det til dykkere fra
Fjaltring, som i 1876 bl. a. bjergede 6 mindre kanoner, nogle
krudttønder og to skibsklokker. Den ene af klokkerne hæn
ger i No kirke nordøst for Ringkøbing, hvorfra dens toner
lød den dag i 1937, da mindesmærket for katastrofen blev
afsløret ved Torsminde, medens den anden nu er fastnaglet
til dettes fodstykke efter i mange år at have hængt i Skærum
mølle syd for Vemb, hvis ejer, fabrikant Laur. Villemoes,
skænkede den til den komité, der tog initiativet til at rejse
mindesmærket.
Men også dykkerne fra Fjaltring måtte give op, fordi
bjergningsmateriellet var for spinkelt, og de afstod deres
rettigheder til Laurids Trillingsgaard i Harboøre.
1 august 1904 var vejrforholdene så gunstige, at han kunne
gå i gang med arbejdet. Havet var blikstille og vandet helt
klart i fire dage. Man fandt resterne af St. George ca. 2 km
fra land (altså betydeligt længere ude end øjenvidnerne til
strandingen i sin tid havde anslået, selv når nedbrydningen
af kysten i tidens løb tages i betragtning), og det lå på ca.
10 m vand og omtrent på ret køl. De to øverste dæk var
brudt ned af havet, og kanonerne lå spredt omkring vraget
i sandet. Tredie dæk var helt frit for sand og ragede en meter
op over havbunden og kunne helt overses. Her stod samtlige
kanoner endnu fastsurrede med mundingerne trukket inden
for portene. Trillingsgaard kunne bevæge sig over hele
dækket. Derimod var det umuligt for ham at komme ned på
det nederste dæk, eftersom sandet nåede helt op til luge
karmene, fordi skibet havde boret sig ned i havbunden.
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Kanonerne var af støbejern og stod endnu på deres raperter.
Tovene, hvormed de var fastsurrede, var skørnede dér, hvor
de var i berøring med jernet. De var alle proppede med
træpropper, og hver vejede med rapert ca. 4 tons. De var
glatte og blanke indvendig, men så snart de var kommet op
i luften, begyndte de at ruste. I alt blev 48 kanoner hentet
op. De blev alle transporteret til Thyborøn og solgt til et
fransk firma til omsmeltning.
På dækket fandtes desuden nogle kobbernagler samt et
par svære jernbolte, hvormed St. George’s gallionsfigur
havde været fastgjort. Den ene vejede ca. 150 kg og var på
en arms tykkelse, hvorimod den anden var noget mindre.
Da man ville afproppe en af kanonerne ved at slå med
en hammer, røg proppen af med et knald som følge af den
gas, der havde udviklet sig inde i løbet, og da en af arbej
derne tilmed var så letsindig at sætte en brændende tændstik
til, slog en så kraftig flamme ud, at han fik svedet skægget
og ansigtet forbrændt. Uvilkårligt mindes man historien om
bilejeren, der rev en tændstik for at se, om der var mere
benzin i tanken.
Men krigskassen med den halve million kroner i guld
fandt Trillingsgaard ikke. På dækket stod der ganske vist en
kasse, men da den blev åbnet, viste det sig, at den indeholdt
en del tømrerværktøj, der lå lige så omhyggeligt ordnet, som
da der sidst blev lukket for det. Metallet var dog blevet
så tyndt som papir, og efterhånden som det udsattes for
luftens påvirkning faldt det sammen, hvorefter kun træ
delene var tilbage.
Det lykkedes også at finde frem til det sted, hvor Defence
var strandet. Det lå noget nærmere land, men der var fak
tisk intet tilbage af det store skib. Det var slået itu næsten
helt ned til kølen og var så tilsandet, at kun nogle rester af
skroget ragede op fra bunden.
Det har ikke været muligt at konstatere om der nu over
hovedet er mere tilbage af vragene. Sandsynligvis har St.
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George boret sig længere og længere ned i havbunden, medens
resterne af Defence formentlig er forsvundet helt.
*
St. George og Defence’s stranding huskedes naturligvis
bedst af de på egnen, der havde lejlighed til at overvære
den, men den ville vel i tidens løb omtrent være gået i
glemmebogen, hvis ikke folk udefra på forskellig vis har
bidraget til at bevare mindet om katastrofen.
I 1868 lod således en engelsk ingeniør ved navn Lancing,
der opholdt sig på egnen i forbindelse med fjordens udtør
ring, anbringe en mindetavle på graven på Nissum kirke
gård, og den 1. oktober 1937 afsløredes ved en større høj
tidelighed ved Torsminde et mindesmærke, tegnet af arkitekt
J. C. F. Olrik. Ideen til dette skyldtes viceadmiral Hj. Rechnitzer og daværende redningsbestyrer Vilhelm Fabricius;
men initiativet blev taget af den danske presse.
Det består af en granitsten godt 2 meter høj og af 2 mindre
sten mellem hvilke nogle trin fører op til den store. På den
store står under en indhugget krans:
JULEAFTEN
1811
STRANDEDE V2 SØMIL
UD FOR DETTE STED
DE BRITISKE LINIESKIBE
DEFENCE OG
ST. GEORGE
På en bundsten står:
REJST AF DEN DANSKE PRESSE
På de to mindre sten foran mindesmærket står:
FRA ST. GEORGE OMKOM 853 MAND
12 MAND BLEV REDDET
FRA DEFENCE OMKOM 538 MAND
6 MAND BLEV REDDET
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Ved mindesmærket er desuden anbragt et par store skibs
ankre, skænket af Marineministeriet, og på en særlig sokkel
er den omtalte klokke fastgjort.
På bagsiden af den store sten findes et vers, som redaktør
Vidar Bruun har skrevet. Det lyder således:
IND UNDER JUL I STRÆNGE DØGN,
FRAADED DET VESTJYSKE HAV.
HUNDREDER UNGE ORLOGSMÆND FANDT
I KLITTERNE HER DERES GRAV.
STENEN, REJST TIL DERES MINDE,
VÆRNES SKAL, MENS SEKLERNE SVINDE.
Den engelske stat har ikke rejst noget mindesmærke ved
Torsminde, men i Lønstrup kirkes tårnrum er anbragt en
mindetavle, der oprindelig har siddet i den nu nedlagte
Maarup kirke Syd for Lønstrup. Den har følgende indskrift:
To the memory of
the officers and men who
perished on the occasion of
the wreck, on this coast,
of
HIS B RITAN IC M AJESTY'S SHIPS
»Crescent«, 36 guns, on 6th December
1808
and
»St. George«, 98 guns, and »Defence«,
74 guns, on 24 th December 1811.

Many of whom were interred
in this churchyard.
This tablet
is inscribed by the British Admirality
in the year 1895.
Og endelig udgav sognepræsten til Ørting og Falling i
Aarhus stift, Søren Møller, et digt på ca. 50 ni-liniede vers
med titlen »Skibbrudet paa Vestkysten af Jylland den 24.
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December 1811«. »Et historisk Malerie«, kaldte han det, og
det er skrevet i den for datiden ofte svulstige og servile stil.
I 1907 gav Mylius Erichsen i sine »Nye strandingshisto
rier« en levende og meget personligt præget fremstilling af
begivenhederne omkring de to skibes forlis, og nogle år senere
kom Storgaard Pedersens afhandling »De store engelske
krigskibes stranding 1811« i Hardsyssels Aarbog (1911).
Den er præget af den store, lokalhistoriske viden og nøg
terne grundighed, som er så typisk for denne myreflittige
lokalhistoriker.

Hardsyssels Aarbog LXI

1?
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MIN BARNDOMS LAND
A f pens. viceskoleinspektør C hr. Winther, Rødding.
Brejning sogn - det nordligste i Bølling herred - har mange
af de fællestræk, der er karakteristiske for de gamle hede
sogne i Ringkøbing amt. Heden er blevet opdyrket og
beplantet; nye hjem har rejst sig, og befolkningstallet - såvel
som de økonomiske forhold - har været i stadig og stærk
stigning.
Arealet udgør 7424 ha; i 1801 var der 360 indbyggere,
1850: 666, 1901: 1275, 1925: 1795 og 1950: 2334, således
at det i de 150 år er næsten syvdoblet. I 1905 var der i sognet
41 gårde og 206 huse - samt 20 jordløse huse. I 1925 var
tallet steget til 339. Men endnu i 1919 var der 2747 ha hede
og lyngbakker- og 183 ha skov.
En mindre del af dette skovareal ligger omkring den
gamle herregård Brejninggaard, og hermed er vi inde på
noget af det, der giver sognet en særlig interesse. Den ligger
tæt ved den gamle kirke, hvor jeg er døbt og konfirmeret,
og som lille purk betragtede jeg den gamle adelsgård med
volde og grave med en slags ærefrygt. Her havde slægten
Lange resideret, en datter af søhelten Peder Skram har siddet
her som borgfrue. Men allerede i min barndom var gården
på retur - under de hyppige ejerskifter var en del af jorden
solgt fra, men alligevel virkede den imponerende, som den
lå der i en rigtig løvskov med ranke bøge og egekæmper.
I »Geografiske Billeder fra Heden« (1868) har E. M.
Dalgas givet en levende skildring af skoven.
»Hvor smukt er der ikke ved Brejninggaard; stil dig en
klar forårsmorgen på en af lyngbakkerne sønden for den dal,
hvori gården ligger, og du vil have for dig en prægtig lille
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skov, hvis bøge med deres lysegrønne løv bringe dig til at
tro, at du er et eller andet sted i Sjælland. Ved skoven en
eng, ved engen en mølledam med en klaprende mølle, bag
skoven tagene af det gamle slots hovedbygning, til venstre
en venlig landsby med sin kirke, til højre hovedgårdsmarken;
det hele omfattet af en halvkreds af brune lyngbakker, en
ramme, der hæver sig højt i vejret, som var det af glæde over
det herlige maleri, det indeslutter. Sæt dig en sommeraften
uden for voldgraven under et af de kolossale og smukke
elmetræer, som pryde indkørselen, og hvis skygge nu berøre
de ærværdige bygninger med kampestensornamenterne, og
lyt så til det forbirislende kildevæld. Det vil fortælle dig om
den tid, da munkene ejede gården, om den tid, da Langerne
lod den opbygge af nyt og gravene anlægge, vistnok til
liden glæde for hovbønderne, om de forsøg, som borgher
rerne her førend andetsteds gjorde på at hæve hoveriet, om
at bønderne endelig i 1769 købte godset, og at det siden den
tid er gået tilbage med slottet, idet den ene fløj og det ene
tårn er nedrevet, og resten ikke alene bruges til boliger, men
også til kornloft og mælkestue, ja at selv kildevældet har
måttet deltage i slottets nedværdigelse ved selv at drive
hjulet til kærnemaskinen. Men kilden vil også fortælle dig om
de store, smukke egetræer, som for tre hundrede år tilbage
huggedes i omegnens mange skove og slæbtes herned til
gården, hvor du endnu kan finde dem i ladens og gårdens
træværk; den vil sige dig, at tidligere kunne den fra sit
udspring se en stor skov lige i øst, men nu er det kun et lille
krat; den vil med et suk fortælle dig, at lystskoven omkring
gården er den sidste rest af den tidligere vidtstrakte skov
vegetation, men den vil også tilhviske dig, at den stoler på
nutiden, thi gårdens ejer er den første i mange, mange år,
som har plantet i stedet for at hugge.«
Den ejer, Dalgas omtaler, var H. S. Frandsen, der sammen
med sin broder i 1849 overtog gården. Som sognets herre
mand efterlod han sig et godt minde, og udadtil er han kendt
som stifteren af »Kronprins Frederiks Fond«. Det skete i
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1866, da Kong Kristian IX ledsaget af kronprinsen, besøgte
vestkysten, og fondet har i årenes løb udbetalt understøttelse
til enker og efterladte efter fiskere og redningsmænd, der har
sat livet til under deres arbejde eller under forsøget på at
redde andre. —Han døde i 1879 og ligger begravet på Brejning kirkegård. Men allerede i 1882 måtte den yngre broder
sælge gården, der købtes af apoteker H. G. Koefoed, som jeg
husker som en fin og venlig gammel herre. Men landmand
var han ikke, og i 1901 måtte Den vest- og sønderjydske
Kreditforening overtage gården, som så ved tvangsauktion
solgtes for 73.000 kr. Koefoed havde 19 år før - efter at en
særlig ejendom, Brænderigården, med jordtilliggende var
skilt fra, givet 124.000 kr. - og det viser nedgangen. Der
kom flere ejere - også ejendomshandlere, og da det meste af
jorden var solgt fra og hovedbygningen indrettet til sommer
restaurant med søndagsgæster og halløj, greb egnens befolk
ning ind - med støtte af mere end 600 købtes hovedbygnin
gen og skoven, og der oprettedes en efterskole, hvori efter
hånden flere hundrede drenge og piger har færdedes i
herskabelige omgivelser. En ny fløj er føjet ind i helheden,
og alt er i mønsterværdig orden. Avlsbygningerne var nedbrændt, den gamle vandmølle nedlagt - i stedet er der nu et
prægtigt svømmebassin.
Krattet, som Dalgas omtaler, opgives i 1919 til 46 ha, et
bakket terræn, i bunden lyngklædt, men ellers dækket med
egepur - et godt eksempel på egekæmpernes utrolige sejlivethed. Skønt var her ved sommertid, og her var et tilflugtssted
for vilde dyr og fugle - afbrudt af et par årlige klapjagter jeg husker en sådan, hvor der nedlagdes 8 ræve, og jeg
erhvervede 25 øre for min beskedne medvirken - den eneste
indtægt jeg i mit lange liv har haft ved jagt og fiskeri.
Ikke langt fra krattet har en slider og hedeopdyrker skabt
et enestående haveanlæg. På den jord, der toges ind til dyrk
ning, var der masser af sten, hundreder af læs, og en del af
dem anvendtes til et helt system af stenhøje med dertil
hørende planter. Jord var der nok af, og ved hjælp af børn
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og svigerbørn udførtes det mægtige arbejde, som folk kom
for at se og beundre. Det blev med tiden til et søgt udflugts
sted med afholdsbeværtning, entré og prospektkort, og i
vestjyske blade finder man sommeren igennem i annoncerne
sætningen: Udflugt til Laugesens have i Brejning, og vej
visere i Videbæk og Spjald angiver, hvor den skal findes.
Men det var den sydlige del af sognet, der her skulle tales
om.
Den rejsende, som i dag i bil eller bus ad hovedvej 15
haster tværs over Jylland, kan især ved sommertide nyde det
afvekslende landskab Men mere end et hurtigt glimt bliver
det ikke. Statsbanernes gennemgående rutebil fra Århus til
Ringkøbing tilbagelægger de 128 km på små tre timer.
Men Brejning kro - 17 km øst for Ringkøbing, lige så langt
nord for Skjern og godt 30 km syd for Holstebro - ved kors
vejen, hvor de to hovedveje - 11 og 15 - skærer hinanden,
kender enhver vejfarende. Herfra går vejen de næste 4 km
østpå gennem den sydligste del af Brejning sogn - det lille
stykke Danmark, jeg kender bedre end noget andet, fordi
det er her, jeg er født og vokset op og har tilbragt mine
første nitten år.
Kender eller rettere sagt kendte, for i 1908 drog jeg bort,
og siden er det kun blevet til få og korte besøg - jeg har ingen
nære slægtninge eller pårørende der, men gang på gang må
jeg tilbage til det beskedne Opsund, det ejendommelige navn
på de spredte huse og gårde langs landevejen. Der bliver
undertiden spurgt om nærmere forklaring på navnet. Det
kan uændret føres helt tilbage til matriklen af 1688. Sund
forekommer mange steder som efterled på lokaliteter ude
ved smalle farvande, men når man finder det inde i landet,
har det betydningen »en lav, fugtig strækning«. Et lille,
beskedent vandløb, der har sit udspring nord for landevejen
ud for 18 km-stenen og fortsætter syd for vejen i sydøstlig
retning, havde ikke engang et navn - andet end »æ bæk«.
En lille engstrækning hed Sundsig - Trap har ikke navnet,
men det findes på Geodætisk Instituts målebordsblad. Det
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er et rigtigt naturnavn; det hyppigt forekommende Sig
betyder langsomt rindende vand eller en lav plet på marken,
hvor der til tider står vand. Men navnet Sundsig brugtes kun
sjældent i tiden omkring århundredskiftet, og nu er det vist
helt gået af brug. Men det må stamme fra en tid, da der har
været mere fugtighed end i de sidste menneskealdre. Det er
usikkert, hvad forstavelsen Op- kommer af. I Stednavne
udvalget, hvor man endnu ikke er nået frem til det bind, der
skal behandle stednavne fra Ringkøbing amt, ønsker man
ikke for øjeblikket at give nogen afgørende fortolkning.
Der skal også tages hensyn til navnets udtale. Egnens
beboere lægger trykket på første stavelse (Äbson), medens
man kan høre folk fra andre egne lægge trykket på anden
stavelse med rent, stærkt u (Oplsund). Såvidt jeg har kunnet
fastslå, er der ingen her til lands, der har taget navnet som
personefternavn, medens det forekommer i Norge.
I min barndom (jeg er født 1889) - sådan som jeg kan se
det for mig fra årene omkring århundredskiftet, var det et
lille sluttet samfund. I den vestlige del var der et smalt, grønt
bælte på begge sider af vejen; udsigten både mod syd og nord
begrænsedes af lyngbakker med højdepunkter på 70-80 m.
De sidste skilte fra den øvrige del af sognet. Vor gamle
sognekirke kunne vi ikke se, dens klokke kunne vi ikke
høre, og den største del af sognet var på en måde nyt og
ukendt land for os. Men vi vidste, at når vi fulgte lande
vejen vestpå, kom vi til Ringkøbing, vor amtsby og nærmeste
købstad. Ganske vist kom vi der kun sjældent — der var
halvtredje mil - men der var forbindelse med postvognen,
der kom hver morgen ved nitiden. Vort brevsamlingssted
øst for Brejning kro fik så sin forsyning. Postvognen fort
satte til Videbæk, hvorfra den ved aftenstid returnerede til
Ringkøbing. En telefon- og telegrafledning fulgte lande
vejen, men endnu i 1908 var telefonen ikke nået frem til
Opsund.
Vi havde vor egen skole, en lille beskeden bygning, oprin
delig rejst som friskole som følge af de lange veje til sognets
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andre skoler - i dag bruges det som missionshus. Det ligger
lidt vest for 20 km-stenen (fra Ringkøbing), og her stod i
hine fjerne tider en milepæl med den korte, talende indskrift:
14 Miil fra Aarhus. Det var som en hilsen ude fra den store
verden, men der skulle gå år, før vi nåede så vidt. Til Vide
bæk var der 3 fjerdingvej, og derfra lige så mange mil til
Herning, der for os var ukendt land.
Videbæk havde dengang fået distriktslæge og et lille epi
demisygehus - apoteket kom først i 1906. De gamle kunne
fortælle om, hvor svært det var før den tid, når man, hvor
det gjaldt liv og død, skulle helt til Ringkøbing efter læge
hjælp.
En dyrlæge havde også slået sig ned i Videbæk og fik
efterhånden en stor praksis. Tidligere havde man hjulpet
sig med kloge mænd. Der var købmandsforretninger, bageri
og andelsmejeri, hvortil Opsund-boerne var tilsluttet. Nær
meste jernbanestation var vel Ringkøbing, men der var
omtrent samme afstand til Skjern; der var valgstedet for
Ringkøbing amts 6. valgkreds, hvortil Brejning sogn hørte,
og der var det gamle tingsted. N år nogen skulle til Skjernbro,
som de gamle sagde, betød det et møde i retten.
Efter hukommelsen har jeg lavet et omrids af lokaliteterne.
Der var ingen vanskelighed ved at placere ejendommene
eller huske ejernes navne. Det blev på de ca. 4 km fra Brej
ning kro til Pilgaard - den østligste, største og mest veldrevne
af ejendommene - lidt vest for 21 km-stenen - til i alt 33
huse og gårde. Herfra går først 6 ejendomme i grænseområdet
nærmest kroen. Tilbage var 27, heraf var 5 jordløse huse, af
hvilke to aftægtshuse nu er forsvundne. — Så var der to
udskilte aftægtsejendomme, hvor der på hver kunne holdes
et par køer, tre lidt større ejendomme, men for små til, at
ejerne kunne være »kørende«, hvis han da ikke var mælke
kusk. Der var to »rigtige« gårde (med mere end én tønde
hartkorn), men det var Pilgaard, der mere end nogen af de
andre gav indtryk af en rigtig gård, og de sidste 14 var ejen
domme af mellemstørrelse - smågårde og nedefter.
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Beboernes tal kan sættes til omkring 125 - ca. Vio af sog
nets folketal, der i 1901 var 1275. Der var kun ganske få tje
nestefolk, og de fleste af børnene kom ud, når de var konfir
merede. Nogle af drengene havde allerede fra 9-10 års alde
ren sommerpladser som hjorddrenge. Arbejdet med dyrene.,
pasning krævede en hel del tid, da både køer og får skulle
holdes i tøjr om sommeren. Her kunne også de små være til
god nytte.
Omkring århundredskiftet var de fleste trækstude for
svundet, tilbage var kun et enkelt par, og russerhestene var
rykket ind. De udgjorde godt halvdelen af de 35-40 heste,
der fandtes. Nogle klarede sig med et enkelt føløg af jysk
race. Der skal nok have været ca. 125 malkekøer, hvorefter
det samlede antal af hornkvæg kan sættes til godt 200. Svin
var der ikke mange af, i sammenligning med senere tiders
svinehold, 5-6 i gennemsnit pr. ejendom - omtrent lige så
mange får, 4-5 og så en vædder hvert sted. Det var besvær
ligt at holde dem om sommeren, men de gav uld til bearbejd
ning og salg, slagtemad om efteråret og spegekød til vinterens
skolemellemmader, og sidst, men ikke mindst, lidt rede penge
ved salg af lam til slagtning hen på eftersommeren.
Det var ved den tid, da der var ved at komme fremgang
i fjerkræavlen. Tidligere nøjedes en enkelt ejendom med
10-12 høns og en kok, nu kom man somme steder op over
snesen, og efterhånden begyndte folk at indrette rigtige
hønsehuse.
Det er en kendt sag, at det første tiår af vort århundrede
var præget af en jævn fremgang for landbruget, vel nok
stærkest i de vestjyske hedeegne. Såvel produktionen som
priserne steg - ligeledes befolkningstallet. I 1801 var der i
Brejning sogn kun 360 mennesker, i 1901 1275 og i dag det
dobbelte. I 1905 var der i sognet 41 gårde og 206 huse (land
brugsejendomme på under 1 td. hartkorn) samt 20 jordløse
huse. Hele sognet var skyldsat til 144 tdr. hartkorn, hvoraf
de 91 faldt på gårdene, men Brejninggaard alene havde 11,4
tdr. Til de mindre ejendomme blev der altså 53 tdr. I matrik-
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len er for Øster Opsund opført 1 gård og 6 huse, for Vester
Opsund 1 gård og 1 hus, og hele »byen« var sat til godt 8 tdr.
Om husdyrholdet oplyser Trap, at der i 1924 var 577
heste, 3253 stk. hornkvæg (deraf 1562 køer), 10 geder, 681
får og 2877 svin.. Men det er sikkert op mod det dobbelte
af, hvad der fandtes ved århundredskiftet . Og dengang var
priserne på landbrugsprodukterne små. Smørprisen lå på om
kring 1 kr. pr. pund, men i sommeren 1901 var den helt nede
på 88 øre, men nåede dog kronen inden udgangen af året. For
slagterisvin var prisen 36-40 øre pr. pund slagtet vægt; i
1899 var den nede i 31-35 øre; man regnede det for fint, når
et »fedesvin« kunne indbringe 50 kr. Ægpriserne var mere
sæsonbestemte - højeste notering november 1901 var 75 øre.
Man måtte regne med små tal, når det gjaldt indtægter.
Det var derfor nødvendigt at være sparsommelig. Og de
offentlige udgifter var utroligt små - i sammenligning med
i dag. Af budgettet for Brejning kommune 1901 fremgår det,
at der gik 1032 kr. til renter og afdrag; til fattigvæsen 2400
kr. (man havde fattiggården i Snogdal), til de fattiges kasse
200 kr., til skolevæsen 2809 kr., samt til planlagt byggeri
7500 kr. - og vejvæsen 390 kr.! Der var 326 skatteydere, der
betalte hartkornsskat og efter »formue og lejlighed«. Det
blev for sognets tre største gårde henholdsvis 133, 113 og
101 kr. De to gårdmænd i Opsund betalte 44 og 25, mens
Pilgaard, der var den bedste ejendom, men kun havde lidt
hartkorn, kom på 26 kr. Alle de andre lå under 20 kr. Og
dengang kunne »byens« største gårdmand klare sine kom
munale skatter med et slagterisvin.
En del af jorden var ganske god, det gjaldt også noget af
den nyopdyrkede hedejord, men noget af den havde kun et
tyndt muldlag med sandunderlag. Før der kunne være tale
om udbytte, måtte den mergles, og det var et slid, ikke
mindst når mergelen skulle hentes langvejs fra. Den vigtigste
kornsort var rugen. Trap oplyser, at der endnu i 1919 i hele
sognet var 519 ha med rug og kun 42 med byg. Jeg husker
tydeligt, hvordan vi på vor ejendom hver sommer havde en
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enkelt bygager, (og det var seksradet); nogle avlede kun byg
i blandsæd; havre var der mere af, de sidste boghvede- og
spergelmarker forsvandt i min tidligste barndom. Kartofler
avledes der en del af, især i den nyopdyrkede hedejord.
Høstudbyttet varierede stærkt fra år til år; de tørre somre
kunne være kritiske, også fordi det så kneb med tilstrækkelig
græsning til kreaturerne.
Dyrkningen af roer gav forøget arbejde om sommeren,
som fodringen med dem gjorde det om vinteren, men det
betød en vældig fremgang for landbruget. Man begyndte
forsigtigt med en ager med turnips - fynsk bortfelder eller
yellow tankard - men snart gik man over til de mere værdi
fulde kålroer - det var Bangholm-stammerne —arealet udvi
dedes år for år, og der kunne gennemføres en bedre vinter
fodring af køerne, og mælkemængden steg stadig.
Sognets mejeri i Spjald blev oprettet i 1888, men Opsundboerne hørte til Videbæk, der var begyndt året før. En mæl
kevogn fulgte med en enkelt afstikker landevejen, og på
den halve mil fra Brejning kro til Pilgaard fik den fuldt læs.
Transportspandene blev større - fra 60 punds gik man over
til 80 punds, og det var et tegn på fremgang, når det beret
tedes, at denne eller hin havde fået en »fisser«.
Der blev sparet på sødmælken - måske for meget - men
det gjaldt om at få det mest mulige til mejeriet, hvert pund
smør gav en krones penge, og så havde man skummetmælken,
der havde en ejendommelig bismag fra pasteuriseringen, og
kernemælken, der også anvendtes i husholdningen. Smør brug
tes kun ved særdeles højtidelige lejligheder - i mejerilandet
Danmark var vi på vej til at blive verdens største margarinespisere - man kunne få Otto Mønsteds bedste til omkring
ved en halv krone pundet. Heldigvis forsvandt efterhånden
det billige amerikanske flæsk, som der i halvfemserne blev
indført en del af; senere kom så islandsk lammekød - det var
altid lam - billigere og ringere erstatningsvarer.
De gamle kerner stod og faldt i staver; efterhånden for
svandt også remedierne til den indviklede proces, som den
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gammeldags ølbrygning var. De fleste steder gik man også
bort fra det mægtige slid med rugbrødsbagningen og fik
brødet fra bageren. I lange tider kostede et ottepundsbrød 48
øre, men de gamle erklærede, at det var alt for dyrt. Så
forstod man bedre, at en trepægleflaske brændevin kostede

21 øre; det var jo »kraften af kornet«. I disse år gik man
bort fra den gamle skik, at en ko skulle have en ordentlig
snaps, når den havde kælvet, men alligevel kunne det være
godt at have en flaske stående. Det kunne bruges som medi
cin - eventuelt tilsat malurt - både til folk og fæ - og blev
sjældent misbrugt.
Slagtning af kalve, får og måske et lam og af julegrisen
foregik stadig hjemme, og her måtte kvinderne vise, hvad de
duede til. Men efterhånden som et bondehjem hørte op med
at være selvforsynende, slap de for en række besværlige
arbejder. »Da lampen tændtes«, var det forbi med lysestøb
ningen; bedstemors rok stod på loftet og samlede støv og
spindelsvæv, og de sidste karter blev brugt som strigler. De
fleste af mine elever ved langt mere om maskiner, end jeg
gør, men jeg benytter altid de sjældne lejligheder til at gøre
opmærksom på, hvilket vidunder en gammeldags spinderok
var - her var de ældgamle hjælpemidler - hjulet, tenen og
trædeladet - og rokkesnoren fik sin videreførelse i maskinalderens drivrem.
Men kvinderne havde stadig nok at gøre - en lang arbejds
dag og ingen ferier. I de mindre hjem var det som regel dem,
der besørgede malkningen. En vældig hjælp var det med
symaskinen, når man selv ville sy noget af tøjet til børnene,
for børneflokkene var som regel store dengang. De yngre
husmødre lærte også snart at tage cyklen i brug; med den blev
der mulighed for små afstikkere - et lille byærinde eller et
besøg gav afveksling og afslappelse.
Men efterhånden som der kom mere afveksling med kosten,
blev der også mere a gøre i køkkenet. Da landboerne endelig
havde fået lært at spise kartofler, gjorde de det til gavns:
der gik næppe en dag uden kartofler, nogle steder endda 2-3
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gange om dagen. Men nu lærte man at tage kål, gulerødder,
ærter og bønner med ind i dagligdagens madlavning; kål
gården blev til at køkkenhave, og den og hønsegården gav
kvinderne et stort ekstra arbejde.
Men de havde også deres andel i den stigende velstand,

der kunne spores i årene før den første verdenskrig. Velstand
er måske et stort ord, for i sammenligning med i dag var
livet præget af den største nøjsomhed. Jeg husker 3-4 fami
lier, der kunne kaldes fattige; de øvrige klarede sig netop
takket være denne nøjsomhed. Man investerede ikke - det
kom først med et senere slægtled - men man satte det
beskedne overskud i ejendommen - til mergling og kunst
gødning, til lidt maskiner og nybygning, man betalte sin skat,
ofrede til præst og degn de tre store helligdage. Der var ingen,
der kom »på sognet«, takket være alderdomsunderstøttelsen
- store penge var det ikke, en gammel kone hentede 8 kr. den
første i hver måned. Men en krone var mange penge den
gang. Som sognerådsmedlem skulle min far indkassere skolemulkter, og det betød, at han kunne komme til at gå en stiv
mil for at hente 6 øre (jeg antager, han har lagt pengene ud
selv).
Men efterhånden fik man flere fornødenheder. Cyklen
blev hvermands eje, men jeg har mere end én gang hørt de
gamle erklære, at det var den visse vej til landets ruin. Men
man kan ikke stampe mod udviklingen. Trods de gamles
protester var det fælles grødfad forsvundet, og de måtte finde
sig i bræddegulvene - med et overgangsfænomen som spytte
bakkerne - gardinerne og de oplukkelige vinduer. - Godt,
at de slap for radioen og fjernsynet.
Noget af det sidste, der er omtalt her, var naturligvis ikke
specielt for Opsund, men må ses som led i den fælles udvik
ling. Men alle vi, der har oplevet det som børn og unge, er
jo på en måde præget af det for livet. Meget af det nye var
der grund til at glæde sig over, men der var også meget gam
melt værdifuldt, der forsvandt.
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I Brejning sogn var der dengang kun én seminarieuddannet
og fast ansat lærer - æ dejn - han residerede i hovedskolen
ved kirken - den overvejende del af undervisningen foregik
i vinterhalvåret, og så var der brug for lærere. Et par af dem
havde mindre landejendomme, som de arbejdede med om
sommeren, medens de underviste om vinteren. En yngre
mand havde fået en god start på Staby Vinterlærersemina
rium, og et par unge piger havde besøgt Hoven Kvindehøj
skole eller en almindelig folkehøjskole. Som før nævnt kunne
man dengang klare de årlige udgifter til skolevæsenet med
2809 kr., men man havde planlagt opførelsen af to nye sko
ler i den vestlige og nordlige del af sognet. Det var dertil,
der var afsat 7500 kr.
Vi børn i Opsund havde fået vor egen skole - opført og
drevet som friskole, hovedsagelig på grund af de lange
afstande, ellers skulle vi have været til Randeris biskole, en
skummel rønne et par km nord for landevejen i den østlige
del af sognet. Som regel var vi en lille snes børn, og da der
kun var én skolestue og én lærer, udgjorde vi én klasse, hvor
de syvårige rykkede ind, og de fjortenårige efterhånden for
svandt. Vi begyndte vinterskolen 1. november, men den slut
tede allerede 1. april. Om sommeren var der kun én ugentlig
skoledag, og ferien var temmelig lang. Det blev til sådan
noget som 130 årlige skoledage. Det kunne ikke undgås, at
der i sommerens løb blev meget borte - især for de mindste
og svagest udrustede. Det mærkede man tydeligt ved vinter
skolens begyndelse. Nogle af de store blev sat til »at læse
med de små«, d.v.s. at stave med dem, og undertiden også at
hjælpe dem med regning. Det var ikke nogen særlig efter
tragtet bestilling, og det var vel ikke første klasses undervis
visning, der blev givet. Men i vintertiden blev der arbejdet
godt - skoledagen var fra 9 til 16 - og når man tager hensyn
til, at der ingen klassedeling var og så godt som intet under
visningsmateriel fandtes, så nåedes der ikke så lidt. Bedst
gik det med regning; Chr. Hansens »røde« bog var ikke
særlig morsom, så det gjaldt om hurtigt at nå frem til den
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»blå«, der sluttede med »Fremmede landes Mønt, Maal og
Vægt«, »Flader og Legemer« og »Blandede Opgaver«, og for
dem, der nåede så vidt, var der tredje del, der bød på pro
blemer, både for elever og lærere. Det var på den tid, deci
malbrøkregningen trængte igennem, og det var vel ikke alle
lærere, der straks opdagede, hvilke lettelser det bød på, og
hvor praktisk det var anlagt.
I dansk nåede vi - uden anvendelse af særlige hjælpemid
ler til skriftlig - frem til, at ikke helt få kunne skrive fejlfri
diktater og ganske hæderlige genfortællinger.
Vi havde kun et enkelt sæt læsebøger, som vi efterhånden
kunne udenad; så kom afløsningen - en »Skriftlæsningsbog«
med brudstykker af dansk litteratur - udmærkede prøver,
de holdt bare for tidligt op - det meste var skrevet med
gotiske bagstaver.
Megen vægt blev der lagt på religionsundervisningen. Her
til var altid henligt den første morgentime. Vi fik gennem
gået og repeteret en større bibelhistorie, og i Balslevs lærebog
lærte vi udenad alt katekismusstoffet - med Luthers forkla
ringer - endvidere samtlige skriftsteder, ja endog de oply
sende stykker med anmærkningerne - praktisk talt alt und
tagen spørgsmålene. Derimod blev der gjort forbavsende lidt
brug af salmebogen - men det kom ved konfirmationsunder
visningen. En salme som »Jesus din søde forening at smage«
blev lært udenad - alle syv vers —så den sidder fast den dag
i dag.
I danmarkshistorie gik vi meget let hen over gude- og hel
tesagn - vort egentlige pensum begyndte med Gorm den
Gamle og Thyra og sluttede med krigen i 1864. R. J. Holms
danmarkshistorie var på sin vis en fremragende bog - lange
passager af den huskes endnu. Verdenshistorien var en luk
ket bog for os, og derfor blev - efter skoletiden - Nordahl
Rolfsens verdenshistorie min største læseoplevelse. Vort
kendskab til den store verden fik vi gennem Johannes Holsts
geografi med de mange billeder og de poetiske petit-læseHardsyssels Aarbog LXI
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stykker. (»En alpevandring er besværlig, men fuld af ny
delse ----«)
Gymnastik blev vi ikke besværet med. Og naturfagene gik
man langt udenom. Herom har jeg i en anden forbindelse
skrevet for en god snes år siden: »Vi, der dengang stod i
nærmere forhold til naturen end nogensinde senere, og som
tilbragte det meste af sommeren i det frie, vi, der havde i
snesevis af fuglereder og fulgte gøgeungens udvikling, fra
ægget blev lagt i reden, til den som næsten fuldvoksen blev
fodret af plejeforældrene på toppen af tørveskruen, vi der
hvert år så de samme blomster og plukkede bærrene og bog
stavelig talt trådte på hugorme og firben, vi, der undrede os
over den dræende rug og den blomstrende lyng og med nogen
beklemmelse fulgte tordenskyernes uberegnelige vandringer,
når vi var ude med kreaturerne, vi ville have haft en særlig
modtagelighed, hvis blot døren var blevet lukket lidt op, og
det kunne have givet stof til undersøgelser og iagttagelser og
hjulpet os til at tage vort barndomsrige i fuldstændig besid
delse. Det skete nu ik k e----«.
Men vi takker vor skole for, hvad den gav. Der var ingen
tid til at blive skoletræt. Den sidste vinter betød konfirma
tionsforberedelsen et slemt afbræk. Med god grund hed det
»at gå til præst«. Præsten kom ikke til os, så vi måtte
komme til ham. I kirkelig henseende hørte Brejning og Nørre
Omme sammen til 1915. Men allerede i 1549 flyttede en vis
hr. Hans fra Brejning til Nr. Omme, og her blev hans efter
følgere boende indtil 1905, da præstegården brændte, og der
blev opført en præstebolig i Brejning.
Men i 1903 måtte vi til Nr. Omme, endda to gange om
ugen - og da cyklen på disse egne endnu ikke var et almin
deligt befordringsmiddel ved vintertide, så gik vi, og det
blev 14—15 km for dem, der havde længst. I den grå morgen
dæmring stampede vi af sted - i frost og sne, i regn og blæst med lommerne stoppet med mellemmader. Undervisningen
varede to timer, men så tog vi os så urimelig god tid med
hjemfærden, så vi tit ikke nåede hjem, før lyset var tændt.
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Personlig har jeg ingen grund til klage, for p. g. a. sygdom
fik jeg først begyndt til februar og nåede alligevel frem med
det øvrige hold i april. Men det kunne være drøje ture.
Så var man konfirmand og skulle gå ind i de voksnes
rækker, men man var jo kun et barn. Det havde været skønt
at fortsætte et par år mere i en skole, men det var der ingen
mulighed for. Heldigvis var der hver vinter lejlighed til at
gå i aftenskole. Men man behøvede ikke at blive arbejdsløs
- tværtimod. Fra små af var vi vant til at hjælpe til i bedrif
ten - foruden at passe kreaturerne - og i konfirmationsalde
ren var vi fortrolige med alt landbrugsarbejde.
Allerede i april måtte vi ud og samle sten på rugmarkerne.
Navnlig på de nyopdyrkede hedearealer var der meget at
finde, især efter vintre med hård frost, og det gav anledning
til mange spekulationer over, hvor alle disse sten i grunden
var kommet fra. Så skulle der spredes muldvarpeskud, og
fårene skulle i tøjr. Senere kom turen til de andre husdyr.
For dengang havde vi alle kreaturer - heste, køer og får og tit også lammene - i tøjr, og det gav masser af arbejde.
»Fenner« havde vi ingen af, og kun på Brejninggaard an
vendte man løsdrift - det var store forhold, når man så den
gamle Laust Røgter - (han var født 18. okt. 1818) med sin
kastekæp og en noget fjoget dreng til medhjælp ved den store
hjord, i drengens særlige sprogbrug hed det: Dem æ 55, dem
gi’ mjælk.
Men i slutningen af april kom der fart i forårsarbejdet.
Men som regel fik man først sået havre og byg i begyndelse?)
af maj. Så skulle kartoflerne »sættes«. Forud for det gik
endnu til op mod århundredskiftet den årlige mugning af
fårestien (æ fosti). Med strøelsen, der kom til, kunne det i
vinterens løb blive til et lag på op mod en meter - det kunne
fjernes i ruller eller kager, bundet fast af halmstrøelsen, og
blev så kørt ud på kartoffelstykket, og når så man fulgte
efter ploven og lagde kartoflerne i furen, kom en ekstra hjæl
per med en forsyning af fåremøjet i et sækkeforklæde og gav
hver kartoffel sin klat. Her var tit aftægtskoner og andre
13*
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gamlinger medvirkende. De troede nemlig fuldt og fast på,
at det var den eneste rigtige fremgangsmåde. Efterhånden
gik man dog over til at sprede gødningen ud over stykket,
før ploven kom i gang.
Med roedyrkningen kom så såningen af frøet - først fore
gik det ved »håndkraft«, senere kom primitive såmaskiner. Og så lidt hen i maj skulle køerne på græs. Det måtte ikke
ske for tidligt, for så kunne folk tro, at man var i fodernød,
men med tidligt forår kunne græsset blive for langt og over
gangen for voldsom for køerne, der kom fra det tørre foder dengang slap roerne alt for tidligt op, så der blev mere mælk,
når køerne kom på græs, men undertiden kom tørken tidligt,
og der gik svind i græsset.
Før »udbindingen« skulle tøjrene ordnes - nyt reb med en
tøjrepæl i enden - dengang gik man over fra de gamle træ
pæle, der fordrede en kølle for at blive drevet i jorden, til de
moderne jernpæle, der var lettere at have med at gøre - midt
i tøjret anbragtes så en »lægind« med pyntelige splejsninger
i begge halvdele. Hovedtøjet var til at begynde med et
hovedlagreb (hornreb) - et øje i enden af rebet, hvorpå der
var en knude, for at det ikke skulle snøre ind, og så lagde
man som regel et halvstik om venstre øre, så havde man
bedre hold på dyret, men det kunne gå slemt ud over øret,
især når det var bissevejr. Senere blev det almindeligt med
lænkegrimer, og klaptræer brugtes kun til hestene.
Hver ejendom havde sin hedelod, og i maj måned
skulle hedetørvene graves - de havde standardstørrelse ca. 50 X 30 cm; til gravningen anvendtes en særlig spade,
man tog tre »spid« i langsiden og to foran, så gjaldt det om
at føre spaden jævnt og i passende dybde indunder, og så
vippede man tørven over til højre. Så vidt jeg husker, reg
nede man med »gravelæs« à 8 snese, og en karl skulle på én
dag præstere 10 gravelæs - d.v.s. 1600 tørv. Når der så var
gået nogen tid, skulle tørvene rejses, den ene stilledes på høj
kant, den anden på bredsiden skråt mod hinanden. Det var
ikke noget rart arbejde, man skulle gå bøjet, og man kunne
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risikere at gribe ned i en hugorm. Når de så var nogenlunde
tørre, skulle de »skrues«, d.v.s. i lagdelte stakke i korsform,
og så kunne de ved lejlighed køres hjem og blev sat i en stor
stak, opført på samme måde som et hus, massivt med lod
rette vægge og skråt tag. Hedetørvene anvendtes til strøelse
- især i svinestierne - grisene kunne selv pulverisere dem. De
bedste - mortørv med kraftig lyngvækst - blev anvendt til
opfyring i de gamle bilæggerovne, hvor disse endnu fandtes.
Men inden hedetørven blev kørt hjem, skulle mosetørvene
graves. Det var det, man kaldte »å kåst kly’n«. Nogle af
ejendommene havde små moselodder, andre måtte længere
ud for at skaffe tørvene; de blev skåret med en særlig spade
med en lodret vinge i venstre side; graveren stod så nede i
dybet og lagde dem op på kanten, så skulle de »skydes ud«,
d.v.s. læsses på en trillebør og køres hen til det sted, hvor de
skulle ligge til tørre. Var der en lang vej, kunne man flotte
sig med en hest og et slæbebræt. - Æltning har jeg aldrig set
dengang. Når der så var dannet skorpe på oversiden, skulle
tørvene vendes, senere »revles« og til sidst skrues før hjem
kørselen. De skulle helst opbevares i et hus, og så havde man
sit vinterbrændsel. Jeg har aldrig set kul eller koks anvendt,
før jeg i 1908 kom til Nr. Nissum. Men dengang var der
endnu en del, der bjærgede lyng til bagerovnen. Så gjaldt- det
at finde et sted med god bevoksning, ruske busk efter busk
op og så få lagt et halmbånd om - det var slid fra først til
sidst - man regnede tyve knipper til en trave. Jeg husker
endnu enkelte, der byttede med bønderne på Holmsland med
lyng for tagrør - det var besværligt og stjal en masse tid.
Efterhånden lagde roernes rensning og udtynding beslag
på tid og arbejdskraft; frøet blev dengang altid sået på
kamme, så kørte man med en radrenser mellem rækkerne, og
så besørgede vi resten med håndkraft. Senere vandt hakken
dog indpas. Kartoflerne blev hyppet og kunne ellers klare sig
selv - sprøjtning var dengang noget ukendt.
Efter sankthans begyndte arbejdet med årets første afgrøde
- agerhøet eller kløverhøet, som man sagde. Udbyttet veks-
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lede fra ar til år - det afhang af, hvor megen regn man havde
fået - det var en fest, når der var en god afgrøde, og den
herlige duft, som man stadig mindes, forsødede det strenge
arbejde - i de første år uden anvendelse af maskiner af nogen
art. For dem, der var så heldige at have et stykke eng, kom
så høbjergningen der, og det kunne trække ud til hen sidst i juli.

Hen i august kom så rughøsten - årets vigtigste afgrøde på den dårligste jord den sikreste, og så var der den gamle
respekt for rugen som brødkornet - det som senere fandt så
skønne udtryk i Aakjærs »Rugens Sange«. Leen blev omhyg
geligt »håret« — det var noget af en kunst, »viften« (æ vøvc)

sat fast, og »krattens« tænder fik et sidste eftersyn, inden
slaget begyndte. Rugnegene blev sat i hobe (skokket, som
man siger her i Sønderjylland), tolv neg i hver hob, og fem
udgjorde en trave, så man snart kunne få et skøn over
udbyttet.
Til tider var vejret så fint, at rugen kunne bjærges i hus,
knitrende tør og fin, andre tider kom i sidste halvdel af
august og undertiden et godt stykke af september den regn,
man skulle haft før på sommeren, og så kunne rugen stå og
blive både grå og sort, og kernerne begyndte at spire - det
var trist, men altid kom dog den dag, da den kunne køres i
hus. Aakjær taler om »rugens tvilling« - det var den cere
moni, hvis fulde betydning jeg aldrig rigtig fattede, og som
man efterhånden gik bort fra, - at to neg blev bundet sam
men med et halmbånd - det var vel for at have mere hold på
det, når det skulle stikkes ind gennem luger og åbninger og
flyttes lange veje hen over hjald og lofter. Men bindingen
kunne først foretages i sidste øjeblik - jeg husker stadig gan
ske små fyre med et bundt halmbånd over venstre arm, hvor
fra-den travle bedstemor så forsynedes. Men hvis regnen så
kom imens, var det ikke så godt. Aakjær fortæller også om,
hvordan man væltede vognen, jeg har aldrig oplevet, at
nogen frivilligt væltede et ruglæs, men jeg mindes tydeligt,
hvor levende det var på bunden af vognen efter aflæsningen,
når ørentvistene jog af sted i alle retninger.
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Efter rugen kom turen til byggen - og sommetider endnu
før - megen byg havde man nu ikke, noget af det var seks
radet, og så var der blandsæd (byg og havre) - sommerrug
dyrkede vi ikke dengang - og sidst var der havren, det kunne
til tider vare september ud, før den kom i hus - eller hæs.
Jeg husker, at det i 1899 blev betragtet som noget ganske
usædvanligt, at vi havde indhøstet sidst i august. Men af
hensyn til roerne - egne og naboernes - var der nu ikke tale
om at opgive »ævred«.
Ind mellem sommerens varierende arbejder var der det
dagligt tilbagevendende med at passe kreaturerne. Fårene
blev klippet om foråret, og i den første tid derefter kom de i
hus om natten, men når der kom lidt mildning i luften, blev
de ude, og så skulle de flyttets tidligt om morgenen. Når det
var besørget, skulle køerne på græs, så snart de var blevet
malket. Så blev de koblet, trukket ud på den mark, hvor de
skulle være, og tøjret i en række. I formiddagens løb blev de
flyttet to-tre gange, og ved ellevetiden blev de trukket hjem
igen. Man begyndte med at »rinke« tøjret i den passende
længde, stak løkken ind under hovedrebet, hængte det på
venstre horn af side»manden« (det var før afhorningens tid),
man sluttede ved »trækkoen«, og så gik det til et »vand
sted« eller direkte hjem til gården med vanding ved truget
og så i stalden, hvor der undertiden vankede et tilskudsfoder,
så begyndte drøvtygningen - men dengang malkedes der så
godt som altid tre gange - altså også om middagen.
Ved tre-fire-tiden kom de igen på græs, fik tre-fire »flyt
ninger« og kunne så være i hus til aftenmalkningen ved ni
tiden - d.v.s. kun i regn- og gråvejr.
For med solen og varmen kom - ret tidligt på året - oksebremserne, der gjorde disse varme sommerdage til en plage
for både køerne og hjorddrengen. Allerede ved 9-10 tiden
kunne disse grimmige bæster, som kreaturerne havde en
instinktiv skræk for, være på spil; tunge, sindige køer løftede
halen, tumlede rundt i tøjrslaget, og tit endte det med, at
pælen blev revet op eller tøjret sprængt, og koen stormede
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hjemefter, gennem korn- og roemarker, undertiden med mæl
ken sprøjtende fra det fyldte yver, og, hvis der anvendtes
hovedlagreb, med det venstre øre blodigt og forrevet. Man
kan let forestille sig, hvordan en sådan nervøs ophidselse og
anspændelse indvirkede på dyrets velbefindende og mælke
ydelse - og det kunne hænde, at hele rækken bissede, inden
man kunne få dem hjem på skikkelig vis. - Og så havde de
ikke fået så meget græs, som de skulle haft, og de måtte stå
derhjemme i den lumre, halvmørke stald til 5-6 tiden om
eftermiddagen, da man igen turde risikere det, og så kneb
det med, at dyrene kunne få et livfuld, inden det var aften og
malketid. Også kalve og ungkreaturer led under det - et
godt bevis herpå fik man, når man om vinteren lod hånden
glide hen over ryggen på dem og følte alle knopperne, hvor
fra næste års plage skulle komme, hvis larverne ikke blev
tilintetgjort, og det var man meget ligegyldig eller forsøm
melig med. Det tog uanstændig lang tid, inden man endelig
- ved det offentliges indgriben - fik bugt med plagen. Rent katastrofalt var det, hvis et studespand fik bissenykker.
Selv den stærkeste mand kunne intet stille op der - vor nabos
stude rendte engang på vejen hjem med et stort læs hedetørv,
der først blev spredt over et stort areal, og så kom turen til
vognen; da de sølle dyr nåede hjem, var der næppe en stump
tilbage af det, der kort før havde været en vogn.
Også hestene blev plaget af bremser, og når fårene i de
varme middagstimer stod og gispede af hede, stampede og
slog de med halen efter det utøj, der ikke lod dem i fred.
At få fårene vandet en gang daglig i den varme tid, kunne
være et stort og besværligt, men meget påkrævet arbejde. Og så kunne det ske, når tørken satte ind, at både drengen og
dyrene skulle være udstyret med særlig sekraft for at finde
græsset. Det var sådan set ikke drengens skyld, men man
følte ansvaret, selv om ikke alle voksne var så slemme som
Aakjærs Jens Masen, om hvem drengen siger: hår æ ett å
løw ve, så for a æ skyld - men han var jo også »en asen«. Men man kunne være dødtræt og søvnig, når man endelig var
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nået frem til den lange dags sidste idræt —surgrøden, som alle
ægte vestjyder dengang sluttede dagen med - for en gammel
mand var juleaften den eneste undtagelse.
Efteråret bød på mange forskellige arbejder. På regnvejrs
dagene havde man travlt med at tærske den nye rug - til
sædekorn og undertiden også til brød og til svinefoder, hvis
de gamle beholdninger var gået ud. Det fornøjeligste arbejde,
hvor vi børn mærkede, at vi rigtig kunne være til nytte, var
kartoffeloptagningen. Maskiner hertil var naturligvis helt
ukendt. En af de voksne gravede kartoflerne op, vi andre
kravlede bagefter i rækkerne og samlede op. Var vejret godt,
gik arbejdet hurtigt, og det var skik, at vi om eftermiddagen
fik varm kaffe ude på marken - den eneste gang i årets løb,
det skete, men det var en festlig oplevelse. - Efterhånden
kom kreaturerne på stald, og så kunne fårene gøre sig til
gode med det græs, der var tilbage.
Men så skulle man i gang med årets sidste og efterhånden
værdifuldeste afgrøde - roerne. Også her foregik arbejdet
ved håndkraft, og da roerne skulle have den længst mulige
voksetid, begyndte optagningen som regel sidst i oktober, og
det kunne trække ud til et godt stykke ind i november. Jeg
husker efteråret 1903, hvor det på sine steder i Vestjylland
regnede i hvert døgn i oktober måned. Når man havde truk
ket de 3-4 første kålroer op, var venstre ærme gennemblødt
helt op til skulderen. Det var ikke frit for, at vi begyndte at
længes efter skolen, der begyndte 1. november, men i den
første uges tid måtte man skynde sig hjem, når der sluttedes
kl. 4, så kunne man assistere med hjemkørselen af 2-3 læs
roer. Der var stadig travlhed. Det var almindeligt at så rug,
hvor der havde været kartofler, og mange steder tog man
også rug efter roer. Jeg har set rugsåning midt i november
på et tidspunkt, hvor de først tilsåede rugmarker stod fine
og grønne, men som regel klarede den sidst såede rug sig
nogenlunde. - Efterårspløjningen skulle besørges, og der var
andet at pusle med udendørs, hvis sne og frost ikke standsede
arbejdet. - Og før man vidste af det, var det jul - i hele fjor-

202

Cbr. Winther

ten dage med »de hellige og halvhellige dage« - som de gamle
sagde - hvor man kun besørgede de nødvendigste arbejder.
Så fulgte en rolig tid - kornet skulle tærskes og dyrene
passes, men det var til at overkomme, og det var ganske for
nøjeligt at svinge plejlen. Skovarbejde kendtes af gode
grunde ikke, og den travlhed med træfældning og træets
videre behandling, man senere kunne bemærke i skovegnene,
slap man for. Til gengæld måtte man så undvære træet. Når man nu tænker tilbage, synes man, at der tit var hårde
vintre med megen frost og sne. Det er vel det, man husker
bedst. Men i hvert fald var det ret almindeligt, at beboerne
blev kommanderet ud til snekastning. Børnene tumlede sig
på isen og i sneen. Det var kun de få udvalgte, der optrådte
med skøjter, flertallet nøjedes med at »skride«, men det
kunne give morskab i timevis, masser af bevægelse og dejligt
varme fødder. Det sled på træskoene, men det fik være. Her
var pigebørnene altid med, mens de var mere tilbagehol
dende, når det gjaldt sneboldkampe, hvor det undertiden
kunne gå hårdt til. - I marts kom solen højere på himlen,
børn og voksne fik forårsfornemmelser - året havde fuld
endt sit kredsløb - det travle udendørsarbejde kunne igen
begynde.
Efterhånden fik arbejdet et andet præg, fordi maskinerne
rykkede frem, men det gik langsomt. Hakkelsesmaskinen var
den første - for hakkelse skulle der til, også om vinteren,
når hestene stod og kedede sig og nok selv kunne have skåret
foderet. Men der var stadig nogle, der brugte en slags guillo
tine - den var farlig for venstre hånds fingerender. Jeg nik
kede forleden genkendende til en ude på Frilandsmuseet.
Så kom der nogle små rensemaskiner til håndkraft - og en
dag var der opløb - den første slåmaskine var i gang. Senere
blev den forsynet med et hjemmelavet, ret primitivt høst
apparat. Når der på »bordet« var stof nok til et neg, ragede
en forkbevæbnet mand det ud, og en anden bandt det. Senere
forbedredes apparatet, så det selv kunne spytte ud. Men de
fleste brugte stadig leen, og da jeg i 1908 gik fra landbruget,
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havde selvbinderen ikke holdt sit indtog i »byen«, og der var
kun en enkelt tærskemaskine. Der var jo ingen drivkraft de i andre egne så almindelige husmøller var der ingen af, og
om elektricitet til lys og kraft var der naturligvis ikke tale.
Med den tiltagende roedyrkning blev roesåmaskiner og rad
rensere almindelige, og roeskæreren »Herborg« var til megen
nytte om vinteren. En såmaskine har jeg aldrig haft med at
gøre - det var stadig »en bonde med sin sædekurv«.
1 1908 fik Opsund endelig sin nye skole. Den skulle også
søges af børn fra bebyggelserne nord for bakkerne - Grønne
huse, Magersped, Thorhuse og Koldinghus, og der var nogen
uenighed om beliggenheden, men den kom til at ligge oppe
på bakken, godt 60 m over havet, 7-800 m nord for 20 km
stenen på Ringkøbing-landevejen. Så kunne de på den anden
side også se den, og i oplysninger om et ledigt lærerembede
(fra 1959) hvor læreren bl. a. skulle undervise i engelsk, læser
man: Såvel skole som bolig er moderne indrettet. Skolen er
4-klasset, ca. 70 børn og 3 lærerkræfter. Smuk beliggenhed
ved hovedvej 15 mellem Ringkøbing og Herning. Mange
daglige rutebilforbindelser. - Det kan nok siges. Syv gange
daglig kan man på en god halv time komme til Ringkøbing,
og med ekspresbilerne er der mulighed længere ud i verden.
Det var i denne nye skole, S. P. Fredebo rykkede ind i
1909. Han var kun 21 år, men der var fut i ham. Han blev
der kun i tre år, man han glemte aldrig Opsund, hvor de
ældre også husker ham. Hver gang vi senere mødtes, og det
skete hyppigt, snakkede vi »Opsund«. - Og nu søger daglig
70 børn op til skolen, der er omgivet af en smuk plantning,
hvor der for 50 år siden var lyng, og der er en herlig udsigt
ud over det bekendte Brejning Krat.
Jeg skulle have mit hjemmelavede kort kontrolleret i
marken. Et par huse var forsvundet, men ellers lå de gamle
ejendomme, hvor de skulle, men mange var ombyggede og
udvidede, og markerne var i fin kultur. Men den store over
raskelse var at bemærke alt det nye, der var skudt op. Ved
tidligere besøg havde man set, hvordan heden på begge sider
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af landevejen var ved at blive dyrket op, og på bakkeskrå
ningerne lå der rækker af pyntelige gårde. Af min første
undersøgelse fremgik det, at der i det halve århundrede var
kommet 32 nye hjem, deraf i hvert fald 21 landejendomme,
hvilket betyder en fordobling, men så er der næsten ikke
mere lyng tilbage.
Alt dette fortæller om en udvikling, der virker helt over
vældende, når jeg mindes min barndoms beskedne Opsund.
De, der har fulgt mig så langt, vil forstå, at vi, der om
kring århundredskiftet voksede op i Opsund, levede under
beskedne forhold. Hedebakkerne i nord skjulte kirken, herre
gården og de øvrige interessante steder i hovedsognet for os.
Vi kunne aldrig høre kirkeklokkerne derhjemme, vi så aldrig
et flag hejst - flagstænger ved ejendommene hører en senere
tid til - vi havde aldrig været præsenteret for en telefon der fandtes ingen - der var ingen butikker, ingen samlings
steder ud over vor lille skolestue, hvor der også holdtes søn
dagsskole, og hvor der undertiden om søndagen og om afte
nen i vintertiden blev holdt kristelige møder. - Afstanden
til kirken var 5-6 km, og i betragtning heraf var der vist
ret god kirkegang. Sognepræsten tilhørte Indre Mission han var islænding og viste sig ved nærmere bekendtskab at
være en venlig og tiltalende mand. Kun ganske få familier
i Opsund sluttede sig dengang til Indre Mission - nogle
måtte vel nærmest regnes for ligegyldige, men der var meget
mere af gammeldags gudsfrygt end nutildags, men det var
Luthersk Missionsforening, der betød mest. Det var nok en
undersøgelse værd, hvad denne bevægelse har betydet for
Vestjylland. Den havde sin største udbredelse i egnen Ølgod Skjern-Vorgod - og et helt andet sted i amtet - egnen om
kring Vinderup - fandtes en fast kreds. I Hardsyssels Aarbog
1923 findes en artikel »Noget om Bornholmerne«, men der
er meget at tilføje. Her skal kun gøres nogle få bemærknin
ger. Bevægelsens stifter var den bornholmske smed og læg
prædikant Chr. Møller, en mand af et ualmindeligt format hans tilhængere blev så populært kaldt for bornholmere.

M in barndoms land
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medens det officielle navn er »Luthersk Missionsforening til
Evangeliets Fremme.« Ejendommeligt for bevægelsen var
dens nære forbindelse med Sverige. - Den svenske lægpræ
dikant og forfatter C. O. Rosenius’ skrifter blev meget læst hans husandagtsbog benyttedes i mange hjem. Tendenser til
at træde ud af folkekirken førte ikke til noget, men uenighed
om lærespørgsmål (og vel også personlige modsætninger)
endte med, at bevægelsen i 1889 spaltedes i to. Den ny gruppe
antog navnet »Evangelisk-luthersk Missionsforening«, men
da den - især i den første tid - hentede lægprædikanter fra
Sverige, førte det til, at dens folk populært blev kaldt for
»svenskerne«. Det virkede ejendommeligt med disse to skarpt
adskilte grupper, der i virkeligheden stod hinanden nær.
»Bornholmerne« på min egn var i flertal, de havde deres
egne missionshuse, og fra Opsund søgte man til Finderup
missionshus, et par km syd for Brejning kro, hvor deres egne
»prædikanter« var ordførere, men man stod dog i et ret
velvilligt forhold til folkekirken, hvor børnene blev døbt og
konfirmeret, man gik til alters i sognekirken, men man fore
trak sine egne forsamlinger. En mand drog en efterårssøndag
de 17 km sydpå til »missionsmøde« (årsmøde, der varede
hele dagen) i Skjern, mens hans søn drog omtrent lige så
langt mod nord, til kirken i Nørre Omme for at blive kon
firmeret. Det kan virke mærkeligt, men det viser, at folk
tog det alvorligt med deres egen forening, og hvad der er
mere, med deres kristendom, og om mange af dem gjaldt det,
at de viste deres tro af deres gerninger.
Lad så være, at der over bevægelsen kunne være noget
tungt og snævert, noget dømmende, men det skal ikke ses
ud fra vor tids, men fra den tids forudsætninger - noget af
det ovenfor anførte kunne også anvendes om Indre Mission.
- Her kan det nævnes, at man ikke gav særlige udtryk for
den kærlighed til fædrelandet, der fandtes latent - man sang
ikke fædrelandssange - men man var ikke uinteresseret i
politik - så godt som alle mændene var venstremænd, reform
partiet (»radikale«) eller forhandlende venstre, der bekæm-
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pede hinanden bravt. Højremænd og socialdemokrater var
der ingen af på disse egne.
Det var jo først i 1908, at vi fik almindelig valgret til de
kommunale råd. Jeg husker endnu det sidste sognerådsvalg
eftr den gamle ordning, hvor de højstbeskattede først mødte
for at vælge 4, hvorefter samtlige vælgere valgte de sidste 3.
Systemskiftet i 1901 vakte megen opmærksomhed - at en
almindelig bonde, ganske vist en sjællænder, kunne blive
minister, var noget helt nyt - med vide perspektiver.
Så i 1903 kom loven om menighedsråd, og her fik kvin
derne for første gang valgret, men ikke alle ville benytte
stemmesedlen.
De gamle var kritiske og skeptiske over for den fremryk
kende mekanik, men det skal være dem tilgivet. De skal have
tak, fordi de var så dygtige og villige til at fortælle om gamle
dage. Det kan vanskeligt overvurderes, hvad de derved kom
til at betyde for os. Mange var udmærkede fortællere, og
nogle af de gamle - ikke mindst kvinderne - havde erhvervet
sig et fond af det, man bedst kan kalde for livsvisdom. Når
jeg går på kirkegården og læser deres navne på gravstenene,
mindes jeg dem med tak, og med vemod går tanken tilbage
til den tid, der svandt og aldrig kommer igen.
Christian Winther.

FORENINGSMEDDELELSER 1961
Sagregister til dette bind følger i næste årbog.

Den 26. februar 1961 holdtes årsmøde på Vemb gæstgivergård med et
lille hundrede deltagere. Som dirigent fungerede fabrikant L. Villemoe\.
Formandens beretning såvel som regnskabet ved E. Jespersen godkendtes.
De på valg værende styrelsesmedlemmer, Karberg, Kaae og H. P. Hansen
genvalgtes, som revisor genvalgtes politifuldmægtig Kn. Engby-Larsen.
Samfundets medlemstal var således opgjort: Efterbetalere 38, almin
delige medlemmer 911, amtet, købstæderne og nogle landkommuner 49
samt 11 pengeinstitutter. Om regnskabet se s.
På styrelsesmødet konstituerede man sig som hidtil, idet meddelelsen
om dr. phil. H. P. Hansens død ikke var indløbet.
På det offentlige møde blev der holdt korte foredrag af museums
konsulent Halkjær Kristensen, overbibliotekar Nedergaard Pedersen og
politifuldmægtig Erik Westerby om henholdsvis museernes, biblioteker
nes og geologiens bidrag til lokalhistorien.
Sommermødet, der ligesom vintermødet var velbesøgt og vellykket,
holdtes i Gudum nye centralskoles aula med foredrag af Søndergaard
Jacobsen om Degnekår og skolehold i 1700 tallet og senere i Gudum
kirke med foredrag af provst H. Olsen om Træk af Gudum sogns histo
rie. Begge de fængslende foredrag blev fulgt med glæde og levende
interesse.
På sommermødet blev der af Gadgård Nielsen givet meddelelse om
Aa-Mølles skæbne; der var nu skabt mulighed for, at den overtages af
Lemvig museum, og restaurering ved Nationalmuseets foranstaltning
kan iværksættes. Mødet indlededes for øvrigt med en hjertevarm minde
tale af formanden dr. Karberg om H. P. Hansen, hvis nekrolog indleder
denne årbog.
På et styrelsesm øde sam m e dag valgtes læ rer A. Kaae som næ stform and

Årsmøder 1962 holdes på Højskolehjemmet i Holstebro sidste søndag
i februar med foredrag af forfatteren, arkivar Bent T. Holm, Holstebro,
og landsretssagfører N. C. Skouvig, Holstebro.

Gamle årbøger, for så vidt de ikke er udsolgte, kan medlemmerne
erhverve à 4,00 kr. Gør flittigt brug af dette tilbud, så længe det varer.
Venlig hilsen
E. ].

Regnskab 1960 for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Kr.

I NDTÆ GTER:
K o n tan t beho ld n in g ved årets begyndelse
285
304
E fterbetaling (38 m ed lem m er).....................
7 288
K o n tin g en t af 999 m e d le m m e r ................
540
Salg af gam le å r b ø g e r ..................................
878
G o d tg jo rt p o rto u d g ifte r................................
61
G o d tg jo rt p a p ir a f g if t.....................................
1.495
S ta ts tilsk u d ..........................................................
200
R ingkøbing am t ..............................................
300
K øbstadskom m uner ....................................... 1
420
42 la n d k o m m u n e r............................................ 1
900
Fra p e n g e in stitu tte r.........................................
683
R enter til n /p> 6 0 ...........................................
1

Balance 1i 13 355

Øre

06
00
00
00
65
20
00
00
00
00
00
35

i' Kr.
Øre
U D G IF T E R :
Å rbogens trykning i 1200 ek sem plarer. . .
00
6.279
427
20
K lichéer og b ille d e r....................................... '
00
F o rfa tte rh o n o ra re r............................................ ,! 102 9
50
A n n o n c e r ............................................................
173
08
805
M øder og fo re d ra g .........................................
46
407
R e p ræ se n ta tio n su d g ifte r................................
152
00
D ansk h isto risk F æ lle s fo re n in g ................
35 00
B ogkøb ................................................................
1.068
02
Forsendelse, p o rto m. m ...............................
2 50
B ra n d fo rs ik rin g ................................................
750 00
S e k r e tæ re n ..........................................................
353 1 00
A ndre u d g ifte r..................................................
O v e r s k u d ............................................................

11.481
; 1.873

76
50

Balance

13.355

26

26

Af overskuddet er indsat i sparekassen 1.331,95 kr., m edens 541,55 kr. forefandtes kontant.
Indestående i Sparekassen revisionsdagen 17.327,39 kr.
E. Jespersen.
R egnskabet d. d. gennem gået og fundet i orden. Bilag, sparekassebøger og kassebeholdning forevist
H o lste b ro , den 23. februar 1961.
V. Nedergaard Pedersen.

Kn. Engby-Larsen,

